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APRESENTAÇÃO1

Esta obra se constitui como a terceira publicação do grupo de pes-
quisa Núcleo de História Social e Práticas de Ensino – NHIPE/CNPQ, 
pertencente à Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VI. 
Fundado em 2010, o NHIPE reúne 14 pesquisadores, mestres e doutores, 
em sua maioria professores da referida Universidade, e outros vinculados 
à Universidade do Sudoeste da Bahia – UESB e à Secretaria de Educação 
do Estado da Bahia - SEC. A sua estrutura é composta por 04 linhas de 
pesquisa, a saber: 1) Cultura, História, literatura e documento material, 2) 
História Política, Relações de Poder, Políticas Educacionais e Religião, 3) 
Linguagens, Cultura Audiovisual e Mídias Contemporâneas, 4) Memória, 
Identidades, História, Educação Histórica e Relações Étnico-Raciais.

A complexidade do grupo é evidenciada pelos resultados dos es-
tudos de seus membros cujos variados temas de investigação são traçados 
por um itinerário epistêmico de grande envergadura, interlaçando-se com 
os matizes dos diferentes campos das Ciências Humanas. A diversidade 
de fontes e a interlocução com as categorias das múltiplas áreas das Ciên-
cias Humanas faz com que este livro problematize uma riqueza de obje-
tos de estudo em História, Educação e ensino; História Política; Política 
Educacional; História e Literatura; História e Cinema; Cultura Audiovi-
sual; História das Religiões; Relações Étnico-Raciais; Memória. Portanto, 
estabelece um debate de métodos e técnicas com vários ramos do saber. 

O teor multidisciplinar desta obra com diferentes autores, cada 
um com seu objeto de investigação específico, não cai na armadilha do 
conhecimento fragmentado, compartimentado. Os vasos intercomuni-
cantes são a mola mestra desta coletânea. Se toda historiografia é seleção, 
ela não pode perder a sua totalidade. O historiador inglês Eric Hobs-
bawm foi meticuloso quando se referiu que “[...] não existe uma coisa do 
tipo história econômica, social, antropológica, ou história psicanalítica: 
existe apenas história.” (HOBSBAWM, 1998, p. 78).2 

O livro está dividido em duas partes: 1) Interlocuções das ciências 
humanas na produção historiográfica, que perfaz 04 capítulos, e 2) Histó-

1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.11-16  
2 HOBSBAWM, E. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.



12

ria, educação e sociedade, totalizando 05 capítulos. 

No primeiro capítulo, “História e Ciências das Religiões: abor-
dagens sobre espiritualidade, teologia da prosperidade e política”, dos 
autores João Batista Vicente do Nascimento e Carlos André Macêdo Ca-
valcanti, tem como foco algumas abordagens na perspectiva da história 
e ciências das religiões com ênfase nos debates sobre espiritualidade, te-
ologia da prosperidade e política. Tem por objetivo discutir a respeito de 
pressupostos teórico-metodológicos que envolvem o estudo da religião e 
sua emancipação enquanto campo do conhecimento. Dialogando a par-
tir da História, suscita a importância das ciências humanas e sociais e a 
relevância do debate interdisciplinar para os estudos religiosos. Discorre 
sobre a não existência de um conceito universalmente aceito sobre Reli-
gião, realçando sobre a relação dos sujeitos históricos desde os primórdios 
da humanidade com o sobrenatural, com o sagrado, com as divindades e 
com as práticas espiritualistas. Acrescenta-se discussões sobre o conceito 
de espiritualidade e sobre os aspectos relacionados à singularidade e plu-
ralidade das ciências das religiões e as vertentes do protestantismo que se 
desenvolveram no Brasil, mais especificamente, com o movimento neo-
pentecostal e o advento da teologia da prosperidade bem como as injun-
ções políticas promovidas a partir do surgimento da “Bancada Evangé-
lica” e o estreitamento da mesma com o neopentecostalismo. Buscou-se 
uma metodologia qualitativa com fontes bibliográficas cujos resultados 
demonstram a importância das ciências das religiões para os estudos reli-
giosos e políticos no tempo presente.

O segundo capítulo, intitulado “História Política: Importante 
Chave de Leitura para Compreensão do Policiamento nos Sertões da 
Bahia” de autoria de João Reis Novaes evidencia que a História Políti-
ca, quando considerado seu processo de renovação ocorrido ao longo do 
século XX e associado a um método heurístico de investigação, como o 
indiciário, pode tornar-se uma importante chave de leitura para compre-
ensão da interação estabelecida entre os integrantes da força pública e os 
chefes políticos que viviam nos sertões da Bahia ao longo da Primeira Re-
pública, mas especificamente entre os anos de 1891 e 1930. O autor des-
taca que, nesse recorte espacial e temporal, as ações dos agentes policiais 
demonstravam que os mecanismos de controle e disciplina utilizados por 
sua Instituição eram frágeis e a relação cotidiana estabelecida entre os 
agentes policiais e os mandões locais era bastante complexa.



13

O terceiro capítulo, sob a rubrica “As Grades do Riso: uma his-
tória de condenação e emancipação”, de Joslan Santos Sampaio, busca 
historicizar o riso, bem como a comédia, por meio da apresentação de um 
processo socialmente construído de regulação, para compreender que à 
medida que mudava a compulsão sobre o riso e a narrativa cômica, ao 
longo do processo civilizador, alterava, também, a compreensão sobre 
as diferentes maneiras do homem se relacionar com os temas e objetos 
sagrados. Diante disso, o autor identificou, ao acompanhar a atmosfera de 
mudanças e permanências que se seguiu durante o processo civilizador e, 
mais tarde, em resultado do processo de informalização que possibilitou 
um afrouxamento das antigas regras dos comportamentos, a mudança 
uma memória construída discursivamente sobre a comédia e seu produto: 
o riso. 

O quarto texto “História e Filosofia da Práxis: uma historiografia 
necessária em Gramsci”, de Wilson da Silva Santos, discorre nos escritos 
de Gramsci sobre a sua “teoria” da história. Para o autor, Gramsci asse-
vera a constituição de uma concepção de história para tratar da política, 
da arte, da economia, da ética e das ciências naturais. Esse entendimento 
se sustenta sobre um tripé – na filosofia clássica alemã, na economia clás-
sica inglesa e na ciência política francesa – e elabora, partindo daí, uma 
síntese desses três movimentos, desenvolvendo uma identidade dialética 
materialista. Por fim, a ideia subjacente no pensamento gramsciano é que 
a historiografia não perde a capacidade de identificar as reciprocidades 
do processo dialético entre estrutura e superestrutura como concepção 
imanentista da realidade, valor concreto da história e identidade dos con-
trários no ato histórico.

O capítulo quinto intitulado “Interlocuções entre Educação e 
História: o uso de documentos escritos na pesquisa em história da educa-
ção”, das autoras Antonieta Miguel e Solyane Silveira Lima, problematiza 
os usos dos documentos escritos, estabelecendo relações e distanciamen-
tos entre a produção da pesquisa educacional e a historiográfica. O ponto 
de partida da discussão se constituiu através das demandas que os(as) 
estudantes apresentaram a partir de consultas aos manuais de metodolo-
gia de pesquisa em educação e em história e da experiência das autoras 
no processo de iniciação científica com seus os(as) orientandos(as). As-
sim, analisam os procedimentos de pesquisa do campo historiográfico, 
em especial, a forma através da qual este trata as suas fontes, sem per-
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der de vista as peculiaridades dos objetos e temas advindos do campo 
educacional. Para discutir o uso das fontes documentais escritas, nessa 
interlocução entre história e educação, as pesquisadoras dividem o artigo 
em três momentos: Inicialmente estabelecem uma discussão sobre a for-
mação do campo da História da Educação no Brasil, os historiadores e os 
documentos. Em seguida, apresentam como a pesquisa documental vem 
sendo tratada nos manuais de metodologia científica, destacando a ma-
neira como esses manuais abordam o uso dos documentos nas pesquisas. 
E, por fim, refletem sobre o documento escrito e suas possibilidades de 
uso na História da Educação. Dessa maneira, almejam corroborar com a 
ideia de que, ao fazer história da educação, os sujeitos produzem história 
a partir de um determinado objeto, que é a educação. 

Já o sexto capítulo, “O Histórico (do) Problema Universitário Bra-
sileiro”, cujos autores são Ari Fernandes Santos Nogueira e Iracema Oli-
veira Lima, parte do seguinte questionamento: qual(is) a(s) transforma-
ção(ões) histórica(s) pode(m) ser observadas na pauta das discussões sobre 
a institucionalização da educação superior no Brasil? Buscando contribuir 
para a construção de entendimentos sobre a historicidade da institucio-
nalização da educação superior no Brasil, mediante análise documental, 
esse objetivo geral foi desdobrado para os específicos de (i) identificar 
e categorizar a discussão sobre a institucionalização da universidade no 
Brasil e; (ii) analisar as mediações históricas e políticas que inscrevem 
essa discussão. Dessa forma, foi possível observar que o debate acerca 
da educação superior brasileira tem se concentrado em refletir sobre sua 
função social, qualidade do acesso e diplomação, organização e autono-
mia acadêmico-administrativa, sendo que essas pautas são transformadas 
e ressignificadas conforme o contexto e conjuntura político-econômico-
-social em que se inscrevem.

Genilson Ferreira da Silva, em seu texto “Os Debates sobre Edu-
cação Pública e o Combate ao Racismo no Brasil nos anos 1980”, analisa 
o fenômeno de defesa da educação pública refletido nos debates raciais 
ocorridos durante os anos oitenta do século passado, sobretudo a partir 
do processo de abertura e abrandamento da Ditadura Militar. Procura 
compreender essa relação entre defesa da educação pública e debate racial 
através das proposições, via Projetos de Leis, dos deputados federais Ab-
dias Nascimento, Paulo Paim e Benedita da Silva. Ademais, também tece 
uma observação que a defesa da educação pública em consonância com 
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retorno dos debates raciais suscita o recrudescimento dos discursos em 
favor da defesa da iniciativa privada na educação.   

No texto “Do exótico ao familiar e vice-versa: o que a História e 
Educação Histórica têm a aprender com o campo dos estudos surdos?”, 
a Professora Luciana Oliveira Correia traz algumas reflexões sobre pos-
síveis diálogos entre estes dois campos acadêmicos a partir da análise de 
sete dissertações defendias em programas de pós-graduação em História 
(acadêmicos e profissionais) cujo objetos de estudos foram surdez, cultura 
surda, educação e ensino de História para discentes surdos. A autora asse-
vera que os estudos surdos é um campo interdisciplinar e o seu interesse 
de pesquisa se assenta na surdez como fenômeno sociocultural. Apesar 
de nenhuma destas pesquisas mencionassem, diretamente, os estudos 
surdos, são pesquisas que problematizam os discursos, representações e 
imaginários hegemônicos sobre a surdez e as pessoas surdas a partir de 
diferentes fontes.

Por fim, no capítulo nove, “Algumas Contribuições da Sociologia 
de Stephen Ball para as Pesquisas sobre Políticas de TIC e educação: con-
textualizações, neoliberalismo e novos gerencialismos”, de Maria Sigmar 
Coutinho Passos, aborda como as pesquisas e análises do sociólogo inglês 
Stephen Ball ajudam no entendimento dos processos neoliberalizantes 
das políticas educacionais, das novas configurações entre o Estado e o 
mercado, das redes de poder que articulam o macrocontextos e micro-
contextos, e o novo gerencialismo que privatizam as políticas sociais por 
mecanismos endógenos. Apresenta a Sociologia crítica de Ball como um 
importante referencial teórico-metodológico para pesquisadores interes-
sados na investigação dos fenômenos educacionais.

Essa apresentação panorâmica do livro tenta mostrar ao leitor que 
não se trata de um conjunto de pesquisas voltado exclusivamente para o 
mundo acadêmico. A intenção deste trabalho é mostrar a interseção da 
historiografia com os distintos temas candentes de nosso tempo. Nesse 
sentido, essa coletânea não está encerrada nos intramuros da universida-
de. Ela propõe diálogos com os diversos sujeitos de multíplices saberes. 
Assim, não fecharemos o debate. Aos leitores, desejamos uma excelente 
travessia nessa obra. 

Os organizadores.
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PARTE 1: INTERLOCUÇÕES DAS 
CIÊNCIAS HUMANAS NA PRODUÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA.

CAPÍTULO 1:

HISTÓRIA E CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES: 
ABORDAGENS SOBRE ESPIRITUALIDADE, 

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE E POLÍTICA1 

Carlos André Macêdo Cavalcanti2

João Batista Vicente do Nascimento3

INTRODUÇÃO 

A espiritualidade, tema diretamente relacionado aos estudos do 
campo religioso, se apresenta nas manifestações dos sujeitos, normalmen-
te dotado de motivações intrínsecas através de correlações sejam junto 
aos elementos da natureza, da ancestralidade, das divindades, ou até mes-
mo das relações consigo mesmo. Na mitologia grega por exemplo, vamos 

1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.17-36
2 Doutor e Mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Profes-
sor Associado da Universidade Federal da Paraíba – UFPB onde atua no ensino e pesquisa 
nos níveis de Graduação e Pós-Graduação nas áreas de Ciências e História das Religiões. 
Líder dos Grupos Videlicet Religiões, de Estudos em Intolerância, Diversidade e Imag-
inário (CNPq) e Oficcium, de História da Inquisição, das Religiões e do Sagrado (CNPq). 
País de origem: Brasil. (carlosandrecavalcanti@gmail.com).
3 Doutorando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 
Docente do Curso de História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Departa-
mento de Ciências Humanas – DCH VI, Caetité – Ba, membro do Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Educação, Religião, Cultura e Saúde – GEPERCS (CNPq) / Centro de Es-
tudos e Pesquisas Interdepartamental em Culturas e Religiões - CEPICR  e do Núcleo de 
História Social e Práticas de Ensino – NHIPE (CNPq). País de origem: Brasil. (jbvicente@
bol.com.br).

mailto:carlosandrecavalcanti@gmail.com
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encontrar os primeiros deuses associados aos elementos da natureza. Na 
ontologia, os caminhos ainda se cruzam no trânsito entre passado, pre-
sente e futuro em questões como “quem eu sou, de onde vim, para onde 
vou?”. A espiritualidade, decerto, se apresenta instigante e relevante dada 
à sua importância nas investigações e percepções holísticas do ser, espe-
cialmente naquilo que foge ao seu controle.

As frases “Foi Deus quem me deu”; “Quando Deus quer é as-
sim...”, são vistas corriqueiramente, em adesivos colados em diversos 
automóveis espalhados pelo Brasil. Tais afirmações apontam o credo re-
ligioso voltado para a concessão divina do bem material, e, encontra-se 
predominantemente associada ao neopentecostalismo. Fundada em julho 
de 1977 no Estado do Rio de Janeiro, a Igreja Universal do Reino de 
Deus – IURD, é apontada como uma das principais representantes do 
movimento neopentecostal. Com nomes dos mais diversos possíveis e 
templos de variados tamanhos, esse movimento se expandiu rapidamente 
e sua característica marcante é a relação com os milagres, a concessão 
de “bênçãos” e o provento da parte de Deus das necessidades humanas 
materiais, cuja definição apontada pelos estudiosos, indica fazer parte da 
teologia da prosperidade. 

A teologia da prosperidade é caracterizada como uma significante 
adequação da fé cristã ao ideal capitalista da prosperidade física e mate-
rial, com ênfase na bênção da multiplicação financeira por meio da reivin-
dicação das promessas divinas.  “A teologia da prosperidade valoriza a fé 
em Deus como meio de obter saúde, riqueza, felicidade, sucesso e poder 
terrenos.” (MARIANO, 2014, p. 158).

Nas relações bilaterais envolvendo religião e política, temos O 
Congresso Nacional que conta com um grupo de parlamentares que for-
mam a Frente Parlamentar Evangélica, denominada de “bancada evangé-
lica”, cuja maioria é originária das igrejas Assembleia de Deus e Universal 
do Reino de Deus, sendo os demais oriundos de várias outras denomi-
nações. “Nas últimas três décadas, líderes neopentecostais lançaram can-
didaturas, converteram as igrejas em redutos para assegurar o ingresso 
de evangélicos no legislativo e executivo municipal, estadual e federal.” 
(DANTAS, 2011, p. 23). 

Assim, o presente artigo encontra-se estruturado a partir das dis-
cussões sobre ciência religião e história, seguido das abordagens acerca da 
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espiritualidade, teologia da prosperidade e política como temas centrais 
desse estudo tomando como requisito uma metodologia qualitativa e ten-
do como fontes referências bibliográficas de elevada credibilidade para o 
respaldo das proposições ora apresentadas.

CIÊNCIA, RELIGIÃO E HISTÓRIA

O debate acerca da religião enquanto objeto da ciência ainda é 
inevitável. Basta dizer que atualmente a Área 44 - Ciências da Religião e 
Teologia – é considerada a área mais nova da Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Embora a religião e reli-
giosidade seja um dos elementos culturais que acompanha a humanidade 
desde os primórdios da sua existência, a emancipação da religião enquan-
to campo científico só ocorreu a partir do século XIX, inicialmente na 
Alemanha se expandindo posteriormente para outras regiões. No Brasil, 
essa emancipação ocorre quando perde o peso ou caráter quase que ex-
clusivo de confissão clerical e passa a ter aceitação dentro da academia 
guardadas as devidas proporções, por conta das desconfianças ainda exis-
tentes, tendo inclusive alcançado o próprio reconhecimento da CAPES.

Embora admitindo que esse texto possa ter forte influência do 
lugar de pertença dos autores, que é o campo da História, haverá um 
esforço por expor acerca do campo científico da religião sem qualquer 
receio de nos render ao mesmo por entender a importância das ciências 
humanas e sociais na interpretação dos diversos fenômenos que envol-
vem o ser humano e suas relações sociais.

Antes da discussão propriamente dita, é pertinente a utilização 
das afirmações de Frank Usarski para a relação da Ciência com a Ciência 
da Religião:

Ciência é uma maneira específica de se aproximar da ‘realidade’ e 
de adquirir conhecimento sobre ela. De acordo com o princípio de 
divisão de trabalho, ciências diferentes têm enfoques particulares, 
ou seja, elas são especializadas em investigar certos segmentos da 
‘realidade’. Para disciplinas como a Ciência da Religião é preciso 
que a ‘realidade’ científica se restrinja à esfera empírica. Em outras 
palavras: o que conta como ‘realidade’ são somente aquelas camadas 
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da existência extraídas da observação. Essa observação pode ser 
direta (através dos sensos, inclusive suas ampliações artificiais) 
ou indireta (por exemplo, a partir de uma dedução com base em 
estatística). Temos que lembrar que ciência é um empreendimento 
coletivo. A vida acadêmica se organiza em sociedades científicas. O 
cientista individual faz parte de um conjunto de outros cientistas que 
se comprometem com as mesmas regras epistemológicas, referem-se 
ao mesmo vocabulário de termos técnicos e têm como pressupostos 
os mesmos pontos de partida. (USARSKI, 2006, p. 126).

Partindo desses pressupostos, tomamos como problematização a 
relação de singularidade ou pluralidade que ainda é reivindicada pelos 
pesquisadores da área, não sendo ainda uma questão totalmente resolvi-
da. Nesse sentido, naquilo que Giovanni Filoramo e Carlo Prandi con-
sideram como “estatuto científico das ciências das religiões”, após apon-
tamentos sobre o surgimento da disciplina história das religiões e com o 
desenvolvimento de ciências humanas como a linguística, a antropologia 
cultural, a psicologia e a sociologia durante a segunda metade do século 
XIX, podemos destacar: 

Foi-se, assim, progressivamente afirmando a exigência, tipicamente 
iluminista, de uma ciência da religião capaz de reunificar as 
contribuições que essas diferentes disciplinas vinham oferecendo, a 
partir de seu observatório particular, para o conhecimento científico 
das religiões. Nasceu, assim, a ciência da religião, que, naqueles 
tempos iniciais, confusos e contraditórios, teve de pagar um tributo 
excessivo às chamadas “velhas mães” – a teologia e a filosofia -, às 
quais se creditava, junto com o progresso científico, a própria origem. 
(FILORAMO; PRANDI, 1999, p. 7).

Essas premissas ratificam o início da ciência da religião. Os auto-
res identificam o alemão Max Müller como fundador da história das re-
ligiões. Os princípios teóricos que nortearam as várias ciências do século 
XIX, continuam com seu poder de ação na contemporaneidade. “[...] É 
preciso dizer que a expressão ‘Ciência da Religião’ (Religionwissenschaft) foi 
cunhada na segunda metade do século XIX para destacar a emancipação 
das Ciências Humanas em relação à Filosofia e à Teologia.” (CAMURÇA, 
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2008, p. 21). Vamos então identificar no quadro abaixo algumas questões 
vinculadas ao campo da religião:

 Quadro: Ciência da Religião ou Ciências das Religiões?
Ciência da Religião Ciências das Religiões

Pressupõe a existência de um 
método científico e também de 

um objeto unitário

Pluralismo metodológico e 
pluralismo do objeto pela 

impossibilidade de um mínimo 
denominador comum

Soluções Intermediárias

Ciência das religiões Ciências da religião

Fonte: FILORAMO, G; PRANDI, C. (1999)4

As reflexões trazidas pelos autores em epígrafe, reverberam o am-
plo debate teórico ainda existente naquilo que podemos considerar ser 
motivado pelo caráter multidisciplinar que permeia as investigações per-
tinentes ao universo religioso. Se as “velhas mães” Filosofia e Teologia, se 
colocam como pontos de partida para os referidos estudos, é natural que 
outas ciências ao se debruçarem nesse universo também reivindiquem sua 
participação. Isso evidencia os elementos subjetivos naturais pertinentes 
aos estudos de ordem humana e social. Com efeito, as questões de ordem 
metodológica terminam por repercutir os pontos cruciais desse debate. 
Dessa forma, vale destacar:

[...] No caso particular das CR, qualquer que seja a definição 
proposta, ela não poderá deixar de corresponder àqueles caracteres de 
‘hipoteticidade’, arbitrariedade, verificabilidade e, consequentemente, 
de falsificabilidade, que marcam em geral a maneira de agir do 
método científico. (FILORAMO; PRANDI, 1999, p. 16-17).

4 Adaptado da obra “As Ciências das Religiões” de Giovanni Filoramo e Carlo Prandi pub-
licada em 1999 pela Paulus Editora, p. 12.
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Doravante, trazendo para a experiência do programa pioneiro em 
universidades públicas no Brasil, ou seja, o Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Religião (PPCIR) da UFJF, encontramos algumas propo-
sições apresentadas pelo Professor Marcelo Camurça. Em uma de suas 
publicações sobre “Ciências Sociais e Ciências da Religião”, desenvolve 
sua análise sobre a questão da “Ciência(s) da(s) Religião(ões)” a partir do 
seu lugar de formação acadêmica que é o das Ciências Sociais (Antropo-
logia e Sociologia):

Considero que o campo de Ciência(s) da Religião deve estar sintonizado 
com os debates, impasses e avanços teórico-metodológicos que 
estão-se dando nas respectivas instâncias de cada ciência humana e 
social, da qual a religião é, junto com outras, mais uma subárea; como 
também que do campo de Ciência(s) da Religião possam surgir novas 
teorias e contribuições, todavia sempre em interface com as grandes 
disciplinas e ciências. É evidente que as problemáticas epistemológicas 
que atravessam as áreas do conhecimento das ciências humanas 
reverberam para dentro do nosso campo, complexificando-o cada 
vez mais. (CAMURÇA, 2008, p. 27).

Se por um lado encontramos teóricos que dispõem sobre a possi-
bilidade do pluralismo, encontramos também autores como Frank Usar-
ski que defendem numa perspectiva singular, o termo Ciência da Reli-
gião. Em seu artigo sobre “História da Ciência da Religião” o autor se 
manifesta de forma incisiva e contundente afirmando que:

O termo Ciência da Religião refere-se a um empreendimento 
acadêmico que, sustentado por recursos públicos, norteado por um 
interesse de conhecimento específico e orientado por um conjunto 
de teorias específicas, dedica-se de maneira não normativa ao estudo 
histórico e sistemático de religiões concretas em suas múltiplas 
dimensões, manifestações e contextos socioculturais. (USARSKI, 
2013, p. 51)

Não obstante as disposições então apresentadas, a escolha por 
uma linha singular, pluralista ou intermediária, não afasta as contribui-
ções das ciências onde encontramos respaldo para abordar acerca do fe-
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nômeno religioso. Se as discussões se aprofundam por conta dos aspectos 
metodológicos próprios e característicos dos fundamentos epistemológi-
cos em que a ciência de assenta, vamos encontrar na Filosofia a inspiração 
para o pensamento reflexivo e crítico tendo na dúvida a propulsão para 
os limites de validação do conhecimento. Vamos encontrar na Teologia 
a referência para o estudo das divindades tão comuns no universo reli-
gioso. Se num primeiro momento essa Teologia era de vocação judaico 
cristã, agora podemos falar em teologias já que o campo se expande com 
o olhar acadêmico. Encontraremos na História a inspiração para buscar 
no passado a compreensão do presente, traduzidas em narrativas prece-
didas de investigação. Buscaremos na Antropologia e na Sociologia os 
ingredientes para a compreensão cultural e social dos sujeitos históricos e 
como a religião e a religiosidade se manifestam no ambiente desses sujei-
tos. Buscaremos na Psicologia a análise comportamental enquanto sujeito 
religioso, da mesma forma na linguística a relação com as linguagens na 
análise do discurso. Dito de outra forma, nesses ou em outros campos 
do conhecimento, encontraremos sempre algum tipo de inspiração para 
termos a religião como objeto de estudo.

Dadas as devidas proporções, em situação relativamente seme-
lhante, encontra-se a própria definição de Religião. No livro “O que é Re-
ligião?” de Robert Crawford, o autor inicia exatamente com essa pergunta 
– É possível definir religião? Crawford cita pelo menos dezessete teóricos 
com posicionamentos distintos a respeito da temática. Após apresenta-
ção das distintas definições, ele afirma que as mesmas “[...] refletem a 
perspectiva de antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, biólogos, 
teólogos, historiadores, escrituras, e mostram que não existe nenhuma 
definição universalmente aceita de religião.” (CRAWFORD, 2005, p. 14).

Nesse sentido, embora tenhamos que apresentar posicionamentos 
de outros autores, também concordamos com a premissa da não exis-
tência de definição universalmente aceita. Eis porque, somos levados a 
considerar as peculiaridades de cada definição, não significando necessa-
riamente concordar com todas elas. Assim, nunca é demais a lembrança 
dos primórdios da humanidade quando ao lidar com os elementos da 
natureza que fugiam ao seu controle, o ser humano passa a conceber o 
sobrenatural, algo para além da sua existência. É a partir dessa situação 
que nossas convicções são levadas a pensar a religião. Se não ainda de  
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forma institucionalizada, mas, a partir da religiosidade ou da espirituali-
dade dos sujeitos.

“A palavra ‘religião’ é como um labirinto. Perder-se-á nele quem 
não trouxer um fio na mão para se orientar.” (GRESCHAT, 2005, p. 17). 
Essa assertiva lembra a obra de Carlo Ginzburg – O fio e os rastros, quan-
do na Lenda do Minotauro, Ariadne entrega o fio a Teseu para que esse 
não se perdesse no labirinto atingindo a sua meta de vencer seu oponente 
e voltar para casa através do fio. Ginzburg faz sua analogia abordando que 
pouco sabemos sobre os rastros deixados no labirinto. Eu acrescentaria 
que pouco sabemos sobre o labirinto e a necessidade do fio é vital para 
avaliarmos as diversas possibilidades. Nesse sentido, um fio condutor a ser 
apresentado repercute a distinção entre o teólogo e o cientista da religião. 
“Os teólogos são especialistas religiosos. Os cientistas da religião são es-
pecialistas em religião.” (GRESCHAT, 2005, p. 155). Em outras palavras, 
embora o pesquisador possa ter o seu próprio credo, enquanto cientista ele 
é pesquisador da religião e isso não pode ser confundido. “Com efeito, os 
estudos da religião se encontram em complementaridades ao alcançarem, 
cada um, a correlação elementar entre a dimensão semântica e a experiên-
cia vital (erfahrung), a vida e a linguagem, a fé e a arte.” (SILVEIRA; MO-
RAES JUNIOR, 2017, p. 77). Eis que o labirinto se apresenta.

Dito isto, percebe-se a importância do caráter científico para as 
ciências humanas e sociais e as contribuições de pensadores que se de-
bruçaram na proposição de métodos para tais ciências. Reforçamos daí 
tal importância para as repercussões no tempo presente, trazendo à tona 
alguns elementos da religiosidade atual e suas relações com o cenário po-
lítico. Mais especificamente, sobre a relação entre espiritualidade, teologia 
da prosperidade e política.

ESPIRITUALIDADE, TEOLOGIA DA PROSPERIDADE E PO-
LÍTICA

Embora Calvani (2014), considere o conceito de “espiritualidade” 
historicamente recente, ainda em construção e que ultrapassa as catego-
rias religiosas com as quais estamos acostumados, seria possível dizer, 
que, diferentemente da conceituação de religião, o entendimento sobre 
espiritualidade é de compreensão menos complexa. A espiritualidade tem 
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sua aproximação com a religiosidade por sua derivação junto a religião. Se 
na religiosidade encontramos a atitude prática dos sujeitos religiosos, se-
melhantemente, encontramos na espiritualidade a maneira como os seres 
humanos exercem a sua relação com o sobrenatural, com o sagrado, com 
a natureza, com as divindades e consigo mesmo. 

 “A espiritualidade consiste numa relação pessoal, individual com 
o sagrado em si ou fora de si, imanente ou transcendente, enquanto na 
religião a ligação ao sagrado realiza-se por práticas institucionalizadas.” 
(COUTINHO, 2012, p. 182). O autor apresenta a espiritualidade objetiva 
e subjetiva. Na espiritualidade objetiva, refere-se à relação do sujeito com 
algo fora de si, considerado superior, normalmente praticada através das 
orações. Na espiritualidade subjetiva, assevera:

A espiritualidade subjetiva baseia-se de forma marcada por técnicas 
orientais, como o ioga, o reiki e a meditação. O ioga, através de 
posturas corporais e do controlo dos ciclos respiratórios, visa 
estabelecer o equilíbrio entre o corpo e a mente, desenvolvendo 
a consciência corporal. O reiki, pela imposição das mãos, aponta 
para a canalização da energia vital do universo, melhorando as 
capacidades físicas e mentais. Embora a meditação possa ser utilizada 
para contactar ou conhecer o transcendente, como técnica oriental 
usa-se mais frequentemente para cultivar a disciplina mental, a 
concentração, a relaxação e a consciência. (COUTINHO, 2012, p. 
182- grifo do autor).

Outrossim, a espiritualidade pode ser também utilizada para o 
desenvolvimento de técnicas e meios de canalização energéticas como 
formas de controle mental, físico e espiritual. A própria Organização 
Mundial de Saúde – OMS, já admite a partir da medicina alternativa 
meios terapêuticos com ênfase no campo da espiritualidade, utilizados 
como componentes promotores de cura. “Em uma época marcada pela 
busca de novos paradigmas, pelo reconhecimento da complexidade e pe-
los esforços por interdisciplinaridade, os conceitos já não são totalmente 
precisos nem pertencem a apenas uma área do saber.” (CALVANI, 2014, 
p. 661). Nesse sentido, o autor complementa que: 
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“Espiritualidade” é um desses conceitos aparentemente inofensivos, 
que se instala no glossário de uma área e é invocado diante de 
fenômenos subjetivos que escapam ao enquadramento das malhas 
do saber. Tal como o “menos um” das equações matemáticas, 
aparece do nada, oferecendo soluções milagrosas para um impasse. 
Contudo não é, de modo algum, algo que saibamos exatamente o 
que significa. Apenas estamos acostumados demais com esse termo. 
Ele já se alojou no vocabulário de fieis de diferentes religiões e aos 
poucos ganhou espaço também em outras áreas. Atualmente setores 
das ciências da saúde valorizam muito a espiritualidade em processos 
de cura, enquanto setores do mundo da economia e da administração 
de empresas falam em “espiritualidade organizacional”, mas quando 
perguntamos exatamente o que isso significa ou sua importância, as 
respostas podem assumir um tom bastante beligerante. Perseguir a 
gênese conceitual do termo “espiritualidade” é uma tarefa árdua e 
desafiadora. (CALVANI, 2014, p. 661-662).

Na abrangência possível de identificação da espiritualidade, en-
contramos os estudos de José Jorge Carvalho quando discorre sobre “O 
encontro de velhas e novas religiões: esboço de uma teoria dos Estilos 
de Espiritualidade”. Nessa perspectiva, Carvalho (1994, p. 11-16), aponta 
estilos como o que chama de religiões universais com a mística letrada, 
como cristianismo, da judaica, da muçulmana, da oriental e outras tra-
dições letradas menos conhecidas. Ele afirma que é esse estilo, de tipo 
discursivo-literário-confessional, que tem sido classicamente utilizado 
como parâmetro de avaliação de qualquer realização espiritual. Aponta 
para o segundo estilo, que chama de espiritualidade da possessão ritu-
alizada, performática, citando como exemplo o candomblé, cuja ênfase 
litúrgica passa pela dança, domínio do corpo no transe, pela maior ou 
menor adaptação da pessoa a uma certa trajetória, pelas suas capacidades 
divinatórias e pela relação que mantém com o orixá, pelo tipo de dialogia 
que constrói com as entidades que recebe. Carvalho (1994), aponta um 
terceiro modelo de espiritualidade extremamente presente no Brasil: o 
espiritismo. Trata-se de uma verbalização despersonalizada, característica 
da mediunidade e da psicografia. Identifica um quarto estilo de espiritu-
alidade, que chama de estilo meditativo oriental, onde o importante não 
é essa biografia altamente reflexiva e discursiva do primeiro estilo, nem a 
ritualização ou dança do segundo, mas as técnicas de controle da mente 
que possibilitem alcançar um estado superior de consciência humana. Em 
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alguns novos movimentos religiosos, o autor afirma encontrar um quinto 
estilo que chama de estilo pragmático de manipulação de energia: uma 
espécie de religião terapêutica que se apresenta, inclusive, como ciência. É 
o caso dos novos monoteísmos japoneses, como a Seicho-No-Iê, a Igreja 
Messiânica e a Mahikari.

Destarte, apresentadas as considerações a respeito da espirituali-
dade, vamos às tratativas relacionadas à teologia da prosperidade e polí-
tica, uma vez que, esses dois componentes têm sido bastante utilizados 
pelo protestantismo neopentecostal que tende à espiritualização de situa-
ções econômicas de ordem material bem como a esferas do poder político 
na atualidade. Antes das especificidades do neopentecostalismo, algumas 
considerações acerca do protestantismo brasileiro, ou, como também são 
conhecidos, cristãos evangélicos.

Lyndon Santos (2017), afirma que o termo evangélico está sendo 
associado a posicionamentos políticos e ideológicos identificados como 
reacionários, intolerantes e fundamentalistas, mas que, por sua vez, re-
presentam uma das expressões mais populares da religiosidade brasileira 
e latino-americana, situada nas camadas sociais mais baixas e nas perife-
rias das cidades. “As igrejas evangélicas são predominantemente femini-
nas, negras e pobres, híbridas nas práticas e nos discursos.” (SANTOS, 
2017, p. 13). “Entender a identidade religiosa como síntese culturalmente 
construída de experiências sociais diversas é pensar a religião como uma 
instância que determina e é determinada pelo conjunto de elementos da 
vida social.” (TRABUCO, 2014, p. 17). Elizete da Silva afirma que o fun-
damentalismo protestante tomou forma no período de 1875 a 1914, como 
um protesto contra o modernismo religioso, com a ratificação dos fun-
damentos da fé explicitados na Bíblia como tendo sempre razão, Jesus de 
nascimento virginal, sua expiação substitui a nossa, ressuscitou dentre os 
mortos, virá de novo (SILVA, 2017).

As igrejas pentecostais chegaram ao Brasil no início do século 
XX. A base do pentecostalismo está fundada na pneumatologia (doutrina 
do Espírito Santo). Tal doutrina tem sua raiz no movimento de santifica-
ção, dentro do metodismo, o qual estabeleceu normas de conduta para a 
busca da perfeição cristã (SIEPIERSKI, 2000). 

Segmentos das igrejas chamadas históricas ou tradicionais, por 
compreenderem que a cruz foi lugar de sofrimento, ensinam que, o con-
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verso ao cristianismo, deve conviver resignadamente com o chamado: 
“Tome a sua cruz e siga-me”, feito pelo próprio Jesus Cristo, conforme 
se observa no evangelho de (Mc 8:34)5. Sendo assim, contrapõem-se ao 
apelo que designam como materialista presente no neopentecostalismo 
do tempo presente.

O neopentecostalismo deriva do pentecostalismo que por sua vez 
vem da ascese protestante. Souza (2013) e Mariano (2014) trazem dados 
de especialistas indicando que o movimento pentecostal no Brasil consta 
de três ondas ou gerações: Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de 
Deus (1910-1940); Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é 
Amor entre outras (1950-1960); Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja 
Internacional da Graça de Deus, e entre outras igrejas reconhecidas como 
neopentecostais (1970-1980). 

Mariano (1996), se refere ao neopentecostalismo como uma ter-
ceira onda do final dos anos 70 que cresce nas décadas de 1980/90. Com-
portamentos neopentecostais apontados pelo autor indicam tendência de 
acomodação ao mundo, participação na política partidária e utilização da 
mídia eletrônica. Acrescenta-se guerra espiritual contra o Diabo, difusão 
da teologia da prosperidade, uso desvirtuado do adágio franciscano “é 
dando que se recebe” por acreditar que o cristão está destinado a ser prós-
pero materialmente, saudável, feliz e vitorioso. Em outro estudo ao tratar 
do neopentecostalismo e suas perspectivas financeiras quando as mesmas 
se colocam como detentoras dos meios legítimos de resolução das aflições 
encontramos a premissa de que “[...] o fiel que se aproxima dessas igrejas 
sabe que precisa pagar pela satisfação dos desejos, e cada um destes últi-
mos tem o seu preço.” (ORO, 2001, p. 78). Um dos traços que marcam o 
neopentecostalismo é a teologia da prosperidade:

A teologia da prosperidade é um movimento carismático 
interconfessional que enfatiza a saúde física e a prosperidade financeira 
como evidências básicas das bênçãos divinas na vida cristã. Também 
conhecido como “Movimento da Fé”, Movimento Palavra da Fé”, 
“Evangelho da Prosperidade” e Teologia da Confissão Positiva” [...] 
(FILHO, 2008, p. 966).

5 Tomamos como base, o texto do evangelho de Marcos 8:34 da Bíblia Sagrada, tradução 
de João Ferreira de Almeida, 1990.
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“De forma geral, a teologia da prosperidade ensina que os cristãos 
têm direito a bem- estar, saúde e boa situação financeira para que desfru-
tem na terra os privilégios de serem ‘filhos do Rei’.” (DIP, 2018, p. 81). 
A autora acrescenta que tal teologia é mais conhecida pelos não crentes 
e que é alvo de piadas de toda espécie pelo apelo financeiro como forma 
de “garantir um espaço no céu”. Assevera que é alvo de críticas entre os 
próprios evangélicos, que acreditam que ela distorce os valores bíblicos. 
As ideias de eternidade que forjam os fundamentos do cristianismo tra-
dicional são completamente antagônicas ao proselitismo da prosperidade, 
que preza por proventos e evidências de um cristianismo de benesses 
tangíveis e imediatas.

Marcelo Silveira (2007), em sua tese de doutorado “O Discurso 
da Teologia da Prosperidade em Igrejas Evangélicas Pentecostais: Estu-
do da retórica e da argumentação no culto religioso”, trata a teologia da 
prosperidade como uma questão antiga com trajetória nos EUA, Europa 
e Oriente Médio. Classifica em confissões positiva e negativa – basta o in-
divíduo ter fé e obterá o que pedir. Para que a negativa tome forma, basta 
negar a existência do que não se quer. Saúde – doenças não são vontade 
de Deus para o seu povo. Prosperidade financeira – o cristão não deve 
ser pobre. Profetas hodiernos – Deus tem dado autoridade aos profetas 
atuais. Benção e maldição da lei – o povo foi liberto da pobreza, doença 
e morte espiritual que são maldições da lei. Autoridade nas revelações – 
visões, profecias, entrevistas com Jesus, curas, palavras de conhecimento. 
O homem como encarnação de Deus – resumo de todas as outras.

Fechando o trinômio que compõe esse tópico, chegamos a um 
rápido fragmento caracterizado pela história política. Com abordagens 
possíveis em várias temporalidades, remetemos ao século XX. Para Fal-
con (2011), a partir de 1929/30 começou de fato o declínio da história 
política, cada vez mais conhecida como tradicional. Vainfas (2011) diz 
que Febvre e Bloch combatiam uma história somente preocupada com 
os fatos singulares, sobretudo, com os de natureza política, diplomática 
e militar. Essas afirmações possuem forte relação com o posicionamento 
da Escola dos Annales, pois as críticas foram incisivas e condenatórias, por 
conta da forte influência positivista e pela postura adotada pela Escola de 
privilegiar as estruturas econômicas e sociais. “Grosso modo, poder-se-ia 
localizar no período de 1945 a 1968/70 a crise final da “história política 
tradicional” e, no período seguinte, a progressiva constituição da “nova 
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história política”.” (FALCON, 2011, p. 63).

A retomada dos estudos políticos encontra-se inspirada em René 
Rémond que afirma que “[...] o ensino após ter obedecido à convicção de 
que se devia descartar a política em benefício da economia e das relações 
sociais, tende hoje a reintroduzir a dimensão política dos fatos coletivos.” 
(RÉMOND, 2003, p. 21). Em 1996, discutindo aspectos históricos, cien-
tíficos e culturais da política, Ângela de Castro Gomes6 faz um balanço 
dos estudos políticos no Brasil. Ela afirma que a partir dos anos 60, com 
a disseminação dos cursos de ciências sociais nas universidades, passa a 
ocorrer um aumento editorial de textos políticos, motivado pelo contato 
entre historiadores e cientistas sociopolíticos, sinalizando novos tempos 
interdisciplinares e para o pensamento político. Dito de outra forma, a 
década de 60 constitui um ponto de inflexão, cujos desdobramentos fru-
tificaram dos anos 70 em diante. 

Se no campo da história, há uma retomada dos estudos sobre a 
política nas últimas décadas do século passado, a última Constituição re-
presentou um marco para a redemocratização do país, período em que 
também ocorre elevada fragmentação e expansão do protestantismo no 
Brasil. Tal fragmentação, permitiu também uma mudança de postura 
onde antes se pensava que política era “coisa do Diabo”, agora passa a 
ser defendida com algumas correntes elegendo seus representantes que 
dantes ocupavam os púlpitos para “proclamação do evangelho”, agora 
estes são transformados em palanques para promoção do poder político. 
Em um claro retrato dessas mudanças, recorremos à informação de que:

Para a legislatura de 2015-2019 foram eleitos 75 deputados federais 
e três senadores publicamente identificados como evangélicos. 
Reunidos na bancada evangélica, costumam votar coesos quando 
se trata de certas questões morais lastreadas por interesse religioso 
comum. À bancada evangélica pode se juntar a escassa parcela de 
congressistas católicos interessados também em defender pontos de 
vista de sua religião, formando a chamada bancada da Bíblia, esse 
estranho conjunto composto por grupos historicamente em pé de 
guerra entre si. (PRANDI; SANTOS, 2017, p. 188)

6 Texto publicado em Estudos Históricos: Historiografia. Rio de Janeiro, v. 9 n. 17, p. 59-84, 
1996 com o tema “Política: história, ciência, cultura e etc”. Parte das informações desse 
parágrafo estão baseadas nos estudos dessa autora.
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Dado interessante nessa citação e não menos importante para fu-
turas reflexões, a participação de parlamentares católicos na composição 
da bancada da Bíblia.7 Em seu livro “Em nome de quem? A bancada 
evangélica e seu projeto de poder”, Andrea Dip questiona sobre o que 
querem os políticos evangélicos. Afirma que não há uma resposta única 
para essa pergunta, verdade absoluta ou objetivo que seja comum a todos 
os políticos evangélicos, mas, traça hipóteses que vão desde o controle 
dos corpos até a busca por privilégios e poder (DIP, 2018, p. 133-140).

Enquanto isso, seja nas últimas décadas do século passado ou no 
limiar do século XXI, assistimos os avanços de um protestantismo que 
sob a égide de uma certa moral guardiã da nação e de prosperidade física 
e material, postula ocupar postos políticos estabelecendo relações de po-
der no mínimo duvidosas e suspeitas por “espiritualizar” situações que 
demandam um ordenamento social, jurídico, econômico, e, sobretudo 
político por assim dizer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao apresentar as ponderações anteriores, é possível acrescentar 
que, dadas as devidas proporções, a ciência política também enfrenta situ-
ação parecida no que diz respeito à sua singularidade ou pluralidade. Pau-
lo Bonavides por exemplo, um renomado jurista e cientista político, trata 
o termo de forma singular. Por outro lado, existem teóricos que abordam 
a perspectiva das ciências políticas por compreenderem a importância do 
caráter multidisciplinar e a busca nas ciências humanas e sociais os ali-
cerces para compreensão do fenômeno político. A boa coincidência é que 
no caso das ciências das religiões, boa parte dessas mesmas ciências se 
encontram, ou seja, a História, a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, 
apenas para citar algumas.

 Semelhantemente, muito por conta da necessidade de compre-
ensão das bases epistemológicas da religião, consideramos pertinente na 
atualidade ampliar os horizontes da Teologia para teologias e do Cristia-
nismo para cristianismos. Embora os referidos termos, mesmo que timi-
7 Dado curioso para futuros estudos sobre a composição do Congresso na atualidade é a 
chamada bancada BBB – Bíblia, Bala e Boi. São as novas relações de forças que compõe o 
Congresso eleito no pleito de 2018.
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damente, já estejam sendo utilizados, as confissões judaico-cristãs já não 
mais detêm a quase exclusividade de estudos sobre Deus. Desde os cismas 
que marcaram a história da igreja cristã, passando do medievo ao início da 
época moderna com suas tentativas ou respectivas reformas até as varia-
ções existentes no tempo presente, tornou-se um desafio até mesmo para 
a Teologia a classificação desses cristianismos, cabendo ao cientista da re-
ligião, certo mérito talvez, em ter que se debruçar diante de tais questões.

Quando igrejas de ramificação cristã, trazem o discurso “venha 
como você está”, estabelecem possibilidades para que pessoas possam re-
correm ao conforto espiritual. Ao ser recebido como “irmão”, acalentado 
pelo abraço, por compartilhar dificuldades comuns, pela expectativa de 
mudança de vida, o ambiente da igreja termina por influenciar social-
mente os seus membros, adeptos e fiéis. Há que se reconhecer o discurso 
que preza pela mudança de vida, incentivo à prática do bem, do amor, da 
disposição em servir. E não apenas isso, no caso de algumas igrejas, existe 
uma política de projetos sociais que acolhem, que trabalham a perspectiva 
do amparo e apoio aos necessitados, que tentam responder em certa me-
dida as negligências do estado ou da família. 

Portanto, o estudo científico das religiões, encontrará tanto na 
história como em outras áreas do conhecimento, subsídios para compre-
ender as relações de poder que engendram as configurações políticas e 
religiosas. Seja pela compreensão das instituições religiosas, seja pela re-
ligiosidade ou pela espiritualidade, o aspecto positivo dessa relação é que 
os estudos religiosos na atualidade não se restringem apenas à tutela da 
confissão religiosa clerical, mas, se respalda também nos pressupostos 
que à ciência convém. 
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CAPÍTULO 2:

HISTÓRIA POLÍTICA: IMPORTANTE CHAVE 
DE LEITURA PARA COMPREENSÃO DO 

POLICIAMENTO NOS SERTÕES DA BAHIA1

João Reis Novaes2

A história política, quando considerado seu processo de renova-
ção ocorrido ao longo do século XX e associado a um método heurístico 
de investigação, como o indiciário, pode tornar-se uma importante chave 
de leitura para compreensão da interação estabelecida entre os integrantes 
da força pública e os chefes políticos que viviam nos sertões da Bahia ao 
longo da Primeira República, mas especificamente entre os anos de 1891 
e 1930.  Nesse recorte espacial e temporal, as ações dos agentes policiais 
demonstravam que os mecanismos de controle e disciplina utilizados por 
sua Instituição eram frágeis e a relação cotidiana estabelecida entre os 
agentes policiais e os mandões locais era bastante complexa. Essa rela-
ção, lida a contrapelo, revela uma dinâmica própria que para ser mais 
bem problematizada é fundamental entender o policial e os habitantes 
dos sertões3 da Bahia enquanto sujeitos históricos que mantinham entre 
si uma interação permeada por interesses, o que a tornava ambivalente e 
ao mesmo tempo tensa e intensa.

1DOI -  10.29388/978-65-81417-64-2-f.37-56
2 Professor Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Departamento 
de História. Mestre e Doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia - 
UFBA.
3 No período privilegiado pela presente pesquisa, os centros urbanos e o sertão constituíam 
“espaços simbólicos, explicativos da dualidade brasileira, apresentada pela historiografia e 
pela literatura, através da dialética do progresso e do atraso, do moderno e do arcaico”. 
Como o conceito de sertão é polissêmico e se refere a uma vasta área do território brasile-
iro que possui uma rica diversidade geográfica, social, econômica e cultural, optamos por 
utilizar a expressão sertões. (NEVES, 2007, p. 15).  
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A RENOVAÇÃO DA HISTÓRIA POLÍTICA

A história política passou por um importante processo de reno-
vação ao longo do século XX, isso foi possível graças a fatores ligados 
ao contexto histórico e as mudanças que foram processadas dentro da 
própria oficina da história. Assim, após o desenrolar das duas guerras 
mundiais, as pressões exercidas através das relações estabelecidas entre 
as nações no cenário internacional, refletiram, significativamente, na vida 
interna de cada país. Evidenciando, portanto, que a política exerce in-
fluência sobre o destino dos povos e das existências individuais. Isso se 
tornou mais evidente a partir do aumento das atribuições do Estado mo-
derno, pois é em função dele que a política se organiza e se estrutura. O 
poder do Estado “representa o grau supremo da organização política; é 
também o principal objeto das competições”. Essa perspectiva contribui 
para a afirmação de que o político possui uma “[...] consistência própria e 
dispondo mesmo de certa autonomia em relação aos outros componentes 
da realidade social.” (REMOND, 1996, p. 20-23).

Torna-se indispensável destacar que no século XIX e nas décadas 
iniciais do século XX, a história política ocupou um lugar proeminente 
em relação ao resto da disciplina. Todavia, a partir das transformações 
teóricas e metodológicas pelas quais passou o conhecimento histórico, 
sobretudo, a partir de 1930 com a Escola dos Annales, é que a história 
política foi denunciada como um contraexemplo, representando todos 
os defeitos contra os quais as novas gerações de historiadores deveriam 
se opor. Isso é compreensível, pois as revoluções que desmantelaram os 
regimes monárquicos e as gerações de historiadores subsequentes não 
conseguiram romper com uma história política linear, factual, elitista, 
subjetivista, psicologizante e idealista. Possivelmente, isso ocorreu porque 
a historiografia da época, em ultima instância, continuava legitimando os 
regimes de poder. Esses são os principais vícios e defeitos que contribu-
íram, naquele contexto, para que a história política fosse condenada ao 
ostracismo. 

Assim, com a marginalização da dimensão política dos fatos so-
ciais, do abandono de um tipo de história alicerçado em conflitos locali-
zados e de curta duração, foi que um grupo de historiadores, a partir de 
1930, passou a dar ênfase a um novo posicionamento frente à definição de 
sujeito da história, redefinindo objetos, conteúdos, métodos e fronteiras 
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entre a história e os demais campos do conhecimento. Isto possibilitou 
o surgimento de diversas pesquisas que tinham como objeto de estudo 
temas relacionados “as realidades do trabalho da produção, das trocas, o 
estado das técnicas, as mudanças das tecnologias e as relações sociais daí 
resultante”. (REMOND, 1996, p. 16). Essas mudanças estavam direta-
mente relacionadas às transformações históricas presentes naquele mo-
mento, pois o recrudescimento da democracia política e social, o fortale-
cimento do movimento operário e a disseminação do socialismo entre as 
massas, somado à “[...] compaixão pelos deserdados, a solidariedade com 
os pequenos, à simpatia pelos “esquecidos da história” inspiravam um 
vivo desejo de reparar a injustiça da história para com eles e restitui-lhes 
o lugar a que tinha direito.” (REMOND, 1996, p. 19). 

Este cenário trouxe à tona problemáticas que a história política, 
como experenciada no século XIX, não conseguia compreender, pois es-
tava alicerçada sobre uma noção de história

[...] unificada pelo fio condutor do progresso, sob a égide de um 
Estado-unificador e de homens e individualidades submetidas a uma 
construção abstrata de humanidade voltada para as grandes utopias, 
acreditando num tempo uno e eternamente ascensional, esbarrou 
no século XX na tomada de consciência de que este tipo de razão, 
de logos condutor, justificador e legitimador não levaria o homem a 
essa perfeição sonhada, mas, entre outras coisas, ao horror de duas 
grandes guerras mundiais. (FELIX, 1998, p. 51-52)

Nesse sentido, foi envolto em uma atmosfera de instabilidade, 
influenciada pelas duas guerras mundiais, que a dimensão política dos 
fatos sociais retornou ao centro da atenção da história, sobretudo, a partir 
de 1960. Isso se deve a alguns fatores, dentre eles merecem destaque: a) 
a eclosão das duas guerras mundiais, que não encontravam explicações 
apenas no campo da economia; b) o dinamismo das relações internacio-
nais que passou a influenciar a vida interna de cada país; c) a expansão e 
consolidação de políticas públicas contribuíram para o fortalecimento do 
papel do Estado que passou a intervir em diversos setores da sociedade, 
buscando nas ciências sociais o fornecimento de indicadores e de diag-
nósticos referentes à situação vivida pela sociedade, com o objetivo de 
recrudescer o seu controle sobre a população.
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Nesse contexto, a renovação da história política foi, também, in-
fluenciada pelo contato com outras ciências, o que expandiu suas frontei-
ras, levando-a a incorporar novas dimensões da vida social, o que possi-
bilitou a inclusão de novas fontes e de novos objetos de estudo. Assim,

[...] o movimento de resignificação da história política estabeleceu uma 
“ponte” de continuidade com a tradição dos Annales, na medida em que 
teve como um de seus traços característicos a interdisciplinaridade. 
Ao dialogar com a Ciência Política, a Psicanálise, a Sociologia ou com 
a Antropologia, mas também ao se aproximar de outras correntes 
historiográficas, tais como a história cultural e a história social, os 
historiadores do político não só tiraram esse campo do ostracismo 
como, inclusive, renovaram suas problemáticas, multiplicaram os 
objetos, enfim, o reabilitaram, valendo-se de novas perspectivas 
historiográficas. (MEDEIROS, 2017, p. 264)

A abertura para outras disciplinas sinaliza também que o cam-
po do político não só tem fronteiras tênues e movediças, como também 
aponta para dimensões variadas dos diversos fenômenos sociais. Lidar 
com essas variáveis no tempo longo tem sido uma das funções inerentes 
ao pesquisador que estuda as permanências e transformações verificadas 
em uma determinada sociedade. Diante disso, pode-se perceber que a 
renovação da História Política foi possível a partir do diálogo com as 
demais disciplinas das Ciências Humanas. Assim sendo, conforme as re-
flexões de Rémond, torna-se “[...] impossível para a história política prati-
car o isolamento: ciência-encruzilhada, a pluridisciplinaridade é para ela 
como o ar de que ela precisa para respirar.” (REMOND, 1996, p. 29). 

Conseguintemente, a natureza do político e o sentido de suas re-
lações com as outras séries de fenômenos como o cultural, o cotidiano, 
o social e o econômico propiciam elementos que permitem uma melhor 
análise e compreensão da articulação do todo social, numa perspectiva de 
longa duração, reveladora das experiências humanas no tempo. Destarte, 
fazendo uso das palavras de Rémond, considera-se que o político não 
constitui um setor separado,
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[...] é modalidade da prática social, desta maneira, o econômico, o 
cultural, o cotidiano, o social e o político se influenciam mutuamente 
e desigualmente de acordo com as conjunturas e estruturas que 
permeiam, guardando ao mesmo tempo cada um à sua vida autônoma 
e seus dinamismos próprios. (RÉMOND, 1996, p. 35)

Todavia, não foram apenas os historiadores ligados a Escola dos 
Annales que se opuseram a história política produzida no século XIX e 
início do século XX. Karl Marx “[...] ao trazer para o centro da explicação 
histórica, a luta de classe, originada no primado do econômico.”, também 
contribuiu para a marginalização “[...] do político relegando-o a uma ins-
tância decorrente, fruto de uma compreensão das relações sociais esque-
máticas e mecanicistas.” (FÉLIX, 1998, p. 55). Por outro lado, Sigmund 
Freud ao enfatizar que a libido, às pulsões sociais influenciavam os com-
portamentos individuais, ocultou a ambição e o desejo de poder próprio 
do político o que, evidentemente, também colaborou para diminuir o 
prestígio da história política. Estes posicionamentos estavam diretamente 
relacionados com as transformações históricas presentes naquele momen-
to, pois, o recrudescimento da democracia política e social, o fortaleci-
mento do movimento operário e a disseminação do socialismo entre as 
massas, somado à “[...] compaixão pelos deserdados, a solidariedade com 
os pequenos, à simpatia pelos “esquecidos da história” inspiravam um 
vivo desejo de reparar a injustiça da história para com eles e restitui-lhes 
o lugar a que tinha direito.” (REMOND, 1996, p. 19). 

Assim, compreender as mudanças pelas quais passou a história 
política no século XX, torna-se indispensável para aquele que deseja en-
veredar-se por essa seara, pois estas mudanças possibilitaram a Nova His-
tória Política a desfiar o seu foco e dar espaço para uma “História vista de 
baixo”, dando mais atenção para as massas anônimas e as multidões da 
história, defendendo a análise e problematização do comportamento, das 
redes de sociabilidades, das crenças, dos costumes e das práticas cotidia-
nas de mulheres e homens comuns. 

Essa aproximação da história política com outros campos histo-
riográficos, como a história do cotidiano, foi possível devido à percepção 
de que os indivíduos, nas suas interações ocorridas no dia-a-dia, agiam 
em um campo que lhes possibilitavam margens para manobras, podiam 
fazer escolhas dentre algumas opções possíveis. Essas escolhas, em certos 
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momentos, fugiam daquilo que era determinado pelo projeto de socieda-
de desejado por certos setores sociais. Isso porque o “homem comum”, 
“ordinário”, na vida cotidiana, age de forma silenciosa, muitas vezes sem 
propósitos políticos bem aceitos, para minar, ressignificar as regras do 
jogo impostas pelos mais “fortes” (CERTEAU, 1999). Nesta perspectiva, 
o estudo do cotidiano passa a ser entendido como indicador da comple-
xidade e riqueza do funcionamento das sociedades e suas instituições, 
abarcando o campo econômico, político e cultural em sua dimensão ativa 
e inovadora. 

A pesquisa, voltada para a análise e problematização da história 
silenciosa das massas alicerçadas em uma história política que tem como 
objeto de estudo as mais variadas relações de poder presentes no tecido 
social, fornece informações, econômicas, sociais e culturais importan-
tes, uma vez que os gestos dos mais comuns dos homens podem revelar 
relações de poder em um universo permeado por hábitos, costumes e 
crenças, além das condições materiais indispensáveis à sua existência, que 
certamente influenciam e norteiam as suas ações no seu espaço social. 
Nesse sentido, como salientou José Barros D’Assunção:

O que autoriza classificar um trabalho historiográfico dentro da 
modalidade da História Política é naturalmente o enfoque no ‘Poder’. 
É o Poder, com as suas apropriações e as relações por ele geradas, 
com os seus mecanismos de imposição e transmissão, com a sua 
perpetuação através da Ideologia, com a sua organização através das 
redes de atores sociais e com as suas possibilidades de confrontação 
através de fenômenos coletivos como as Revoluções ou as resistências 
individuais no âmbito dos micro-poderes, e com tudo o mais que ao 
Poder se refere, o que constitui mais propriamente o território do 
historiador político. (BARROS, 2005, p. 128) 

Dessa forma, os aspectos políticos de um determinado aconte-
cimento não devem ser isolados dos demais aspectos que constituem 
a sua natureza social. O historiador que cometer esse equívoco poderá 
comprometer a sua interpretação sobre um determinado acontecimento 
histórico, pois, a história política influencia as dimensões mais delicadas 
do tecido social, nos quais residem certas relações de poder que podem 
remeter “[...] à submissão e a imposição e que não raro, demonstra que 
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o exercício do poder, sobretudo na forma mais tradicional da história 
política, se faz mais traumático à sociedade, quanto maior for o interesse 
político (ou historiográfico) em camuflá-lo.” (LIMA, 2012, p. 03).

Ademais, a história política associada a um método de investiga-
ção, como o indiciário, torna-se um importante elemento capaz de iden-
tificar e problematizar as diversas manifestações de poder presentes na 
dinâmica das relações sociais. Esse método heurístico, interpretativo en-
fatiza e toma como referência de análise os resíduos, os dados marginais 
dos acontecimentos. Estes “pormenores”, normalmente relegados a um 
segundo plano, evidenciam, no caso deste estudo, as tensões, os pactos, 
os conflitos e os laços de sociabilidades estabelecidos entre os membros 
da força pública do Estado da Bahia e os chefes políticos que habitavam 
a região privilegiada pelo presente trabalho. Em outros termos, o método 
indiciário possibilita escrutar como os indivíduos, que viviam nos sertões 
da Bahia, se relacionavam com os aspectos próprios de sua sociedade e do 
seu tempo. Entretanto, para uma leitura atenta e problematizadora dos di-
ferentes indícios, presentes em uma rica tipologia de fontes, é necessário 
relacioná-los entre si e com o contexto histórico a que se refere e/ou são 
produzidos. Nesse sentido, contextualizar os indícios é fundamental “[...] 
em qualquer análise de mudança histórica específica que pretenda levar 
na devida conta os conflitos em torno de valores, crenças e alternativas 
de conduta.” (CHALOUB, 1999, p. 21) de setores específicos de determi-
nadas sociedades.

O método indiciário, proposto e sistematizado como método de 
investigação histórica por Carlo Ginzburg nas décadas finais do século 
XX e início do XXI, pretende “[...] ir além do eterno contrastar esteri-
lizante entre o “racional” e o “irracional”, o “particular” e o “geral” a 
atitude “fragmentária” e a holística.” (CHALOUB, 1999, p. 07). Para isso, 
sua análise deve estar fundamentada no detalhe, nos dados marginais, 
nos resíduos tomados enquanto pistas, indícios, sinais ou vestígios. Nessa 
perspectiva, a construção do conhecimento histórico deve partir de uma 
investigação minuciosa capaz de desvendar as nuances dos acontecimen-
tos relacionados às mais diversas manifestação de poder, objeto de estudo 
da história política, a partir dos indícios imperceptíveis para a maioria das 
pessoas, pois esses indícios quando problematizados e contextualizados 
podem fornecer respostas não só para a pergunta o que a documentação 
consultada pode “dizer”, mas, sobretudo, o que está por trás do que ela é 
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capaz de “dizer” a respeito dos mais diversos acontecimentos históricos. 

Ademais, Ginzburg salienta que o método indiciário remonta ao 
início da atividade intelectual do ser humano. Entretanto, o seu desenvol-
vimento está diretamente relacionado à necessidade de o Estado policiar 
e controlar os indivíduos, pois é a partir de indícios, traços biológicos, 
no caso a impressão digital, que o indivíduo ganha uma “[...] singularida-
de verificável até em suas características imperceptíveis, infinitesimais.” 
(GINZBURG, 1990, p. 175), o que se tornou um mecanismo eficiente, 
utilizado pelo Estado moderno e seus órgãos burocráticos, policiais e de 
controle social. Contudo, o mesmo paradigma indiciário, utilizado para 
desenvolver instrumentos de controle sempre mais sutis e minuciosos, se 
converteu em um mecanismo eficaz para apontar algumas pistas que pos-
sibilitaram compreender e problematizar o objeto de investigação da histó-
ria política, o poder, que também permeou as relações estabelecidas entre 
os integrantes da força pública e os chefes políticos que viviam nos sertões 
da Bahia ao longo da Primeira República, como demonstrarei a seguir.

POLÍTICA E POLICIAMENTO NOS SERTÕES DA BAHIA 

O processo de renovação da história política ocorreu em um con-
texto de expansão da ação do Estado. Este passou a interferir, cada vez 
mais, no cotidiano de milhares de homens e mulheres que viviam em de-
terminada parte de seu território. Suas instituições, dentre essas a polícia, 
aumentaram a sua participação nos diversos espaços sociais, uma de suas 
metas era garantir a “ordem” pública. Essa “ordem” deve ser entendida 
enquanto um simulacro4 que expressava o modelo de sociedade defendi-
da, ao menos no discurso, pelas elites políticas do Brasil e, conseguinte-
mente, da Bahia. Segundo a chave de leitura proposta por Robert Reiner, 
essa “ordem” também pode ser “[...] baseada em um consenso de inte-
resses, ou em um conflito de interesses, latente ou manifesto, entre gru-

4 Uso o termo simulacro para indicar que essa ordem de fato não existia, ela era apenas 
uma representação criada pelas elites para legitimar determinadas ações, por outro lado, 
esses mesmos indivíduos que desejavam o estabelecimento de uma ordem ideal, no intuito 
de garantir os seus interesses, laçavam mãos de estratégias que, em certas circunstâncias, 
acabavam provocando um clima de desordem social. Uma dessas estratégias era o envio de 
expedições policiais para os sertões da Bahia que, no final das contas, criavam, através de 
suas ações, um clima de instabilidade e de insegurança para a população local.
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pos sociais cuja localização difere na hierarquia das vantagens ou, talvez, 
num complexo entrelaçamento desses dois motivos.” (REINER, 2004, p. 
22). Ademais, pode-se afirmar que a política é um espaço privilegiado de 
gestão do social, pois “[...] a manutenção da ordem é uma questão funda-
mentalmente política, questão na qual os governos tem grande interesse 
porque sabem que sua própria existência depende disso.” (MARTINZ, 
2012, p. 77). Desta maneira, ao longo da Primeira República, havia uma 
relação estreita entre a polícia e a política.

A princípio, é importante destacar que os governadores só inter-
vinham nos conflitos estabelecidos nos sertões da Bahia, através do envio 
de contingentes policiais, em casos extremos, quando a “ordem” estava 
ameaçada e os agentes locais da administração pública não conseguiam 
restabelecê-la, ou quando determinados chefes políticos locais ameaça-
vam os interesses de grupos aliados ao Governo do Estado. Esta foi à es-
tratégia adotada pela maioria dos governadores ao longo da Primeira Re-
pública, pois o efetivo da força pública era pequeno, o que levou muitos 
governadores a concentrar o maior número de praças e oficiais na Capital 
e deslocá-los, quando necessário, para as regiões onde a “paz pública” 
estava ameaçada. Para o leitor ter uma ideia do tamanho do contingente 
da polícia baiana, como bem sinalizou Consuelo Sampaio, “[...] em 1891, 
quando a força pública foi aumentada para 1600 homens [...] o Estado 
tinha 120 municípios e, segundo cálculos realizados, caberia a cada um 10 
praças, e à Capital, 400, inclusive oficiais.” (SAMPAIO, 1985, p. 44-45).

O presente trabalho não entende os integrantes da força pública 
do Estado da Bahia como constituintes de um exército que era facilmen-
te manipulado pelo Governo do Estado ou que obedeciam, docilmente, 
ao comando das lideranças políticas dos diversos municípios espalhados 
pelo território baiano. Obviamente, o trabalho cotidiano dos agentes 
policiais era influenciado, sobremaneira, pelas decisões políticas postas 
em prática pelo grupo que estava à frente do Governo do Estado, ou pe-
las tensões oriundas dos conflitos estabelecidos entre os chefes políticos 
pelo controle das instituições dos municípios espalhados pelos sertões 
da Bahia. 

Por outro lado, os agentes policiais, partindo de uma leitura de 
seu presente, sabiam que a proximidade com integrantes do grupo que 
estava à frente do governo estadual, ou com os chefes políticos locais, po-
deria render-lhes benefícios como, por exemplo, promoção na hierarquia 
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de sua Instituição ou a indicação para atuar em outros cargos públicos, 
como o de delegado, “[...] pois tal iniciativa era, na Primeira República, 
antes de tudo, benefícios de cunho político.” (BARBOSA, 2014, p. 190-
191). Assim, o apadrinhamento de um policial, por uma liderança política 
que contava com a simpatia do Governo, poderia contribuir para o su-
cesso de sua trajetória nos quadros da força pública do Estado da Bahia. 
Essa racionalidade estava de acordo com práticas próprias do coronelis-
mo, estava consoante, mas especificamente, com o clientelismo. Contu-
do, essa prática não foi algo específico da Primeira República, como bem 
sinalizou Marcos Bretas ao problematizar a formação das forças policiais 
militares durante o século XIX no Brasil. Esse autor chama a atenção 
para o fato de que a inclusão dos agentes policiais nos quadros que as 
elites tentavam controlar continuava “[...] vinculada a acordos pessoais 
e à busca de recompensas, dependendo das relações de favor, e não de 
qualquer forma de implantação de uma racionalidade burocrática capaz 
de transferir o exercício da autoridade do âmbito pessoal para o da insti-
tuição estatal.” (BRETAS, 1998, p. 15). O interessante é que a criação da 
polícia no Brasil, em 1842,

[..] foi interpretada por muitos como um cerceamento do poder do 
mandão local, pois esta inovação (isto é, a criação de delegacias de 
polícias nos municípios, para as quais eram nomeados bacharéis em 
direito) parecia retirar dos juízes de paz, prepostos dos coronéis, os 
amplos poderes que estes possuíam na repressão da criminalidade. 
Na verdade, logo se verificou que tal novidade era inócua; os 
pobres delegados e subdelegados, perdidos no fundo do sertão, 
não dispondo de forças para efetuar prisões, insolados dos centros 
provinciais, só podiam viver acolhendo-se a sombra do mandão local, 
auxiliando-o e partilhando-lhe a sorte. Dessa maneira, o que parecia 
um enfraquecimento dos chefes locais, acabava constituindo algo 
que lhes aumentava a autoridade e o poder. O poder coronelístico, 
em plena vitalidade, foi assim impondo as novas instituições o seu 
domínio. (QUEIROZ, 1976, p. 204)

Um dos fatores que contribuiu para a imposição do poder dos 
coronéis a determinadas instituições do estado, como a polícia, foi o que 
Vitor Nunes Leal chamou de autonomia extralegal. Essa autonomia pro-
vinha do acolhimento das vontades dos potentados locais em matéria que 
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era de competência exclusiva do Estado ou da União, como a nomeação 
de agentes dos correios, policiais ou coletores de impostos. É por conta 
dessa autonomia extralegal que “[...] as autoridades estaduais dão o seu 
concurso ou fecham os olhos a quase todos os atos do chefe local gover-
nista, inclusive a violência e outras arbitrariedades.” (LEAL, 1997, p. 71).

Para as elites políticas e econômicas dos sertões da Bahia, durante 
a Primeira República, estabelecer algum tipo de aliança com a polícia e, 
conseguintemente, com os policiais era crucial em um espaço que deveria 
ser restruturado a partir de “valores” tidos como “modernos ou civiliza-
dos”. Assim, a violência interpessoal, o combate a grupos de cangaceiros, 
os conflitos advindos das lutas política no seio das elites locais, a garantia 
e sucesso dos pleitos eleitorais, a contenção de conflitos sociais, a manu-
tenção e vigilância das cadeias, a segurança dos eventos promovidos por 
membros das elites, o transporte e a vigilância de presos, a investigação 
de roubos e assassinatos, enfim, o combate a uma série de atividades que 
fugiam dos padrões tidos como toleráveis pelas elites, contribuíam para 
que elas entendessem a força pública do Estado da Bahia, que tinha os 
agentes policiais como seus representantes locais, como indispensável 
para a gestão do social e para a manutenção da “ordem pública”, pois, 
as ações dos agentes policiais estavam imbuídas de certa autoridade, de 
certo poder, já que eles faziam parte de uma das principais instituições 
do Estado da Bahia.

Nesse sentido, concordo com Lucas Pereira que, ao estudar o pro-
cesso de invenção do policial militar mineiro durante a Primeira Repú-
blica, assevera que a principal função da polícia era a manutenção da “or-
dem” e o seu trabalho “[...] não se resumia à perseguição de criminosos ou 
à investigação de crimes, mas envolvia, especialmente, os conflitos sociais 
e políticos e a proteção das instituições jurídicas, como a propriedade pri-
vada.” (PEREIRA, 2018, p. 62). Diga-se de passagem, em um país tido 
como “civilizado”, proteger a vida do “cidadão” e defender a propriedade 
privada constituíam funções prioritárias no trabalho cotidiano da polícia, 
ao menos essa era a máxima divulgada nos periódicos da época, como 
pode ser constatado na matéria veiculada pelo jornal Diário da Bahia, no 
dia 15 de dezembro de 1910:
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Em todas as sociedades bem organizadas, nos países em que os 
poderes públicos consideram digna de todo o respeito e acatamento 
a vida e a propriedade do cidadão, naqueles lugares onde se presta 
culto referentes à Lei e ao direito, existe um corpo de guardas fiéis 
encarregado de garantir os indivíduos, livrando-os das garras dos 
malfeitores e assassinos que somente cuidam, cujo fito principal é 
defraudar a fortuna particular, atentando muitas vezes não somente 
contra a propriedade mas também até contra a vida daqueles que se 
opõem às suas arremetidas5.

Segundo essa mesma reportagem, esse tipo de polícia ainda não 
havia chegado aos sertões do Estado da Bahia. O articulista do jornal é 
enfático ao afirmar que “[...] na Bahia só se sabe que tem um corpo po-
licial para garantir a ordem e a vida dos cidadãos quando há eleições.”6. 
Certo que, naquele momento, o jornal Diário da Bahia fazia oposição ao 
Governo do Estado, mas, perscrutando as fontes e a bibliografia que ver-
sa sobre a Bahia na Primeira República, é possível afirmar que era muito 
importante para os chefes políticos locais estabelecerem alianças com os 
agentes policiais, pois, em momentos de conturbações políticas, como 
ocorria constantemente em períodos eleitorais, eles certamente fariam a 
diferença, já que podiam prender e impedir que fossem às urnas os elei-
tores contrários aos interesses de seus aliados. Além disso, os policiais 
poderiam promover ações que contribuíssem para enfraquecer moral, 
política e economicamente os adversários dos chefes políticos com quem 
estabeleciam alianças. Essa prática foi bastante denunciada, como pode 
ser notado na missiva escrita por Hermenegildo José de Souza e publicada 
no Diário da Bahia em 1913. O autor da missiva assegurava que:

Iam as coisas nesse pé, diligencias esdruxulas, sui generis, buscas, 
apreensões, etc., etc., que só tinha por fim humilhar e inutilizar 
os adversários, quando nas leis, na moralidade, na honra, foram 
vibrados os golpes decisivos. Formou-se a expedição, composta de 
80 praças de polícia, ao serviço de mais de 70 jagunços disfarçados 
em apenados; e, fez uns seis dias foram atacados 5 povoados, Poços, 
Várzea, Licori, mais dois cujos os nomes me escapam, dos quais 
poucas habitações e propriedades foram poupadas7.

5 Biblioteca Central da Bahia (BBCBA). Setor de Periódicos. Diário da Bahia, Salvador, 
15 de dez. de 1910, p. 01.
6 BCBA. Setor de Periódicos. Diário da Bahia, Salvador, p. 01, 15 dez. 1910.
7 BCBA. Setor de Periódicos. Diário da Bahia, Salvador, p. 01, 09 jan. 1913.
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No período estudado, era comum o fortalecimento das investidas 
dos exércitos de jagunços, a serviço de determinado mandatário local, 
com a integração de destacamentos da força pública do Estado da Bahia. 
Mas para que isso ocorresse era necessário que o chefe político local con-
tasse com o apoio do Governo do Estado. Esse, em nome da manutenção 
da “ordem” pública, justificava tal prática. Ademais, a missiva acima reve-
la uma prática que possuía um grande valor simbólico nos conflitos polí-
ticos travados nos sertões da Bahia. Qualquer mandatário que almejasse 
manter o seu poderio político deveria ter condições de proteger a si e a 
seus pares das investidas de outros grupos, caso contrário seria desacredi-
tado e poderia perder importantes aliados e ver, de uma hora para outra, 
seu prestígio político, construído a duras penas, ir por águas abaixo. 

Outra matéria publicada no Diário da Bahia, que analisava os 
conflitos estabelecidos no município de Campestre, ia para além da pri-
meira denúncia, asseverando que o Governador José Joaquim Seabra, 
não só tinha conhecimento dos acontecimentos, como ajudou o seu 
aliado político, o Coronel Manoel Fabrício, a derrotar a oposição fazen-
do uso da Força Pública do Estado da Bahia para isso. Como pode ser 
constatado abaixo:

Tão nefanda obra de selvageria e barbarização do interior do Estado 
executada, que horror! Por cerca 50 praças de polícia, que o Sr. 
Governador de fato mandou por as ordens do desalmado Manoel 
Fabrício, arvorado e chefe político, o qual engrossou aquela força 
com o contingente de uma centena de jagunços de seu séquito8.

Outros periódicos da época apenas insinuavam que o Governo 
sabia e era conveniente com a relação estreita mantida entre os agentes 
policiais e os chefes políticos locais, como foi evidenciado em uma das 
matérias da edição de 28 de outubro de 1903 do Jornal Correio do Brasil:

O Governo tão garboso e ufano de falar na mentira eleitoral em suas 
palavrosas mensagens, poderia bem diminuir pelo menos a intensão 
do abuso, desde que a força pública fosse exclusivamente empregada 
em reprimir os abusos e cercar de garantias os filhos do povo; 

8 BCBA. Setor de Periódicos. Diário da Bahia, Salvador, p. 01, 22 jan. 1913.
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mas não: os representantes da polícia são os primeiros, não raro, 
a quererem impor a sua opinião pessoal nas questões de eleições, 
quando não levam o seu entusiasmo ao ponto de promoverem a 
conflagração de uma localidade9.

A proximidade da polícia com os conflitos políticos nos sertões 
da Bahia era algo bastante corriqueiro e muito difundido pela imprensa 
da época. Essa apresentava indícios de que o governo, como fica evidente 
na reportagem do Jornal Correio do Brasil, tinha conhecimento do envol-
vimento de policiais nos conflitos armados estabelecidos nos sertões da 
Bahia. Outra matéria veiculada pelo Jornal Diário da Bahia, em 14 de julho 
de 1918, o articulista afirma, categoricamente, que o próprio Governador 
do Estado, na época Antônio Muniz, autorizou a polícia a auxiliar os seus 
correligionários nos conflitos estabelecidos em diversas regiões do inte-
rior do Estado, pois “[...] o Governador sabia que, com o auxílio que esta-
va prestando a seus correligionários, pondo ao seu dispor a força policial, 
seriam eles, para a honra e glória da situação dominante, os matadores, 
os depredadores, os vitoriosos...”10. Assim, os mandões locais, em muitos 
casos, utilizavam o contingente policial para manter-se no poder. 

Importa ressaltar que os agentes policiais, em determinadas cir-
cunstâncias, se mantinham em certos cargos da hierarquia de sua Ins-
tituição graças ao apoio de chefes políticos locais e a conveniência do 
Governo do Estado, como aponta os indícios presentes no relatório en-
viado ao Governado Antônio Muniz, pelo então Secretário da Polícia e 
Segurança Pública José Álvaro Cova:

É também um grande mal para a disciplina e boa ordem dos 
serviços nos quartéis, o afastamento de quase toda a oficialidade, no 
desempenho de cargos policiais ou comando de destacamento, onde 
são perfeitamente dispensáveis e apenas são mantidos por exigências 
de políticos, cujo prestígio deve antes radicar-se na conquista da 
confiança pública, do que no apoio da força, devendo vir em nosso 
auxílio, para a abolição desta prática inveterada pelo remoto costume, 
uma disposição legislativa que regule a matéria, como o que já foi 
realizado no tocante as delegacias locais11.

9 Correio do Brasil, p. 01, 28 out. 1903.
10 BCBA. Setor de Periódicos. Diário da Bahia, Salvador, p. 03, 14 jun. 1918.
11 BCBA. Setor de Periódicos. Diário da Bahia, Salvador, p. 3082, 29 abr. 1917.
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Assim, a aproximação dos agentes policiais com as lideranças po-
líticas era uma via de mão dupla. Os chefes políticos locais se aproxima-
vam dos policiais com intuito de perpetuação no poder, já os policiais, 
agindo como protagonistas, aproveitavam da sua posição de agente pú-
blico para negociar benesses pessoais. É necessário destacar que, mesmo 
sendo protagonista nas relações sociais estabelecidas com os seus con-
temporâneos, as ações dos policiais eram limitadas por diversos fatores. 
Um desses fatores era o conjunto de leis e decretos que regiam o cotidiano 
de sua instituição. Tais leis e decretos corroboravam para que o policial 
experienciasse uma rotina de trabalho fundamentada em uma rigorosa 
disciplina e em uma rígida hierarquia institucional que demarcava o lugar 
que deveria ser ocupado por cada um de seus integrantes. 

Conseguintemente, os integrantes da força pública da Bahia de-
veriam, ao menos de acordo com os discursos das autoridades policiais e 
políticas, defender arduamente os preceitos legais e exigir dos policiados 
o cumprimento da lei e o respeito às instituições republicanas, resguar-
dando, ao mesmo tempo, o monopólio da violência para o Estado. Era 
por isso que, em diversos momentos, as lideranças políticas locais enten-
diam os agentes da força pública como defensores dos interesses do Go-
verno do Estado e que poderia interferir, de forma negativa, no jogo po-
lítico dos diversos municípios espalhados pelos sertões da Bahia. Diga-se 
de passagem, a relação entre o Governo do Estado e os chefes políticos 
locais foi marcada por pactos, conflitos e coerções. Nesse sentido, o jogo 
de interesses e a correlação de força dos envolvidos é que determinavam o 
estabelecimento de alianças ou de conflitos. Esses conflitos, em determi-
nadas circunstâncias, fugiam do controle do Governo do Estado, o que 
exigia a intervenção do Governo Federal. 

Dentre os meios utilizados pelos chefes políticos locais para li-
mitar o campo de livre ação dos membros da força pública do Estado 
da Bahia pode ser destacado dois: O primeiro dependia da relação que o 
mandatário local mantinha com o Governo do Estado. Caso ele integras-
se o grupo da situação e contasse com o apoio do Governador não era 
interessante para o policial confrontá-lo, pois o “[...] vasto aparato legal 
que geralmente funcionava em seu favor – mesmo quando a lei tinha de 
ser “interpretada” – podia ser lançado contra ele e a perda do emprego ou 
transferência arbitrária não era muito difícil de ocorrer.” (BRETAS, 1997, 
p. 146). Como pode ser verificado na mensagem enviada, em 1924, a As-



52

sembleia Legislativa do Estado da Bahia pelo Governador Góis Calmon 
no momento em que exonerou o delegado de polícia de Lençóis:

Delegado ali com as funções do seu cargo, foi, naturalmente, 
exonerado. Determinei, então, que o meu Gabinete telegrafasse ao 
presidente do Diretório Político local, pedindo a indicação de outro 
nome que, pelo seu espírito de moderação, pudesse exercer o cargo 
com imparcialidade, sem criar vexames aos adversários políticos, 
não destoando dos propósitos do Governo de assegurar a liberdade 
individual e todos os direitos a quaisquer cidadãos, sem preferencias 
pessoais ou partidárias12.

O exposto evidencia que o Governador Góis Calmon, possivel-
mente, tenha substituído o delegado por este ter tomado partido em ques-
tões contrárias aos interesses do grupo local que contava com o seu apoio. 
Um dos indícios que possibilita essa leitura foi o fato do Governador 
solicitar de seus aliados políticos a indicação do nome daquele que deveria 
ser o novo delegado de Lençóis, mesmo afirmando agir de forma impar-
cial. Tal acontecimento evidencia a importância do controle dos agentes 
policiais nas disputas políticas estabelecidas entre os grupos locais. Acon-
tecimentos como esse constituiriam um obstáculo para o agente policial 
que vislumbrava ser promovido dentro da hierarquia de sua instituição 
ou dificultava a sua indicação para ser delegado de algum dos municí-
pios espalhados pelos sertões da Bahia. Essa indicação poderia significar 
um passo importante para a inserção do policial nos cargos políticos e 
administrativos do Estado. Ademais, alianças firmadas com chefes polí-
ticos locais poderiam significar, para o policial, principalmente o de bai-
xa patente, um alívio nos períodos de atrasos dos seus vencimentos. O 
segundo elemento de limitação da ação do policial estava no fato de que 
muitos chefes políticos locais possuíam um exército de jagunços maior e 
mais bem armado do que o contingente da polícia estacionado em deter-
minadas localidades. 

Nesse sentido, é possível distinguir três elementos que limitava o 
campo de atuação dos integrantes da Força Pública do Estado da Bahia, 
a saber: a interferência das autoridades políticas e policiais do Estado nas 
12 Biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Mensagem do Governador 
Dr. Góis Calmon a 1ª sessão ordinária da 14ª legislatura, 1924, p. 135.
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ações policiais; a normatização legal que regia as atividades da polícia e 
da sociedade da época e a ação dos indivíduos que mantinham conta-
to cotidiano com o policial. Assim, no emaranhado jogo de interesses 
que era experenciados pelo policial, arranjos e conflitos faziam parte dos 
acertos a respeito de uma “ordem social” negociada entre os diversos 
protagonistas que viviam sobre a influência das investidas dos integrantes 
da Força Pública do Estado da Bahia. Evidentemente, o poder de nego-
ciação desses atores dependia e/ou era limitado pelo lugar social ocupado 
por cada um. 

No cenário onde se processava esse emaranhado jogo de interes-
ses, uma função almejada e que, ao longo do tempo, torna-se estratégica 
para os integrantes da Força Pública do Estado da Bahia, para os chefes 
políticos locais e para o Governo do Estado, foi o cargo de Delegado de 
Polícia. É importante destacar que problematizar as nuanças advindas da 
função de Delegado de Polícia não é o objetivo deste estudo, mas como 
vários membros da Força Pública do Estado da Bahia acabaram ocu-
pando esse cargo, torna-se necessário refletir, mesmo que brevemente, 
a respeito de sua importância e como ele interferia na relação mantida 
entre os agentes e a população que viviam nos sertões da Bahia. Aqui, 
torna-se necessário destacar que concordo com Lucas Carvalho quando, 
ao problematizar a invenção do policial mineiro ao longo da Primeira 
República, salienta que:

[...] a livre nomeação dos oficiais da força pública ao cargo de 
delegado foi conquistada como um direito essencial da função do 
chefe de polícia. Na prática, tenentes, alferes e capitães da confiança 
do bacharel em exercício na chefia da polícia foram escolhidos e 
orientados para realizar diligências policiais diversas, como instalação 
de inquéritos, restabelecimento da ordem etc. Entendo, nesse sentido, 
que as articulações políticas e o uso da força pública para resolução 
dos conflitos fazem parte do mesmo processo, o da consolidação do 
modelo republicano e o da tentativa de consolidação da autoridade 
policial militar como o poder legítimo no território estadual para fins 
de administração da justiça ou do uso da violência. A constituição da 
lógica republicana no período esteve associada ao uso de violência 
privada ou pública. (PEREIRA, 2018, p. 323)
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Na Bahia, a nomeação de agentes policiais para cargo de delegado, 
ao menos na letra da lei, também foi prerrogativa do Chefe de Polícia. 
Mas, na prática a escolha de quem seria o delegado e em qual a localida-
de deveria desempenhar as suas funções, em muitos casos, era feita pelo 
Governador do Estado. Este acabava usando esse cargo como moeda de 
barganha para obter o apoio de importantes chefes políticos que viviam 
nos sertões da Bahia. É importante enfatizar que, mesmo barganhando 
o cargo de delegado, os governadores da Bahia, assim como os de Minas 
Gerais, não perdiam de vista a defesa, o fortalecimento e a consolidação 
do sistema republicano. A polícia, nesse processo, cumpria um importante 
papel, principalmente por monopolizar a violência em nome do Estado. 

Aqui importa destacar que a história política, após a sua renova-
ção, tem por objeto de estudo as mais diversas formas de manifestações 
do poder expressas nas relações sociais, pois considera não apenas o seu 
caráter repressivo, mas também simbólico, “[...] sem que se recuse sua 
capacidade de coagir, mas observando-se seu potencial de produzir sen-
tidos, parâmetros para a ação individual e coletiva dos homens.” (ME-
DEIROS, 2017, p. 258). Nesse sentido, esse poder não é apenas sinônimo 
de repressão, mas também de negociação, de busca de legitimidade. Isso 
permite entender as ações dos agentes policiais que integravam a Força 
Pública, posto que, mesmo agindo, em muitos casos, movidos por inte-
resses próprios, negociava o tempo todo com os chefes políticos locais e 
ainda tentava legitimar as suas investidas, frente à população dos sertões 
da Bahia, apelando para o conjunto de leis da época ou, simplesmente, 
apelando para o simulacro da garantia da “ordem” pública. Por isso, a his-
tória política se torna uma importante chave de leitura do que foi exposto 
até aqui, pois, possibilita problematizar as variadas relações de poder e 
como elas afetaram a vida dos indivíduos que viviam nos sertões da Bahia 
ao longo da Primeira República.

FONTES CONSULTADAS

Mensagem do Governador Dr. Góis Calmon a 1ª sessão ordinária 
da 14ª legislatura, 1924. Biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado 
da Bahia.
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CAPÍTULO 3:

AS GRADES DO RISO: UMA HISTÓRIA DE 
CONDENAÇÃO E EMANCIPAÇÃO1

Joslan Santos Sampaio2

Ao longo dos tempos, o riso e a comédia têm sido, consideravel-
mente, objeto de discussão. Lembrar que o riso não pode se relacionar 
com determinados assuntos foi, e ainda é, tema recorrente no campo po-
lítico, historiográfico, artístico e das ciências sociais. Assim, no caminho 
para não deturpar os eventos e personagens históricos considerados im-
portantes, os diversos dispositivos dominadores3 criaram um parâmetro 
estético discursivo que conota seriedade e imutabilidade. Com vistas a 
não deturpar os grandes feitos e os grandes homens, o gênero trágico foi 
rotineiramente definido como o tipo ideal de representar e investigar os 
assuntos “importantes”. 

Entretanto, mesmo com toda a aparente uniformidade coercitiva, 
que estetizava a narrativa sobre os assuntos notáveis, as interpretações 
sobre o riso e a comédia, ao longo da história, passaram por uma flexibi-
lização que ajudaram a romper a fixidez dos discursos sobre o gênero cô-
mico. Reside aí, no esforço de compreender as condições que respaldaram 
a aceitação gradual e lenta do riso, a ênfase deste artigo. 

Para isso, recuaremos um passo na história para entendermos 
como as organizações de controle estabeleceram um desequilíbrio en-
tre as formas de narrar eventos e os personagens históricos importantes. 

1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.57-90
2 Graduado em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestre 
e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da 
UESB. Membro do grupo de pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento (CMD/
UnB/CNPq). Pesquisador do grupo de pesquisa Núcleo de História Social e Práticas de 
Ensino (NHIPE/CNPq).
3 Aqui nos referimos aos estratos da sociedade que, vencedores nas lutas pelo poder e 
plasmados pela rede de pressões na qual estão inscritos, se tornaram responsáveis por 
determinar o que deve ser lembrado e como deve ser narrado os episódios que não podem 
ser esquecidos.  
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Nesse jogo, a balança pendeu desfavoravelmente para a comédia. Não 
obstante, em um tempo em movimento, a conduta socialmente “deco-
rosa” que inibia a narrativa cômica sobre os grandes acontecimentos e 
personagens históricos foi se tornando menos intensa. 

É, portanto, a partir de uma análise de longa duração, que obser-
varemos um movimento mais flexível no controle de regulação e autor-
regulação que diz respeito ao riso e as narrativas cômicas. Em outros ter-
mos, historicizar o riso, bem como a comédia, por meio da apresentação 
de um processo socialmente construído de regulação, tornou-se, aqui, um 
percurso rigorosamente necessário.

O RISO E SEU PROCESSO REGULADOR

É para cumprir tal tarefa que tentamos aqui – a partir de uma 
perspectiva eliasiana, sobretudo da aquisição de uma compreensão de que 
as regras e modelos de conduta, bem como os sentidos das coisas, são 
resultados, através das gerações, de processos de confrontos e tensões 
exercidas pelas pessoas interdependentes, ou seja, são “[...] forças exerci-
das pelas pessoas, sobre outras pessoas e sobre elas próprias.” (ELIAS, 
2008, p. 17) – elucidar os processos, na longa duração, os quais permitem 
compreender uma disputa de sentido que construiu uma narrativa de re-
gulação sobre o cômico e o risível.

Nesse caso, para que tudo isso adquira significado, partir das 
“origens” do pensamento sobre o riso é o percurso adequado a ser de-
senvolvido nesse artigo. É possível identificar o período clássico como 
o início do pensamento ocidental sobre essa faculdade humana. A rigor, 
é consenso que os gregos foram os primeiros, ao menos com registros 
preservados, a levantar questões sobre o riso e o risível. Destacaremos 
dessas interrogações e reflexões, especialmente, os juízos éticos, retóricos 
e poéticos a respeito do riso.

De todos os registros gregos preservados, Filebo, de Platão, pode 
ser considerado o ponto de partida das discussões sobre o tema. De acor-
do com Verena Alberti (1999, p. 40), “[...] em um pequeno trecho do 
diálogo Filebo, encontramos a mais antiga formulação teórica sobre o riso 
e o risível que nos restou.”. 
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O diálogo entre Sócrates e o próprio Filebo é permeado pela 
abordagem de questões essenciais em torno do prazer. A perspectiva de 
prazer enfatizada por Platão apresentava a existência de dois tipos: os 
prazeres verdadeiros e os prazeres falsos. Como sublinha Alberti (1999), 
enquanto os primeiros, pensados como puros e precisos, associados ao 
conhecimento, estão mais próximos da verdade, característica do bem; 
a segunda forma de prazer, conectada com a alma, consiste em uma 
mistura de prazer e dor. Não passa de uma cessação da dor. Por isso, os 
prazeres falsos são sempre afecções mistas. Essas afecções mistas são 
divididas em três categorias: corporais; semicorporais e semi-espirituais; 
puramente espirituais.

É na discussão das afecções mistas puramente espirituais que o 
diálogo sobre o riso, e o seu produto, ocorre. “[...] Sócrates quer provar, 
através da questão do cômico, que a afecção espiritual se compõe de uma 
mistura de prazer e dor.” (ALBERTI, 1999, p. 41). Sócrates, trabalhando 
empiricamente, utilizou uma estrutura teórica que apresentou a partir de 
três pressupostos da natureza do riso e do risível: a inveja é uma dor da 
alma; o invejoso se diverte com as desgraças alheias; a ignorância e estu-
pidez são males.

Quando consideramos estes pressupostos, torna-se óbvio que 
quando se rir da ignorância, estupidez e infortúnio dos amigos fracos, 
temos um prazer como elemento causador a inveja. De um modo relati-
vamente simples, essa estrutura teórica nos permite ver o riso e o seu ob-
jeto, que constituem uma mistura de prazer e dor, como um falso prazer, 
experienciado por homens medíocres privados de razão. Por isto, o riso 
foi pensado, em Platão, a partir de uma condenação ética. 

As considerações de Platão a respeito do riso, – especialmente o 
riso exagerado, grosseiro e zombeteiro, que os gregos denominavam ka-
tagelân, em A república (2010) –, dão uma ideia aproximada de como se deu 
o processo de regulação ao riso grosseiro e exagerado na Grécia Clássica. 
Para o filósofo ateniense, os líderes da cidade ideal deviam evitar o riso, 
pois o riso exagerado é comumente seguido de uma reação violenta e, 
portanto, pode degenerar a sua atividade. Como diz ele: “É preciso que 
nossos guardiães tampouco sejam amigos do riso, pois, quase sempre, 
quando nos entregamos a um riso violento, tal estado acarreta, na alma, 
uma transformação igualmente violenta.” (PLATÃO, 2010, p. 101).
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Se examinarmos mais de perto essa afirmação, descobrimos que, 
para Platão, existem domínios que são proibidos para o riso: nesse caso, 
em particular, trata-se da política. Mas outros domínios, como o mundo 
do divino, por exemplo, são melhores enunciados quando ele afirma: 

Torna-se, portanto, inadmissível que nos representem homens 
dignos de estima [falando dos políticos] como dominados pelo riso, e 
mais ainda em se tratando de Deuses. Mais ainda, indubitavelmente. 
Portanto, não aprovaremos esta passagem de Homero sobre os 
Deuses: “Um riso inextinguível rebentou entre os deuses ditosos, 
quando viram Hefesto a desvelar-se assim pela sala”. Não se pode 
aprová-la, segundo o teu raciocínio. (PLATÃO, 2010, p. 101)

Esses trechos foram citados a fim de exemplificar o processo de 
regulação pelo qual passou o riso: o seu modelo exagerado e barulhento 
passou ser questionado, seu destino passou a ser os homens sem impor-
tância e o seu uso é admitido apenas de forma sutil e a serviço da moral.

Essas questões iluminam a marcante crítica dos filósofos clássicos 
gregos da chamada comédia arcaica, ou comédia antiga, da qual Aristó-
fanes é o principal representante. O riso de Aristófanes foi, sem dúvida, 
aquele que mais expandiu o debate em torno da necessidade de regular o 
riso agressivo. Como argumenta Minois:

O riso de Aristófanes manteve-se fiel ao vínculo com o instinto 
de agressão. É ainda um riso bruto. Sua comédia, segundo a bela 
fórmula de John Wilkins, “é uma forma de insulto ritualizado, em 
relação a outros cultos rituais gregos, em particular os de Dionisio 
e de Deméter. As ideias de utopia, de terra abundante e de ligação 
com a festa dionisíaca são essenciais na comédia antiga” (MINOIS, 
2003, p. 38).

Nesse ponto, portanto, vemos emergir a definição da comédia 
antiga como uma representante do riso agressivo, que não poupa nin-
guém. Todos podem ser ridicularizados por ela: filósofos, políticos e até 
mesmo os deuses. Zeus, por exemplo, foi ridicularizado em Zeus defecando, 
uma versão zombeteira de Zeus trovejante de Homero. Já Sócrates foi ri-
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dicularizado ao ser definido por Aristófanes como o “pontífice de sutis 
disparates” (MINOIS, 2003, p. 39). Não por acaso, as grandes comédias 
de Aristófanes só eram encenadas em ocasiões estritamente definidas, 
tais como nas Dionísias e na Lenéia (Ver Jan Bremmer, 2000, p. 29). Em 
síntese, a comédia representada por Aristófanes, sem limites, que zomba 
do sagrado e profano foi considerada por Platão perigosa e, portanto, 
seria necessário evitá-la.

Essa desaprovação do riso e da comédia por Platão, especialmente 
por ela estabelecer uma relação próxima com a parte irracional do ho-
mem, o impedindo de apreender a verdade4, é vista com especial clareza 
no livro X de A república (2010, p. 379). Ao condenar a imitação poética, 
afirmando que ela não tem valor ao se distanciar da verdade, represen-
tando apenas aparentemente as coisas, a concepção filosófica de Platão 
acabou por condenar duplamente a poesia: Em primeiro lugar, por serem 
obras que se encontram a uma distância infinita da verdade; e, em se-
gundo lugar, por se relacionarem com o elemento inferior da alma, e não 
com o melhor. Em seguida, ao recorrer à mesma analogia, Platão acabou 
condenando, especificamente, a comédia e seu produto:

Ora, o mesmo argumento não se aplica com respeito ao riso? Muitas 
coisas engraçadas que te envergonharias de fazer, causam-te vivo 
prazer quando representadas na comédia ou contadas na intimidade, 
em palestrar burlescas, e se não detestas essas coisas como indecorosas, 
não te comportarás do mesmo modo nas emoções patéticas? Pois esse 
desejo de fazer rir que sofreavas pela razão, no temor de granjear uma 
reputação de bufonaria, tu a expandes então, e quando lhe infundiste 
vigor, escapa-te às vezes que, entre teus familiares, te abandones a 
ponto de te tornares autor cômico. (PLATÃO, 2010, p. 393-394)

4 Como argumenta J. Ginsburg, este é o ponto crucial da argumentação platônica. A relação 
entre conhecimento (cujo objeto é o ser) e poesia não se reduz à mera oposição, mas se 
estabelece hierarquicamente. No caso da poesia, a coisa particular representada seria as 
ações dos homens e dos deuses. Pelo fato de a realidade estar na ideia de cada coisa, pela 
qual ela mesma se define, o objeto concreto no mundo sensível já é em si uma aparência, 
na medida em que está sujeito à decomposição, à transformação e à suscetibilidade do 
tempo. Sendo assim, as obras dos poetas, que têm como matéria não a ideia, mas o modo 
como as coisas se apresentam aos sentidos, estariam no terceiro nível, seriam uma “aparên-
cia da aparência”, por isso “apartadas três graus do ser”. Sendo assim, do ponto de vista 
ontológico, os objetos confeccionados pelos artesãos têm maior valor do que as obras dos 
poetas, pois essas últimas participam menos do ser, têm menos realidade (Ver PLATÃO, 
2010, p. 379-380).
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Há aqui uma divergência importante entre os dois maiores filóso-
fos da Grécia clássica: se para Platão a poesia, incluindo a comédia, é in-
compatível com a filosofia; para Aristóteles, a poesia, consequentemente 
a comédia, é, sim, uma atividade filosófica, já que Aristóteles considera a 
poesia filosófica e seria justamente por tratar do que poderia ter acon-
tecido, ou seja, se ocupar do universal. Essa definição é esclarecida no 
capítulo 9 da Poética:

O universal é o que cabe a um certo tipo de pessoas dizer ou fazer em 
determinadas circunstâncias segundo o provável ou o necessário [...]. 
Na comédia isso atualmente foi evidenciado, porquanto os autores, 
para construírem a narrativa, começam por se basear na probabilidade 
para só depois propor nomes casuais e, como os poetas iâmbicos, 
não escrevem acerca de uma pessoa particular. (ARISTÓTELES, 
2011, p. 55)   

Nesse sentido, a análise de Aristóteles se movimentou em um 
terreno diferente do de Platão. Para o primeiro, a poesia – incluindo a 
comédia, a tragédia e a epopeia – é um ponto de partida para a atividade 
filosófica. Não obstante, a comédia difere das outras duas nos objetos 
representados. Vejamos essa diferenciação no capítulo 5 da Poética:

Como dissemos, a comédia é imitação de caracteres mais inferiores, 
ainda que não completamente viciosos; mais propriamente, o 
ridículo constitui parte do disforme. O ridículo, de fato, compreende 
qualquer defeito e marca de disformidade que não implicam em dor 
ou destruição. É bastante evidente que a máscara do riso, embora 
disforme e distorcida, não gera dor [...] A epopeia combina com a 
tragédia no fato de ambas constituírem imitação de assuntos sérios, 
porém diferem pelo fato de o épico empregar uma métrica simples e 
a forma narrativa. (ARISTÓTELES, 2011, p. 47-48)

Na análise da diferenciação entre comédia e tragédia, identifica-
mos, que apesar da comédia tratar de representar ações humanas infe-
riores que não ocasionam dor, ela não perde a sua importância enquanto 
criação poética. No entanto, convém sublinhar que embora Aristóteles 
tenha esquadrinhado a importância da comédia para a atividade filosó-
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fica, ele não deixa, assim como Platão, de contestar o riso zombeteiro e 
ruidoso da comédia arcaica, contribuindo para um crescente controle e 
refinamento do riso. Para apoiar os seus argumentos, Aristóteles diferen-
ciou, em Ética a Nicômaco, o comportamento do homem fino e do bufão 
em relação ao riso. Após afirmar que o homem bem-educado sabe esco-
lher as piadas adequadas, ele diz:

Esse é o homem que observa o meio-termo, quer o chamemos 
homem de tato, quer espirituoso. O chorraceiro, por outro lado, 
é o escravo da sua dicacidade, e para provocar o riso não poupa 
nem a si nem aos outros, dizendo coisas que um homem fino 
jamais diria, e algumas das quais nem ele próprio desejaria escutar. 
(ARISTÓTELES, 1991, p. 95)

Isto é um exemplo de uma mudança comportamental e moral no 
âmbito do riso e do risível, na Grécia, a partir do fim do século V a.C. 
Vemos aqui, inspirados pela lógica reflexiva mobilizada por Norbert Elias 
em seu estudo sobre o processo civilizador, o começo de um processo 
gradual do comportamento humano em uma direção específica: uma mu-
dança no padrão do que a sociedade exige e proíbe em relação ao riso.

É interessante notar que esses julgamentos gregos a respeito do 
riso resistiram por vários séculos no pensamento ocidental.  Por exemplo, 
esse gesto de criar limites e definir sentidos para o riso foi objeto, tam-
bém, de sistematização reflexiva dos romanos. São inicialmente os traba-
lhos de Cícero, que possuem uma vinculação com as reflexões gregas, que 
merecem ser investigados. Como aponta Alberti,

É da retórica romana que nos chega um primeiro entendimento mais 
completo do riso. Veremos, contudo, que isso não se dá de modo 
independente no pensamento antigo: identificam-se semelhanças 
bastante claras com a reflexão anterior, sobretudo com o que sabemos 
do pensamento aristotélico sobre o riso. (ALBERTI, 1999, p. 56)

  

É em Dialogos del orador (1880), que temos a primeira fonte de in-
formações e teorização de Cícero a respeito do riso. Sob a proposta de 
instruir o orador a aperfeiçoar a persuasão, Cícero apresentou as questões 
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sobre o riso e seu produto: “Cinco coisas que há que perguntar acerca do 
riso: primeira, o que é; segunda, de onde procede; terceira, se é próprio 
do orador fazer rir; quarta, até que ponto; quinta, quantos são os gêneros 
do ridículo.”5. A rigor, a ideia dominante a respeito do uso do humor é o 
estabelecimento de limites adequados pelo orador. De modo simples, o 
humor deve ser utilizado para conquistar os espectadores.

Como sustenta Fritz Graf:

Um orador romano é a personificação do perfeito integrante da classe 
senatorial de Roma; para conquistar a plateia, ele deve se manter o 
mais perto possível deste ideal – daí a importância de gravitas [aquele 
que reconhece os limites do humor impostas pela seriedade] e 
prudentia [inteligência], as principais virtudes desta classe. Os artistas 
profissionais – o palhaço, o mimus, o ethopoios, o sannio – pertencem 
todos a uma classe diferente: eles são os estrangeiros gregos, escravos 
ou servos. (GRAF, 2000, p. 54 grifos do autor)

Como se vê, os limites do riso compreendidos nessa passagem 
são caracterizados de acordo a pessoa que o mobiliza, que se articula 
numa série de elementos característicos da classe social, a qual incluiria 
a inventividade e elegância, humor aceitável, para a classe superior e a 
obscenidade e infâmia, humor inaceitável, para a classe inferior, definição 
fixada por Cícero. 

Mas não se trata apenas disso. A mobilização do riso é permitida 
para auxiliar o orador ganhar a causa. Destarte, o riso respeitável é um 
instrumento útil e apropriado ao orador. Entretanto, aos olhos de Cícero, 
apesar do orador ter uma justificativa para servir-se do riso, não é aceitá-
vel ao orador empregar o riso ridicularizando todas as situações. Para ele, 
por exemplo: 

5 Y para no deteneros más, diré en pocas palabras lo que siento. Cinco cosas hay que pre-
guntar acerca de ¡a risa: primera, lo que es; segunda, de dónde procede; tercera, si es propio 
del orador el hacer reír; cuarta, hasta qué punto; quinta, cuántos son los géneros de ridículo. 
(CÍCERO, 1880, p. 135)
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“[...]Nem a insigne maldade, nem o crime abominável, nem muito 
menos a extrema miséria, são dignos de riso: os desonestos devem ser 
punidos com armas mais fortes do que o ridículo, e dos miseráveis   é 
cruel zombar-se, a menos que não pequem de jactansiosos. Respeite 
os gostos dos homens, porque é muito fácil ofendê-los naquilo que 
eles mais amam. Essa moderação é a primeira que deve ser observada 
nos chistes. E assim as coisas que são mais fáceis de zombar são 
aquelas que não merecem nem grande ódio nem misericórdia 
extrema. Matéria abundante de ridículo se encontrará nos defeitos 
ordinários da vida humana, sem necessidade de ofender aos homens 
estimados, ou aos muito infelizes, ou aos que, por suas maldades 
merecem ser levados ao suplício. Também as deformidades e vícios 
corporais são matéria acomodada para a brincadeira, mas não mais 
que até certo ponto, sem tropeçar no insosso, nem passar a fronteira 
lícita da piada, evitando sempre o orador confundir-se com o bobo 
ou o jocoso”.6 (CÍCERO, 1880, p. 136)

A investigação sobre essa passagem nos leva a organizar a reflexão 
em torno da noção de que Cícero entendia estas questões como sérias e, 
como tal, o orador, para ser merecedor de crédito, deveria tratá-las com 
circunspecção. Já o tratamento risível, obedecedor de um certo limite 
para não incorrer no erro de parecer um bufão, é aplicável ao que é obs-
ceno, vergonhoso e ignóbil.

Um exemplo típico da importância que o riso alcançou na antiga 
retórica latina é o conjunto de reflexões realizada por Quintiliano. Em 
seu livro Instituciones Oratorias (1916), volume I, o professor de retórica 
dedicou todo o capítulo III, do livro VI, a discussão sobre o riso.  Quinti-
liano, que tem as formulações de Cícero como inspiração para a sua teoria 

6 “[...] ni la insigne maldad, ni el crimen abominable, ni menos la extrema miseria, son dignas 
de risa: á los facinerosos se los ha de castigar con armas más fuertes que la del ridículo, y de 
los miserables es cruel burlarse, á menos que no pequen de jactanciosos. Respétense las afi-
ciones de los hombres, porque es muy fácil ofenderlos en lo que más aman. Esta moderación 
es la primera que debe observarse en los chistes. Y así las cosas de que es mas fácil burlarse 
son las que no merecen ni grande odio ni misericordia extrema. Materia abundante de ridícu-
lo se encontrará en los defectos ordinarios de la vida humana, sin necesidad de ofender á los 
hombres estimados, ó á los muy infelices, ó á los que por sus maldades merecen ser llevados 
al suplicio. También las deformidades y vicios corporales son materia acomodada para el 
chiste, pero no más que hasta cierto punto, sin tropezar en insulsez ni pasar la raya de la lícita 
burla, evitando siempre el orador confundirse con el truhán ó el chocarreiro.” (CÍCERO, 
1880, p. 136).
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sobre o riso, demonstrou um olhar desconfiado e temeroso em relação ao 
riso e o que o provoca. Em seu livro, argumentando a respeito da nature-
za e ocasião que se pode provocar o riso, bem como o que se há de evitar 
nele e quais piadas caem bem ao orador, Quintiliano diz:      

Convém não somente ao orador, mas a todos em comum, não ferir 
ou humilhar com palavras às pessoas a quem é perigoso ofender. E 
também não convém dizer piadas de que possam originar-se graves 
inimizades e de que tenhamos que desdizer com ignonimia. Nunca é 
bom dizer chistes que possam ofender ao comum, a nações inteiras, 
a algum corpo ou condição de pessoas. Tudo quanto diga um orador 
de boa conduta há de ser sem faltar a dignidade e decoro, nem a 
vergonha. São caras as piadas que se dizem à custa da reputação.7 
(QUINTILIANO, 1916, 1, p. 335)

. 

Portanto, é possível ler em Quintiliano que as blagues devem ser 
usadas com prudência e moderação. Corresponde a um homem civilizado, 
e um bom orador, ser espirituoso. Não obstante, sua graça deve ser ade-
quada, refinada e moderada para evitar o risco de se equiparar a um bufão.  

A estrutura desse pensamento demonstra a tese de que a socie-
dade romana, cingida, inicialmente, pelo uso desenfreado e universal do 
riso agressivo e bufônico (ALBERTI, 1999), passou, gradualmente, a fis-
calizar e normatizar as expressões do riso criando e obedecendo critérios 
de dignidade e respeitabilidade. Apesar de não desaparecer, o riso cáusti-
co e rústico foi cedendo espaço para o riso de “bom gosto”.

Uma situação de controle semelhante à que se constatou com o 
riso no período clássico pode ser constatada, numa análise mais detalha-
da, na era medieval. Como afirma Le Goff (2000, p. 69-70), no período 
conhecido como Idade Média, a linha mestra das concepções sobre o riso 

7 Conviené no solamente al orador, sino á todos, en común, el no zaherir á personas á 
quienes es peligroso el ofender. Y el no decir chanzas de que puedan originarse graves 
enemistades y de que tengamos que desdecimos con ignominia. Nunca es bueno decir 
chistes, que puedan ofender al común, á naciones enteras, á algún cuerpo ó condición de 
personas. Todo cuanto diga un orador de buena conducta ha de ser sin faltar á la dignidad 
y decoro ni á la vergüenza. Son caras las chanzas que se dicen á costa de la reputación. 
(QUINTILIANO, 1916, 1, p. 335)
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se amparava na definição de que o riso é próprio do homem. Dois pensa-
mentos dão base à essa definição: o primeiro, aristotélico, que sustenta a 
tese de que o homem é o único animal que ri, contribuindo para firmar a 
asserção de que o riso é uma idiossincrasia humana; o segundo, alicerçado 
nos textos de teólogos medievais a respeito da indagação se Jesus alguma 
vez rira em sua vida terrena. Essa definição ajudou a sedimentar a ideia do 
riso como uma especificidade dos seres humanos.

 Na balança de tensões entre o controle rigoroso ou não do riso, 
o pensamento amparado nos textos teológicos medievais contribuiu para 
o deslocamento dos pesos a favor da limitação do uso do riso e risível. O 
fato de a Bíblia não registrar nenhuma passagem de Jesus Cristo rindo ali-
mentou o discurso de rejeição e/ou controle total ao riso. Muitos teólogos 
viram no não aparecimento do riso na bíblia um aprendizado histórico.

Havendo estabelecido dessa forma a base para a sua análise histó-
rica sobre o tratamento dado ao riso na Idade Média, Le Goff voltou-se 
para a ordenação do procedimento dispensado ao seu objeto de estudo 
no período em tela. Como sustenta o autor, do século V ao X, a Igreja 
esquadrinhou o riso como tributário do pecado original, ou seja, a pior 
expressão do mal. Nessa perspectiva, ele foi totalmente rejeitado, ao me-
nos oficialmente, pela Igreja. Já a partir do século XII, Le Goff obser-
vou a tendência de atribuir nos sermões religiosos, elementos risíveis. No 
entanto, os textos religiosos diferenciavam as blagues e os modos de rir 
aceitáveis e não aceitáveis.

Nesse momento, vale a pena apresentarmos alguns exemplos que 
representam o pensamento de alguns representantes da Igreja sobre o riso 
de forma razoavelmente clara. Circunscritos ao período de demonização 
e rejeição total do riso, século V ao X, os teólogos se esforçaram para 
apresentar, biblicamente, a inconveniência do riso. Basílio de Cesareia, 
também conhecido como São Basílio, escreveu: 

Não é permitido rir, em qualquer circunstância, por causa da 
multidão que ofende a Deus, desprezando sua lei. [...] O senhor 
condenou aqueles que riem nesta vida. Portanto, é evidente que, para 
os cristãos, não há circunstâncias em que possam rir (SÃO BASÍLIO, 
p. 31 apud MINOIS, 2003, p. 126).
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Uma situação de combate ao riso semelhante ao que se constatou 
na citação acima é o testemunho de Santo Ambrósio:

Mesmo que as brincadeiras sejam moralmente belas e agradáveis, são 
contudo repugnantes à disciplina eclesiástica, porque como podemos 
utilizar o que não encontramos nas Escrituras? É preciso precaver-
se, de fato, mesmo nas conversações, para evitar que elas rebaixem 
a dignidade de um estilo de vida mais austero. ‘Infeliz de ti que ris, 
para que, rindo aqui embaixo, choremos lá em cima!’ Não são apenas 
as brincadeiras exageradas que precisamos evitar, mas a meu ver, 
todas as brincadeiras, com a ressalva de que não é inconveniente 
que, porventura, um discurso seja pleno de dignidade e encanto. 
[...] Aquele que tiver chorado muito, nesta vida, será salvo (SANTO 
AMBRÓSIO, p. 102-103 apud MINOIS, 2003, p. 126-127).

O ponto mais marcante desse raciocínio é o seguinte: mesmo re-
conhecendo a existência de um riso belo e agradável, pelo fato do riso não 
está registrado nas sagradas escrituras, ele deve ser desprezado e banido 
pelos homens sensatos.  É em virtude dessas considerações que Le Goff 
afirmou que foi dentro da Igreja, especialmente dentro do clero regular, 
que a reputação diabólica do riso se implantou mais solidamente. A cada 
pregação e textos sobre o tema, a perspectiva cômica foi sendo alijada das 
argumentações sobre o sagrado.

Não obstante, para encerrar as intermináveis elucubrações sobre 
o tema na Alta Idade Média, que ocupavam por vezes várias páginas, en-
contram-se as considerações daquele que é considerado o mais ferrenho 
opositor e combatente ao riso, São João Crisóstomo. Apesar do seu co-
mentário, dedicado aos monges, ser demasiadamente longo, a observação 
do religioso sobre a essência satânica do riso, em Comentário às Cartas de São 
Paulo, tem grande força simbólica e, portanto, vale a pena ser destrinchado:   

 

Tu, porém, ficas rindo como as mulheres mundanas, como aquelas 
que no teatro provocam riso. Isso a tudo derruba, rejeita. Nossas 
coisas se tornaram cômicas, civilizadas e cortezes. Nada de estável, de 
forte. Não o digo somente a pessoas mundanas, mas sei a quem me 
dirijo. A Igreja está cheia de escárneo. Se alguém profere um gracejo, 
entre os que estão sentados logo irrompe o riso. E o que é mais 
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espantoso, nem no tempo da oração cessam os risos. O diabo dirige 
os coros, tem acesso a todos, obtém sobre todos o domínio. Cristo é 
desprezado, expulso, a Igreja é desconsiderada. Não ouvis a palavra 
de Paulo: “Nem sequer se nomeiem entre vós, nem ditos indecentes 
nem picantes ou maliciosos” (Ef 5,4)? Ele coloca os ditos indecentes 
com os maliciosos; e tu ris? O que são os ditos picantes? Inúteis. No 
entanto, tu que és monge, ris, expandes o riso pelo rosto? Crucificado, 
revestido de luto, ris. Dize-me. Onde ouviste que Cristo agiu assim? 
Em parte alguma, mas frequentemente aparecia triste. Quando viu 
Jerusalém, chorou; e quando pensou no traidor, perturbou-se; e 
quando ia ressuscitar a Lázaro, lacrimejou; e tu ris? Se alguém não 
sente os pecados alheios, merece censura; quem pelos seus não tem 
dor alguma, mas ri, merece perdão? O tempo presente é de luto e 
aflição, de purificação e de servidão, de certame e de suores; e tu ris? 
Não vez Sara repreendida? Não escutas Cristo dizer: “Ai de vós, que 
agora rides, porque chorareis!” (Lc 6,25). Diariamente salmodias isso. 
O que dizes? Fale, por favor. Dizes: Eu ri? De forma alguma. Mas, 
o quê? “Estou esgotado de tanto gemer” (Sl 6,7). Mas talvez existam 
pessoas tão dissolutas e débeis, que se riam até desta repreensão, pelo 
fato de dizermos tais coisas a respeito do riso. Tal é a loucura, tal a 
demência que nem percebem uma repreensão. O sacerdote de Deus 
de pé oferece as preces; tu, porém, ris, desrespeitoso? Ele com tremor 
oferece por ti as preces, e tu desprezas? Não escutas a Escritura: Ai 
de vós, desprezadores? Não estremeces? Não te retrais? [...] Meu 
discurso é o mesmo às mulheres, que, na presença dos homens, não 
ousam fazê-lo, embora o façam, nem sempre, contudo, e sim no 
tempo de recreio; aqui, porém, sempre. Dize-me. Cobres a cabeça, e 
ris, ó mulher, sentada na igreja? Entraste para confessar os pecados, 
para te prostrares diante de Deus, para rogares e suplicares por causa 
dos delitos que cometeste, e o fazes rindo? Como poderás aplacar a 
Deus? E que mal existe, perguntas, em rir? O riso não é mau, mas 
é ruim o desmedido, o inoportuno. Temos o riso dentro de nós. 
Quando vemos um amigo após muito tempo, assim procedemos. 
Diante de pessoas feridas e temorosas, com um sorriso animemo-las, 
não para nos sobrecarregarmos, e rirmos sempre. O riso existe em 
nós para algumas vezes nos distendermos, não para difluirmos. Em 
nós há concupiscência carnal, e não por tudo devemos empregá-la, 
ou sem medida, mas a dominemos, e não digamos: Uma vez que a 
temos, empreguemo-la. Serve a Deus com lágrimas, para poderes 
apagar os pecados. Sei que muitos zombarão, dizendo: Logo, as 
lágrimas. [...] Choremos, portanto, caríssimos, choremos, a fim de 
rirmos de verdade, para nos alegrarmos verdadeiramente no tempo 
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de uma sincera alegria. Pois esta alegria é inteiramente mesclada de 
tristeza, não existe em estado puro. A outra é sincera, sem fraude 
nem dolo, não contém insídias, nem qualquer mistura. Tenhamos 
esta alegria, procuremo-la. Não é lícito procurá-la por outro motivo 
do que escolhermos aqui não o que é agradável, mas o que é útil e 
de boa vontade. Aflijamo-nos um pouco, e suportemos com ação 
de graças os acontecimentos e conseguiremos o reino dos céus, pela 
graça e amor aos homens etc. (CRISÓSTOMO, 2013, 3, p. 605-606).

Eis, portanto, ao nosso ver, uma sugestiva ilustração de como foi 
constituída uma fisiologia cristã, que tinha como tendência satanizar o 
riso, apontado como um instrumento do diabo. A fonte sobre o tema era a 
Sagrada Escritura, na qual não traz referências de Jesus Cristo, e nenhum 
de seus apóstolos, rindo. Por isto, o riso, essencialmente o desmedido e 
inoportuno, deve a todo custo ser evitado em detrimento ao choro. As lá-
grimas precisam ser cultivadas para o cristão encontrar a graça no futuro. 

É preciso considerar, nesse esforço de compreender as permanên-
cias e as mudanças do discurso sobre o riso no processo civilizatório, a 
necessidade de realçar algo importante nesse trajeto: apesar de todos os 
esforços da aristocracia estatal, dos intelectuais e da Igreja em rejeitar o 
riso, ele não desapareceu. Um ponto central para essa permanência é a 
compreensão de que há nas instituições diferenças de opinião. Há no jogo 
de força das normatizações disputas de sentido. E, provavelmente, foi 
essa disputa que possibilitou uma ressignificação do riso, inclusive, dentro 
da própria argumentação cristã. 

Foi em direção a esse pensamento que Le Goff (2000) apresentou 
a consideração de que foi dentro da Igreja, a partir do século XII, que se 
iniciou um processo de liberação e regulação do riso. Para o historiador 
francês, a razão pela qual a Igreja passou a assimilar o riso foi que, embora 
ela se esforçasse, o riso nunca foi eliminado em definitivo, nem mesmo 
dos mosteiros como atestou Le Goff, quando afirmou que existia um 
risus monasticus, um riso proibido e ilegítimo. Os monges “[...] até mesmo 
criaram um tipo de piada escrita, joca monacorum, da qual há coleções do 
século VIII em diante. Há anedotas sobre monges, assim como sobre os 
curas, judeus e armênios.” (LE GOFF, 2000, p. 77). Nesse sentido, diante 
da dificuldade da eliminação definitiva do riso, os teólogos passaram a 



71

definir eticamente os risos aceitáveis e não aceitáveis. 

O riso bom, entendido como o do bom cristão, riso do coração 
e da alma, moderado, silencioso e comportado, passou a ser aceitável. 
Em outra direção, o riso zombeteiro, insuportável, barulhento e físico 
foi esquadrinhado como o mau riso e, portanto, necessário ser evitado. 
Uma passagem que nos ajuda a compreender esse processo é apresentada 
por Minois:

O arcebispo de Tours, Hildebert de Lavardin, admite a legitimidade 
de certas brincadeiras que permitem relaxar. Mas é preciso desconfiar 
do riso culpado. Na mesma época, Hugues de Saint-Victor tenta 
separar as coisas. Em princípio, está claro que o riso é mau; ele nos foi 
inspirado pela carne e nos induz ao erro. Apesar de tudo, é possível 
distinguir uma alegria boa de uma má. Há um riso celeste, mas é um 
riso do coração, e não do corpo. Quanto a Pedro, o Venerável, abade 
de Cluny, ele consente que os monges possam rir de tempos em 
tempos. [...] Para Jean de Salkisbury, é preciso banir o riso provocado 
pelos profissionais, os bufões, mas é possível, se todas as condições 
de honestidade forem preenchidas, entregar-se a um riso discreto. 
(MINOIS, 2003, p. 234)

São Tomás de Aquino foi outro a autorizar o riso. Contudo, se-
guindo o padrão dos outros teólogos, o riso deveria ser moderado. O riso 
desregrado, barulhento, zombeteiro e agressivo deveria ser combatido. 
Ele determinou que o riso não é pecado, desde que seja o do diverti-
mento, rápido e racional. Mas o riso que ultrapassa as regras, indecoroso, 
obsceno, sim, é pecado. Podemos observar sua preocupação com o riso 
excessivo quando São Tomás De Aquino, em Suma teológica (2017, p. 2725) 
– que trata, dentre outras coisas, das questões morais – falou sobre os 
risos desordenados: “O riso está misturado com a dor e aos fins do gozo 
sucede a tristeza – diz a Glosa: o choro perpétuo. Ora, no excessivo diver-
timento há risos desordenados e desordenada alegria. Logo, há nele pe-
cado mortal, o só digno do pranto perpétuo.”. Em seguida, ele escreveu:

Em toda matéria susceptível de ser dirigida pela razão, excessivo 
se chama o que lhe ultrapassa a regras, e mesquinha o que fica 
aquém da regra racional. Ora, como dissemos, as palavras ou ato 
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lúdicros ou jocosos são dirigíveis pela razão. Por onde, divertimento 
excessivo é o que ultrapassa a regra racional. O que de dois modos 
pode dar–se. – Primeiro, pela espécie mesma dos atos diversivos; e 
esse gênero de divertimento se chama, segundo Túlio, indecoroso, 
impudente, flagicioso, obsceno; a saber, quando se empregam, 
como divertimentos, palavras ou atos torpes, ou redundam em 
prejuízo para o próximo, e que, em si mesmos, são pecados mortais. 
– De outro modo, pode haver excesso no divertimento, por 
falta das circunstâncias devidas; por exemplo, quando se buscam 
os divertimentos em tempos ou lugares impróprios, ou fora da 
conveniência da matéria ou da pessoa. E isto pode às vezes ser 
pecado mortal, por causa da veemência do afeto neles posto, e o 
prazer do qual se prefere ao amor de Deus, de modo que não se 
evita o gozo de tais prazeres contrários aos preceitos de Deus ou da 
Igreja. Outras vezes, porém, é pecado venial; por exemplo, quando 
não nos afeiçoamos aos divertimentos a ponto de querermos praticar 
atos contrários a Deus. (AQUINO, 2017, p. 2725-2726)

É necessário considerar que, embora São Tomás de Aquino não 
pretendia eliminar totalmente o riso, pelo menos sua experiência modera-
da, ele proibia o acesso pela via cômica aos assuntos considerados sérios, 
a saber: os homens poderosos, os assuntos considerados sagrados – Deus, 
religião, textos sagrados – e as grandes tragédias (AQUINO, 2017).

Como pudemos ver, essas restrições comportamentais e morais 
em relação ao riso, especialmente nas sociedades clássica e medieval, so-
freram as ações diretas de forças sócio-históricas associadas às formas 
de domínio e poder. Dessa combinação de forças surgiu a tradição em 
procurar normatizar e formalizar o uso do riso e risível, o excluindo qua-
se que totalmente dos assuntos sérios e o tolerando, desde que, de forma 
parcimoniosa, entre os cidadãos civilizados e descentes. 

O exame do comportamento dos teólogos no período medieval 
e de seu código de conduta em relação ao riso, tanto aos cristãos leigos 
quanto aos sacerdotes, lança o observador a obter uma análise diferente 
daquele estudo que é considerado o mais famoso estudo a respeito do 
riso na Idade Média e na renascença: o estudo de Mikhail Bakhtin sobre 
a cultura popular nos momentos supracitados.

Em linhas gerais, em seu livro A cultura popular na Idade Média e no 
Renascimento (2013), Bakhtin abordou a cultura popular dos ciclos estu-
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dados como um conjunto de práticas e mentalidades marcada pelo riso e 
pelo carnaval. Deste modo, para ele, o campo cultural no período medie-
val é marcado por dois comportamentos distintos: de um lado, a cultura 
oficial, da Igreja e dos homens poderosos, marcada pela conduta séria; de 
outro, o domínio popular, marcado pelo riso8. Assim, o estudioso russo 
definiu os locais do riso na sociedade medieval:      

O riso na Idade Média estava relegado para fora de todas as esferas 
oficiais da ideologia e de todas as formas oficiais, rigorosas, da 
vida e do comércio humano. O riso tinha sido expurgado do culto 
religioso, do cerimonial feudal e estatal, da etiqueta social e de todos 
os gêneros da ideologia elevada. O tom sério exclusivo caracteriza a 
cultura medieval oficial (BAKHTIN, 2013, p. 63).

Diante disso, Bakhtin definiu a Idade Média – dominada, oficial-
mente, pelo discurso sério – como uma época triste. Entretanto, como 
considerou o próprio pensador russo, apesar dos esforços de alguns te-
ólogos para inibir o riso e, consequentemente, transformar os espaços 
religiosos e a sociedade medieval em um domínio do sisudo, isso, de fato, 
nunca ocorreu. Uma maneira simples de descrever essa impossibilidade 
de uniformização sisuda da sociedade medieval é lembrarmos que o riso, 
até mesmo o zombeteiro, nunca foi totalmente excluído dessa conjuntura, 
nem mesmo dos mosteiros.

Basta lembrarmos que durante a Baixa Idade Média, especialmen-
te nos séculos XIV e XV9, uma pequena parcela da Igreja, por meio da 
sistematização de um riso pedagógico, autorizou o riso zombeteiro contra 
as pessoas que abandonavam os valores tradicionais e eram consideradas 

8 Apesar de vários estudiosos do tema não considerarem adequada a segmentação defin-
itiva de uma “cultura popular” e uma “cultura erudita” – uma vez que, como sugere o 
historiador Aaron Gurevich em seu trabalho Bakhtin e sua teoria do carnaval (2000), apesar 
de existir níveis culturais e sociais distintos, todas as pessoas daquela conjuntura tinham 
pontos em comum – o trabalho de Bakhtin torna-se potente, para nossa argumentação,  na 
medida que evidenciou uma permanência do riso, incluindo o riso agressivo e desregulado, 
mesmo com todo esforço da cultura oficial em bani-lo.   
9 Os séculos supracitados são reconhecidos por apresentarem os fenômenos que dina-
mitaram as estruturas do sistema feudal, a saber: a peste negra, a guerra dos cem anos, 
as rebeliões camponesas e a grande fome. Ver FRANCO JR (2001) e LE GOFF (1983).
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as responsáveis pelas catástrofes do período.10 Destacam-se nessa lista: 
judeus e feiticeiras.        

Para Bakhtin, portanto, foi justamente na permanência dos ele-
mentos da cultura popular, como observamos, algumas vezes autorizada 
pelo discurso oficial, que se estruturou as condições para a ascensão de 
uma característica derrisória, principalmente a partir do século XIV, que 
ajudou a alterar o ambiente cultural no século XVI e a consolidar o cô-
mico subversivo no imaginário popular. Para justificar essa assertiva, B. 
Krjevski assinalou: 

    

A gargalhada ensurdecedora que ressoou nos ambientes europeus 
de vanguarda, que precipitou na sepultura os fundamentos 
eternos do feudalismo, foi uma prova alegre e concreta da sua 
sensibilidade às mudanças do ambiente histórico. Os ecos dessa 
gargalhada de tonalidade “histórica” sacudiram não apenas a 
Itália, a Alemanha ou a França, mas também suscitaram um eco 
genial para além dos Pirineus... (KRJEVSKI, 1936, p. 162 apud 
BAKHTIN, 2013, p.85-86).

Apesar de haver algumas contestações em relação a esse pensa-
mento de Bakhtin – já que como afirma Gurevich (2000), essa organiza-
ção rígida do universo, proclamada por teólogos e filósofos, não era tão 
arraigada no imaginário popular quanto o era na mente dos intelectuais 
– precisamos demonstrar, realmente, que o século XVI experienciou uma 
ascensão da derrisão, tanto nas formas populares, de base corporal, quan-
to cultas, de base intelectual.

Essa mudança de perspectiva levou o riso a ocupar todos os espa-
ços possíveis. Agora, rir-se de tudo e de todos e das mais variadas formas. 
Rabelais e, por que não Boccaccio, riam da religião, Miguel de Cervantes 
ria da nobreza, Shakespeare ria das tradições e das tragédias familiares, 
dando luz aos aspectos derrisórios das tragédias. Portanto, esse foi o mo-

10 Minois (2003) elencou algumas manifestações desse riso excludente e pedagógico. Merece 
destaque sua arguição sobre a mais famosa manifestação desse riso: o charivari. Nestas 
manifestações a vítima era ridicularizada a fim de corrigir algumas desordens privadas. São 
vítimas do charivari as mulheres adúlteras, os alcoólatras, os cristãos-novos, os sacerdotes 
que possuem vícios, nobres desajustados, etc. A rigor, este riso zombeteiro buscava preser-
var um grupo e a moral costumeira. 
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mento em que a comédia conseguiu flertar com a grande literatura. “O 
riso não é só divertimento, pode ser uma filosofia: eis uma das grandes 
descobertas da renascença, que dá ao riso direito de cidadania na grande 
literatura.” (MINOIS, 2003, p. 294).

Não por acaso, foi no século XVI, como sustenta Minois (2003) 
que surgiu, na península itálica, a caricatura. Esse gênero, fundado e civi-
lizado por Annibal Carrache, tem como matriz o aspecto dessacralizante 
do adversário. E nesse ponto, ninguém está imune de ter seus traços ca-
racterísticos acentuados com finalidade cômica. Foi também nesse século 
que ascendeu, na Itália, a Commedia dell’arte11, um gênero de teatro que 
estabelece um verdadeiro carnaval risível sobre o palco12.

Foi atribuído ao século XVI, também, o apogeu da figura do bobo 
da corte. No reinado de Francisco I, também conhecido como “Rei-ca-
valeiro”, a figura de Triboulet, bobo do rei, tornou-se nacionalmente cé-
lebre. Triboulet chegou a ficar conhecido como o conselheiro do rei. De 
acordo com Minois,

Francisco I lhe permite assistir ao Conselho, dar opiniões, dizer a 
cada um sua verdade, conduzir-se com a maior impertinência. Seu 
papel é expressar a verdade pelo riso, pela derrisão, chamando as 
coisas por seu nome, ou seja, as sublimes “razões de estado” pelo 
que elas são na verdade: vulgares cálculos de interesse. (MINOIS, 
2003, p. 285)

A rigor, a ascensão do riso passou a ocupar espaços até então 
imagináveis, sedimentando a essência derrisória do período. Até o papa 
Paulo III possuía o seu bobo, Le Roux. No entanto, esse aspecto derri-
sório da renascença tornou-se insuportável para alguns poderosos e seto-
res importantes deste tempo, ocasionando uma forte oposição ao caráter 

11 Mario Apollonio (1930) definiu a Commedia dell’arte como uma academia de formas cômi-
cas que surgiu na Itália a partir da era barroca e que é governada por regras tacitamente 
acordadas.  
12 Siro Ferrone (2014) acrescentou que a Commedia dell’arte não se limitava ao gênero cômi-
co, mas correspondia a um repertório de gêneros teatrais que foi se ampliando com o 
passar do tempo. Em suma, Commedia dell’arte é o teatro dos profissionais organizados em 
companhias.  
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risonho. Foi na esteira dessa preocupação que Norbert Elias sinalizou a 
renascença como o momento inicial “[...] de uma mudança comportamen-
tal de grandes proporções.” (ELIAS, 2011, p. 79).

Apesar do seu trabalho sobre o processo civilizador, permeado 
pelo estudo da ascensão do controle das emoções e do aumento do grau 
de constrangimento, não tratar eminentemente sobre o riso, seu esquema 
sobre o processo civilizador na sociedade ocidental é perfeitamente apli-
cável ao estudo sobre o derrisório.

Essa informação de Elias, a respeito da mudança comportamental 
na renascença, nos induz a apresentar com cautela como se deu a crista-
lização do combate ao derrisório. A aliança firmada entre as duas forças 
mais poderosas do período moderno, a monarquia e a Igreja, e legitimada 
pelo movimento renascentista, contribuiu para uma gradual perseguição 
ao riso. Esse processo, não repentino, de intolerância ao derrisório, fun-
ciona como mais uma prova do processo civilizador no ocidente.

Nesse processo, o riso tornou-se um elemento incômodo na 
maioria dos espaços públicos e oficiais, sobretudo o riso desregrado, em 
proveito do decoro nobiliárquico e da graça divina. Por isto, “[...] nos 
primórdios da Europa moderna, brincadeiras que outrora eram aceitáveis 
em lugares públicos dignos, como igrejas e cortes, foram oficialmente 
banidos.” (BURKE, 2000, p. 93).

Como o controle das emoções adquiria um prestígio valoroso, 
manifestações risíveis populares que levavam as pessoas a perder o come-
dimento das emoções levaram as elites religiosas e administrativas a não 
tolerar mais as manifestações populares. Um exemplo que descreve essa 
conduta é o combate na Itália, pela Inquisição, a formas tradicionais de 
brincadeiras:

O carnaval e a folia de Páscoa eram agora condenadas pelos italianos 
por motivos religiosos e morais. [...] As histórias do padre bufão 
Arlotto, publicadas pela primeira vez por volta de 1516, foram 
expurgadas a partir de 1565, com uma nota introdutória explicando 
a necessidade de retirar as piadas “que aparecem ao inquisidor livres 
demais”. (BURKE, 2000, p. 105)
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A mesma intenção de coibir o riso incivilizado sem dúvida esteve 
presente nos manuais sobre decoro e polidês. Embora, como argumenta 
Herman Roodenburg, em seu estudo sobre a civilidade e as piadas na 
Holanda seiscentista, a maior parte dos tratados de civilidade, escritos no 
século XVII, omitia o humor.  Estes tratados deixavam claro que ser re-
conhecido como um sujeito espirituoso era um atrativo social agradável. 
Um exemplo citado por Roodenburg, a respeito da arte de contar piadas, 
é o manual holandês Hoofsche Welleventheid, de 1677:

A arte de contar piadas faria com que se “fosse estimado por todas 
as pessoas gentis e agradável a qualquer companhia”. E mais uma 
vez repetia as distinções de Cícero entre a piada sociável e a piada 
agressiva, e sua condenação da linguagem indecente e do excesso de 
mímica (ROODENBURG, 2000, p. 182).

Desta forma, o padrão do riso e do risível necessitava ser enqua-
drado nas regras de boas-maneiras e sociabilidade. Mas é importante no-
tar que o riso, nos séculos XVII e XVIII, tinha uma importância pedagó-
gica considerável. Como sustentou Alberti (1999, p. 119), “[...] tudo o que 
não estivesse de acordo com a “sociedade”, a boa companhia ou então a 
decência era então ridículo.”, em outros termos, tudo o que estivesse fora 
da norma estava suscetível ao escárnio. 

Um dentre inumeráveis exemplos é uma passagem no livro de 
Thomas Hobbes, Leviatã, no capítulo em que ele discute sobre as trans-
gressões e seus castigos: “Por exemplo: a lei condena os duelos, e a puni-
ção é capital. Em contrapartida, quem recusa um duelo fica sujeito ao des-
prezo e ao escárnio, irremediavelmente; e por vezes é considerado pelo 
próprio soberano indigno de desempenhar qualquer cargo de comando 
na guerra” (HOBBES, 2003, p. 259). Nessa perspectiva, embora o riso, 
particularmente nesse caso, tenha uma função pedagógica, seu uso ex-
cessivo deve ser evitado, pois “[...] um excesso de riso perante os defeitos 
dos outros é sinal de pusilanimidade. Porque o que é próprio dos grandes 
espíritos é ajudar os outros a evitar o escárnio, e comparar-se apenas com 
os mais capazes.” (HOBBES, 2003, p. 53).

Essas descrições ajudam-nos a ver com mais clareza, segundo a 
interpretação de Hobbes, como o riso e sua causa, conectado com as re-
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gras de decoro, estava também associado à honra e às relações de poder 
entre os homens. Portanto, alimentado pela construção de um padrão 
específico de controle das pulsões, a pessoa, na Renascença, necessitava 
manter um comportamento adequado para evitar o escárnio contra ele.   

O que foi escrito a respeito das funções e possibilidades sobre 
o uso do riso e risível, até então, se aplica às análises do bispo e teólo-
go francês, Jacques-Bénigne Bossuet, outro teórico do absolutismo. No 
entanto, a análise de Bossuet é mais fulminante e voraz com quem se 
colocava a serviço do riso. Em linhas gerais, o teólogo afirmou que o 
verdadeiro cristão nunca pode rir, pois o riso inocente, simplesmente, 
não existe. Como argumentou Edmilson Menezes (2006), Bossuet não 
suportava a possibilidade da gaiatice. Inspirado nos Provérbios 19: 29, “Para 
os zombadores há castigos preparados, e açoites para as costas dos insen-
satos.”, Bossuet via na liberdade da gaiatice, que ria até da religião, uma 
ameaça ao espírito e à fé. Eis como Menezes abordou o pensamento de 
Bossuet, e de outros teólogos da Renascença, a respeito do mal-estar da 
hilaridade no cristão: 

[...] penetra a perigosa forma de incredulidade que se porta com 
gaiatice que encena a comédia da religião, que se enfeita com “razões 
coloridas” para matar no homem o sentimento religioso e o respeito 
pela autoridade, ao lhe prometer os prazeres ocultos que procura a 
intemperança dos sentidos, a intemperança do espírito, o amor sutil 
da negação e do nada. Para dar, apesar de tudo, satisfação ao nosso 
enraizado desejo de mistério, essa irreligião diviniza o homem e suas 
produções, misturando às suas dúvidas e à sua liberdade de pensar 
todos os artifícios e imposturas. (MENEZES, 2006, p. 62)

A conclusão que extraímos aqui é que o pensamento de conde-
nação da hilaridade é identificado com o processo de formalização em 
curso, caracterizado pelos princípios de racionalidade, civilidade e serie-
dade. O riso visto como um elemento, insuportavelmente, responsável 
pela desestruturação do sentimento religioso, da referência moral e do 
equilíbrio político, foi sendo alijado do espaço público.

Estamos nos movendo num terreno vastíssimo, mas, do ponto 
de vista do entendimento sobre o riso, relativamente importante: a cons-
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tatação de um objetivo regulador do riso durante o nosso estudo das 
dinâmicas sócio históricas ao longo dos processos de longa duração. As 
explicações para esse controle são de todas as ordens: religiosa, política, 
filosófica, histórica, sociocultural e moral.

Esse mecanismo regulador, do qual seria possível multiplicar os 
exemplos, tem continuidade no século XIX. Um exemplo significativo 
é a abordagem de Arthur Schopenhauer sobre o riso. Em síntese, como 
apontou Alberti (1999), a teoria do riso de Schopenhauer está articulada 
com os seus pressupostos filosóficos que entendem o mundo tal como 
nos aparece intrínseco à ordem da representação; enquanto a vontade é o 
que existe para além da representação, a coisa em si: “O mundo objetivo, 
portanto, é a representação, enquanto, a “essência das coisas” é a vonta-
de.” (ALBERTI, 1999, p. 173). Nesse sentido, a estrutura de apreensão do 
mundo pelo sujeito ocorre pelas duas mais importantes formas de repre-
sentação: a intuitiva, também denominada de concreta, e a abstrata. Eis a 
definição de Schopenhauer:   

A diferença capital entre todas as nossas representações é a entre 
intuitivas e abstratas. Estas últimas constituem apenas uma 
classe de representações, os conceitos [...] Estas abrangem todo o 
mundo visível, ou a experiência inteira, ao lado de suas condições 
de possibilidade. Trata-se, como dito, de uma descoberta muito 
importante de Kant o fato de semelhantes condições, formas do 
mundo visível, o mais universal em sua percepção, o elemento 
comum a todos os seus fenômenos, isto é, tempo e espaço, possam ser 
não apenas pensados in abstracto por si e separados do seu conteúdo, 
mas intuídos imediatamente. Intuição que não é como um fantasma, 
extraído por repetição da experiência, mas tão independente desta 
que, ao contrário, a experiência tem antes de ser pensada como 
dependente dela, uma vez que as propriedades do tempo e do espaço, 
conhecidas a priori pela intuição, valem para toda experiência possível 
como leis com as quais, na experiência, tudo tem que concordar. 
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 47 grifo do autor)

Ao descrever essa diferenciação, encontramos, aqui, as condições 
para entendermos o pensamento de Schopenhauer sobre o riso. Para o 
filósofo alemão, é na incongruência entre as formas de representação in-
tuitiva e abstrata que surge a risada. Para Schopenhauer, a pessoa convicta 
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de seus conceitos, ao se deparar com uma realidade que apresenta as con-
tradições de sua convicção – de propriedades intuitivas e abstratas – cai 
na gargalhada. 

É nesta explicação que Schopenhauer contribuiu para o construc-
to narrativo que controlou o uso e objeto do riso. Nos suplementos ao 
primeiro volume de O mundo como Vontade e Representação, Schope-
nhauer apresentou a existência de dois risos: o riso do homem sério, que 
acredita fielmente em uma coisa e que, posteriormente, constatando a 
incongruência de seu pensamento, explode em um riso sincero; e o riso 
do homem medíocre, que tem raízes em causas não racionais. Assim se 
expressou o filósofo alemão nos suplementos de sua mais famosa obra, 
“Quanto mais um homem for capaz de uma inteira gravidade, mais fran-
co será seu riso. Os homens cujo riso é sempre forçado e afetado têm 
um fundo moral e intelectual medíocre.” (SCHOPENHAUER, 1966, p. 
779 apud MINOIS, 2003, p. 516). Deste modo, apesar de ter legitimado o 
uso do riso sincero, pois não pode impedi-lo, Schopenhauer não orientou 
o uso do riso excessivo. No entanto, Schopenhauer contribuiu para o 
pensamento sobre o riso no instante que o situou em um local além do 
pensamento sério, sugerindo que o não-sério, também, é importante para 
o pensamento filosófico. 

 Fato igualmente característico, em se tratando de apresentar a 
importância do riso ao saber filosófico, é o estudo de Friedrich Nietzsche. 
Ao criticar a postura séria e sisuda dos valores morais da tradição ociden-
tal13, Nietzsche apresentou o riso como uma possibilidade de libertação 
das forças ativas do homem. Desta forma, diz Nietzsche criticando os 
homens norteados pelos valores morais da filosofia ocidental: 

   

Não! Vós deveríeis aprender primeiro a arte do consolo deste lado 
de cá - vós deveríeis aprender a rir, meus jovens amigos, se todavia 
quereis continuar sendo completamente pessimistas; talvez, em 
consequência disso, como ridentes mandeis um dia ao diabo toda 
a “consoladoria” metafísica-e a metafísica, em primeiro lugar! 
(NIETZSCHE, 1992, p. 23).

13 A crítica de Nietzsche aos valores morais deve-se ao fato desses valores sustentarem 
a metafísica tradicional do ocidente. Os valores morais, portanto, atravessam todas as 
expressões da cultura ocidental, a saber: a ciência, a religião etc.    
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Se é bem verdade que Nietzsche não desenvolveu um estudo 
aprofundado e específico sobre o riso, já que o que é valorizado é a alegria 
– no caso uma alegria do trágico, vinculada a uma perspectiva que afirma 
a vida de forma integral, inclusive nos seus aspectos mais terríveis – o seu 
modo inexpugnável de contestar e destruir a metafísica tradicional que 
preponderava no pensamento filosófico ocidental contribuiu para apre-
sentar o riso como uma possibilidade filosófica. Ao enfatizar, em seus 
escritos, a essência animalesca do homem, o riso, enquanto faculdade 
exclusiva e inerente à humanidade, tornou-se um elemento considerável 
e fundamental no pensamento nietzscheano. Como se pode constatar, 
mesmo quando o homem, orientado pela crença racional da existência, 
sente-se seguro da verdade, é através do riso, libertação derradeira, que o 
homem consegue afirmar o domínio e se libertar dessa verdade. Assim, 
Nietzsche argumentou:

 

Mas nunca encontrarás aquele que saberá zombar de ti, indivíduo, 
mesmo naquilo que tens de melhor, aquele que será capaz de te fazer 
ver de maneira adequada tua miserável pequenez de mosca e rã! Para 
rir de si como conviria, como a estrita verdade o exigisse, os melhores 
não tiveram até agora bastante autenticidade, os mais dotados gênio! 
Talvez ainda haja um futuro para o riso! (NIETZSCHE, 2006, p. 38 
grifo do autor).   

Isto parece, na verdade, uma nova perspectiva para o homem e 
para o riso: a constituição de uma “gaia ciência”, talvez seja a única espe-
rança, a libertação contra aqueles tempos de domínio moral. De fato, essa 
disposição de Nietzsche para a alegria contribuiu para influenciar novos 
olhares e perspectivas para o fenômeno do riso, possibilitando, assim, 
condições menos formais para as pessoas no final do século XIX e início 
do XX. 

Perante esse enredo, alguns estudiosos modernos passaram a su-
gerir que o riso não tem essência, mas sim uma história, ou seja, é na 
sociedade que se entende o riso. Este pensamento vai de encontro ao que 
pensava Aristóteles e os filósofos clássicos que entendiam o riso como 
uma essência, ou melhor, buscavam encontrar a essência do riso, sobretu-
do na natureza humana.
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Um dos pensadores que se destacou nas discussões sobre o tema 
foi o filósofo Henri Bergson, que buscou analisar a produção e a utilidade 
social do riso, vendo neste um instrumento coesivo e coercitivo frente às 
manifestações sociais indesejáveis. Para ele, a pessoa desejosa por provo-
car o riso consegue produzi-lo através da representação de um evento trá-
gico, desde que os espectadores tenham algum conhecimento prévio so-
bre o evento e não tenham experienciado o famigerado episódio. Ou seja, 
em um filme trágico/cômico, o diretor pode utilizar um evento trágico do 
passado e estrategicamente manuseá-lo para provocar o efeito risível de-
sejado, por meio da qualificação do personagem ou do evento como algo 
que impossibilita a sociabilidade, o que, consequentemente, mexerá com 
o interlocutor e provocará o riso neste, facultando-lhe um julgamento e 
promovendo-lhe, inclusive, um sentimento de coerção desse insociável. 
Desta feita, é cômico, dizia finalmente Bergson, “[...] todo arranjo de atos 
e acontecimentos que nos dê, inseridas uma na outra, a ilusão da vida e a 
sensação nítida de uma montagem mecânica.” (BERGSON, 2001, p. 36). 
Nessa perspectiva, como sugere Saliba (2002), o riso é a retificação do 
mecânico que se aplica sobre o vivo, portanto, o riso é observado como 
uma ferramenta pela inteligência para a correção social.

Convém frisar que o uso dessa ferramenta se faz por meio de um 
distanciamento entre o acontecimento/personagem insociável e aquele 
espectador insensível que o experiencia, posteriormente, conformado de 
modo cômico, constituindo uma separação entre sensível e inteligível. 
Significa dizer que no processo de produção do cômico se tem a forma-
ção de uma insensibilidade que acompanha o riso, fruto das exigências 
sociais e de modo a atendê-las. 

Portanto, o que nos interessa é ressaltar que Bergson enxergou 
na sociedade o local propício para se entender o riso. Nesse sentido, ele 
buscou compreender a utilidade social do riso, concluindo que, se o riso 
possui uma significação social, consequentemente, adquire um sentido 
coletivo. Assim, o riso é sempre o riso de um grupo: 

Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, 
que é a sociedade; impõe-se sobretudo determina-lhe a função útil, 
que é uma função social. Digamo-lo desde já: essa será a ideia diretriz 
de todas as nossas reflexões. O riso deve corresponder a certas 
exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação 
social. (BERGSON, 2001, p. 09)
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 Isto posto, o que importa para nós é que a significação social 
do riso, para Bergson, corresponde a uma possibilidade de correção das 
ações humanas desviantes; assim, o riso possui função pedagógica. Pode-
-se, por meio do cômico, corrigir o erro para que seja possível o restabele-
cimento da ordem social. O riso atua, portanto, como um instrumento da 
sociedade para a lida com aqueles considerados insociáveis. Consequente-
mente, ao contrário do que ocorria no passado, o riso, e seu significado, 
tornou-se essencialmente fundamental no final do século XIX e início 
do século XX. Esse processo, acreditamos, contribuiu de modo sutil e 
gradual para afrouxar o pensamento e as condutas do homem moderno 
em relação ao humor.

Diante do que foi exposto a respeito da mudança nas relações 
com o riso, – inicialmente condenado e proibido, ao menos para homens 
de prestígio, e, posteriormente, adquirindo importância em todas as rela-
ções humanas a partir do final do século XIX e início do século XX –, o 
curso dos acontecimentos ao longo do 1900 pode ser entendido como a 
desforra do derrisório. Nesse momento, o homem ri de tudo e do nada. 

No seu mais famoso estudo, aquele a respeito do processo civili-
zador, Norbert Elias compreendeu que o processo de formalização dos 
comportamentos, um tipo de personalidade de segunda natureza, prosse-
guiu até o final do século XIX.14 E que no século XX, devido à mudança 
nas relações de poder, tornou-se possível um movimento de emancipação 
que fomentou um afrouxamento das antigas regras de comportamento e 
sentimentos das pessoas em suas relações mútuas, ou seja, o século XX 
caminhou para um possível processo de informalização (ELIAS, 1997).

Os transtornos provocados no século XX pela aceleração do tem-
po, pelas duas guerras mundiais, pelos genocídios, pelas novas doenças e 
pela mudança nas relações de poder proporcionaram mazelas difíceis de 
suportar. Esses acontecimentos tornaram-se fundamentais para a ascen-
são de um comportamento mais informal e risível no século XX, tendo 
em vista que o processo de informalização está articulado com as mudan-
ças estruturais nas sociedades. Não por acaso, Minois dirigiu aos acon-

14 Obviamente que o grau de formalidade-informalidade dependia, dentre outras coisas, da 
posição social da pessoa com quem o outro se relacionava. Um bom exemplo do uso de 
diferentes graus de formalidade por uma pessoa são as cartas enviadas por Morzart para o 
príncipe-bispo de Salzburgo e as cartas enviadas pelo músico à amiga da sua irmã, Rosalie 
Joly, em Mozart, sociologia de um gênio. Ver ELIAS, 1995.  
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tecimentos deste século as condições para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais risível. Eis os seus termos:         

 

São as desgraças do século que estimularam o desenvolvimento 
do humor, como um antídoto diante das agressões da doença. Ele 
penetra em todos os domínios, em todas as corporações profissionais. 
Adquire formas variadas, que Robert Escarpit, segundo L. Cazamian, 
tentou classificar: humor por falta de julgamento filosófico, por falta 
de julgamento afetivo, por falta de julgamento moral, por falta de 
julgamento cômico. [...] É então que se percebe a dimensão defensiva 
do humor, arma protetora contra a angústia. (MINOIS, 2003, p. 558-
559)

Essa é uma situação na qual, cada vez mais, a possibilidade de mu-
danças na formação da consciência das pessoas se torna maior. Seguindo 
o raciocínio proposto por Norbert Elias, é exatamente com as questões 
do século XX, potencializadoras de uma grande alteração no equilíbrio 
de forças entre os diversos grupos sociais, que ocorreu um abrandamento 
da conduta previamente formal. Encontrando no riso a força para resistir 
aos males do século, as pessoas experienciaram uma alteração na relação 
entre as coerções sociais externas e autocoerções individuais. 

Seguindo muito de perto a análise de Norbert Elias a respeito 
da diminuição da influência das confrarias estudantis, definitivamente 
cristalizada a partir dos acontecimentos do século XX, representando 
uma tendência informalizante, Cas Wouters percebeu, através de um 
olhar analítico sobre a Holanda, um processo de individualização que 
predominou e possibilitou uma informalização dos comportamentos e de 
emancipação das emoções nas relações entre as pessoas.

Como argumentou Wouters (2012), a modulação de uma perso-
nalidade de terceira natureza, cingido por um impulso à individualização, 
ganhou forma com o longo processo de ascensão dos variados grupos da 
classe média ao gradiente de poder. Na interpretação de Wouters, com 
a ascensão desses novos grupos, o comportamento de superioridade da 
antiga boa-sociedade, antes convencionalmente considerado comum, tor-
nou-se um incômodo. Em outros termos, a revelação do sentimento de 
superioridade, a partir das diferenças hierárquicas, tornou-se uma falha 
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de personalidade, dado que humilhava e subestimava os indivíduos so-
cialmente inferiores.  

    
À medida que grupos sociais subordinados foram se emancipando, 
referências às diferenças hierárquicas entre grupos e a tipos melhores 
ou piores de pessoa se tornaram um tabu. Enquanto houve tempo 
em que pessoas de status inferior eram evitadas, ao longo do século 
XX, os sentimentos de superioridade e inferioridade é que passaram 
a ser evitados: o ato de distanciamento social foi internalizado, 
transformando as tensões entre pessoas em tensões internas às 
pessoas. Nesse processo, a fórmula que um dia fora natural e que 
dizia que à superioridade em termos de poder corresponderia uma 
superioridade do indivíduo enquanto ser humano foi declinando 
ao ponto de causar profundo constrangimento. Ao tempo que 
vários tipos de “grandeza” passaram a ser vistos como ultrajantes, 
um diferente modo de autocontrole passou a ser demandado: um 
tipo de autorregulação cada vez mais forte e ao mesmo tempo mais 
flexível, onde sentimentos de superioridade devem ser mantidos sob 
controle. Todo esse movimento foi um dos motores dos processos de 
informalização. (WOUTERS, 2012, p. 558-559)

Para Wouters, foi um dado revelador desse processo de informa-
lização e emancipação das emoções as declarações, em entrevista à TV, 
dos pilotos de caça participantes da Guerra do Golfo, afirmando estarem 
com medo:

Eles o fizeram de maneira casual. Isso teria sido praticamente 
impensável durante a Segunda Guerra Mundial, quando tal 
comportamento teria sido quase automaticamente encarado como 
um sinal de que estavam aterrorizados, uma condição sob a qual se 
pensava ser impossível ter um bom desempenho. Admitir estar com 
medo era algo como pisar em uma ladeira escorregadia: a pessoa 
automaticamente agiria de acordo com a emoção. [...] Hoje, admitir 
estar com medo já não significa que, automaticamente, se agirá de 
acordo com a emoção. (WOUTERS, 2012, p. 547)

     

Essa alteração no estágio das demandas de autorregulação, co-
nhecida aqui como um processo de informalização, passou a tornar mais 
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aceitável o que, antes, era evitado durante o longo processo de forma-
lização de condutas e disciplinamento das pessoas estudado por Elias. 
Tal processo de transformação dos padrões de comportamento social em 
relação ao medo dos pilotos de caça também pode ser observado em re-
lação ao riso.   

O riso se tornaria, com esse processo de emancipação das emo-
ções, o elemento de revide às desgraças do século. Como aponta Minois, 
“[...] o riso do século XX é um riso humanista. É um riso de humor, de 
compaixão, ‘de desforra’, diante dos reveses acumulados pela humanida-
de ao longo século [...], contra a maldade e contra o destino.” (MINOIS, 
2003, p. 558).

As mudanças nos regimes de comportamento, procedentes das 
alterações da sociabilidade nas estruturas de poder, possibilitaram, por-
tanto, que o riso fosse encarado como um artefato capaz de proteger, 
resistir e exorcizar às catástrofes do século XX. O impacto desse pro-
cesso sobre os assuntos considerados sagrados e intocáveis no século foi 
bastante significativo. Na segunda metade do século XX, especialmente 
nas últimas décadas, nada escapou da flexibilização do riso. Como argu-
mentou Minois: 

Atualmente nenhum domínio escapa ao humor nem à ironia. Todos 
os tabus, todos os ídolos, todos os valores sofreram, em um momento 
ou em outro, atentados dessacralizadores do espírito cômico. O século 
XX adorou tudo e queimou tudo. A ironia generalizada é, então, não 
apenas um fato, mas uma necessidade do mundo contemporâneo. 
(MINOIS, 2003, p. 571)

 

E é exatamente sobre a natureza dessa epidemia risível que o sé-
culo XX experienciou um vigor em aproximar a religião, especialmente 
o cristianismo, do humor. 

Seguindo essa tendência, sermões e livros cristãos se debruçaram 
em colocar o riso em função da fé. Um exemplo da iniciativa de apre-
sentar um Deus sorridente é o trabalho rire, humour et magistère (1996), do 
teólogo francês Christian Duquoc. Nesse texto, o teólogo católico apre-
sentou a importância do humor para manter a autenticidade e verdade no 
magistério católico.   
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Levarei minha hipótese ainda mais longe: o estil hiperbólico, 
encantatório ou declamatório de muitos documentos oficiais, 
distante da sobriedade jurídica ou do rigor filosófico, tem por fim 
sugerir que o conteúdo das Escrituras deve ser compreendido com 
flexibilidade e leveza. [...] O humor do poder na Igreja é discreto: é 
preciso saber interpretá-lo. O humor voluntário ou involuntário dos 
responsáveis está sempre atrasado em relação aos acontecimentos. 
[...] O magistério, apesar de seu estilo peremptório, declamatório ou 
hiperbólico, não se encerra nem na tristeza ascética nem na seriedade 
sem falha. Ele revela uma leveza tão sutil em relação a seu passado 
que muitos sentem falta dele. [...] Um magistério católico que não 
tivesse esse humor singular correria o risco de ceder ao fanatismo. 
(DUQUOC, 1996, p. 72-73 apud MINOIS, 2003, p. 575-576)

Parece mais do que óbvio que esse discurso seria inconcebível nos 
séculos anteriores. Assim, o que se apresentou do século XX em diante, 
marcado por uma sociedade mais humorista e informal, foi um esforço 
para apresentar uma religião e seu chefe de forma mais leve e atrativa.   

Numa certa medida, esse processo gradual de transformar o sé-
culo XX em uma grande gargalhada, aumentou a possibilidade para que 
assuntos considerados sérios fossem narrados de forma mais descontra-
ída. Entretanto, é importante salientar que, mesmo durante o processo 
de informalização, o cuidado para se evitar situações tensas e/ou cons-
trangedoras continuou sempre presente no imaginário das pessoas. Uma 
definição ilustrativa desse pensamento foi a declaração de Wouters:  

  

Apesar de tudo isso, durante o século XX, a segunda natureza 
(domesticação da primeira) sobreviveu, mesmo com a crescente 
perda de vitalidade e de adeptos, sobretudo, a partir da década de 
1960. [...] O primeiro passo nesse caminho de vícios não tem volta: 
a falácia informal é o espantalho onipresente da segunda natureza. 
(WOUTERS, 2012, p. 557)

Em suma: apesar do processo de emancipação das emoções, que 
refletiu na modulação de uma personalidade de terceira natureza, ter con-
tribuído para que as pessoas tivessem um tipo de autorregulação mais fle-
xível, consequentemente, contribuindo para que as pessoas se tornassem 
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mais risíveis, ao mesmo tempo, esse processo exigia atitudes mais respei-
tosas das pessoas, para que elas não perdessem, casualmente, o controle 
das emoções.

Talvez, a lição determinante deste artigo esteja aí: deslocar retros-
pectivamente o olhar para a longa duração, analisando os diversos senti-
dos sobre o riso, nos forneceu a condição de compreendermos o processo 
de censura e aceitação do riso.
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CAPÍTULO 4:

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA PRÁXIS: UMA 
HISTORIOGRAFIA NECESSÁRIA EM 

GRAMSCI. 1 

Wilson da Silva Santos2

A proposta de fazer um mapeamento gnosiológico ou, até mesmo, 
uma exegese do pensamento de Antonio Gramsci sobre a sua concepção 
de historiografia é um tanto audaciosa. O próprio autor escrutinado nesse 
pequeno ensaio, em seu caderno 11, já nos alerta de possíveis inexatidões, 
falsas aproximações e anacronismos em seus escritos (GRAMSCI, 1999). 
O que Gramsci chama de advertência, ao falar dessas inexatidões, é o 
cuidado que ele tem de construir referências para os seus apontamentos 
histórico-críticos e da história da cultura e, outrossim, a sua capacidade e 
honestidade intelectual e ética. Sabe-se que esse autor sardo viveu no li-
mite físico e intelectual no cárcere do fascismo, o que o impossibilitou de 
ter acesso a materiais, - livros, fascículos, dados estatísticos, documentos 
de Estado etc. -  mais vastos e ricos para o seu proposto de fazer o que ele 
chamou de um projeto “für ewig”. Mesmo assim, acredita-se que Grams-
ci deixa um legado inquestionável para diversas áreas: História, Filoso-
fia, Literatura, Linguística, Educação. A solidez de seus escritos, que são 
complexos, mostra-nos a sua capacidade de desenvolver um diálogo que 
provoca uma reviravolta metodológica no campo das Ciências Humanas. 
Em se tratando da sua concepção historiográfica, a sua produção impac-
tou não somente a academia, os centros universitários, como alcançou 
também outros espaços de formação, como os sindicatos, os movimentos 
populares, a escola, os camponeses, os jornais, os operários. O tão sonha-
do projeto “Conselhos de Fábrica”, que tinha como objetivo a formação 
dos trabalhadores, visava estabelecer estratégias de organização pedagó-
gica para propor um desenvolvimento ético-político dos trabalhadores. 

1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.91-104
2 Doutor em Filosofia e História da Educação pela Unicamp. Professor Adjunto da Uni-
versidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus VI. 
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Devido ao curto espaço que esse ensaio comporta, sua maior par-
te se detém no caderno 11 já citado, o que não significa, entretanto, que 
se furte a revisitar outros cadernos denominados especiais e miscelâneos 
para trilhar nos escritos de Gramsci sobre a sua “teoria” da história, ou 
aprofundar na relevância de seu trabalho para fomentar uma discussão 
atinente à historiografia. 

As discussões sobre história que Gramsci (1999, p. 304) trava nos 
Cadernos estão respaldadas no “[...] conceito de unidade entre teoria e 
prática, entre filosofia e política.”. Nisso, atesta-se que o pensamento his-
toriográfico em Gramsci funda-se na filosofia da práxis, ou seja, os ele-
mentos econômicos e práticos são a força motriz da dialética histórica. 
Mas não é somente isso: a necessidade de uma história ético-política nessa 
dialeticidade concreta solidifica esse complexo tear de elementos concei-
tuais. Os fenômenos da história ético-política na filosofia da práxis nos 
impõem o desafio de pensar os “[...] conceitos de hegemonia, revaloriza-
ção da frente filosófica, estudo sistemático da função dos intelectuais na 
vida estatal e histórica.” (GRAMSCI, 1999, p. 306). O que Gramsci nos 
quer apontar é que a filosofia da práxis reconhece a importância inefável 
da existência concreta e objetiva do momento ético-político da atividade 
da sociedade civil. É essa atividade que remonta a ações na construção 
da hegemonia, da direção política e da vida cultural, o que será melhor 
delineado ao longo deste ensaio.  

O combate à história especulativa e ao economicismo fez com 
que Gramsci construísse a identidade da história e da luta de classes con-
siderando a força da estrutura econômica como parte do conjunto das 
forças materiais de produção. Para a filosofia da práxis, a ideia sobre his-
tória ético-política “[...] pode ser assumida como um ‘cânone empírico’ de 
investigação histórica, que deve sempre ser levado em conta no exame e 
no aprofundamento do desenvolvimento histórico, se é que se quer fazer 
história integral e não história parcial e extrínseca (história das forças 
econômicas como tais, etc).” (GRAMSCI, 1999, p. 306).

Assim, a história dialeticamente necessária se constitui enquanto 
procedimento experimental, empírico; uma ciência que adota para si o 
desafio de perscrutar um conjunto das forças materiais de produção, que 
é o “[...] elemento menos variável no desenvolvimento histórico, [...] que 
pode dar lugar, portanto, a observações e critérios de caráter experimen-
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tal e, consequentemente, à reconstrução de um robusto esqueleto do devir 
histórico.” (GRAMSCI, 1999, p. 161). 

As forças materiais de produção são necessariamente verificadas 
em suas variáveis que se descortinam com mensurações, que expressam 
uma relação social de um período histórico; com isso, Gramsci (1999, p. 
161) constrói uma ciência da história que é capaz de constatar o significa-
do das forças materiais de produção “[...] com certa precisão o momento 
em que seu desenvolvimento, de quantidade, torna-se qualitativo.”. Dis-
correr assim é também conceber essas variáveis como uma “[...] cristali-
zação de toda a história passada e a base da história presente e futura, é 
um documento e, ao mesmo tempo, uma força ativa atual de propulsão.” 
(GRAMSCI, 1999, 161). Portanto, história, economia e política não se 
separam; o passado é a base real e a potência do presente: eis o princípio 
sistêmico da filosofia da práxis. 

Gramsci assevera a constituição de uma metodologia da história 
para tratar da política, da arte, da economia, da ética e das ciências natu-
rais. Essa concepção se sustenta sobre um tripé – na filosofia clássica ale-
mã, na economia clássica inglesa e na ciência política francesa – e elabora, 
partindo daí, uma síntese desses três movimentos, desenvolvendo uma 
identidade dialética materialista. Essa propositura histórica traduz o teor 
especulativo da filosofia alemã e a transforma em história real concreta e 
imanente. 

Ao que me parece, é precisamente assim. E o momento sintético 
unitário, creio, deve ser identificado no novo conceito de imanência, 
que da sua forma especulativa, tal como era apresentada pela filosofia 
clássica alemã, foi traduzido em forma historicista graças à ajuda da 
política francesa e da economia clássica inglesa [...] Em um certo 
sentido, é possível dizer que a filosofia da práxis é igual a Hegel + 
David Ricardo. (GRAMSCI, 1999, p. 317)

Essa imanência histórica denota uma base epistêmica que recons-
trói as três escolas de pensamento referidas. Em outras palavras, a filoso-
fia da práxis se sustenta em sua lógica dialética histórica e gnosiológica; 
logo, se relaciona em unidade orgânica com os elementos materiais e in-
telectuais da realidade em suas contradições. 
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Esse problema “epistêmico”, apresentado por Gramsci e baseado 
no ensaio de Lenin, Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo 
(1979),3 deve ser entendido da seguinte forma: “[...] a filosofia da práxis 
chegou, a partir da síntese destas três correntes vivas, à nova concepção 
de imanência, depurada de qualquer resquício de transcendência e de te-
ologia.” (GRAMSCI, 1999, p. 318). Essa declaração tem uma ressonância 
que ressignifica a ciência sem as amarras do idealismo e do incognoscível 
metafísico, a saber: toda ciência está ligada às necessidades materiais e 
morais do homem, ou seja, como concepção de mundo, ela entende a in-
dissociabilidade homem e realidade tal como é e nisso se pauta. Isso tudo 
nos leva a concluir que a ciência é uma superestrutura, uma ideologia. Do 
mesmo modo, a filosofia da práxis tem a sua cognoscibilidade inseparável 
do sujeito, do pensamento, da língua, da natureza, distanciando-se das 
formas de religião, dos solipsismos e dos sentidos apriorísticos.  

3 “El marxismo es el sucesor natural de lo mejor que la humanidad creó em el siglo XIX: 
la filosofia alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. [...] Para Hegel 
– escribía Marx -, el proceso del pensamiento al que convierte incluso, bajo el nombre 
de idea, en sujeto com vida propria, es  el demiurgo (el creador) de lo real... Para mi, por 
el contrario, lo ideal no es más que lo material traspuesto y  traducido em la cabeza Del 
hombre” (El Capital, t. I. Palabras finales a la 2º ed.). [...] Es la doctrina del desarrollo en 
su forma más  completa, más profunda y más exenta de unilateralidad, la doctrina de la 
relatividad del conocimiento humano, que nos da um reflejo de la matéria em constante 
desarrollo. [...] La economia política clásica anterior a Marx se había formado en Inglaterra, 
en el país capitalista más desarrollado.  Adam Smith y David Ricardo pusieron comienzo 
em sus  investigaciones  del régimen econômico a la teoria del valor, fruto del trabajo. Marx 
prosiguió la obra de ellos, argumentando con rigor y desarrollando consecuentemente esa 
teoria, con ló que mostro que el valor de toda mercancía ló determina la cantidad de ti-
empo de trabajo socialmente necesario para producirla. [...] El capital significa um mayor 
desarrollo de esta relacíon: la fuerza de trabajo del hombre se transforma em mercancía. El 
obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al proprietario de la tierra, de la fábrica o de las 
herramientas. Emplea una parte de la jornada en cubrir los gastos del sustento suyo y de su 
familia (salario); durante la otra  parte de la jornada trabaja gratis, creando para el capitalista 
la plusvalía, fuente de las ganancias, fuente de la riqueza d la clase capitalista. La teoría de 
la plusvalía es la piedra angular de la doctrina económica de Marx. [...] (En política), las 
tempestuosas revoluciones que acompañaron en toda Europa y especialmente en Francia, 
a la caída del feudalismo, del régimen de la servidumbre, hacían ver con mayor evidencia 
cada día que la base de todo el desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de las clases. Ni una 
sola victoria de la libertad política sobre la clase feudal fue alcanzada sin desesperada resis-
tencia. Ni un solo país capitalista se formó sobre una base más o menos libre, más o menos 
democrática, sin uma lucha a muerte entre las diversas clases de la sociedad capitalista. El 
genio de Marx está en que supo deducir de ahí y aplicar consecuentemente antes que nadie 
una conclusión implícita en la historia universal. Esta conclusión es la doctrina de la lucha 
de las clases. (LENIN, 1979, p. 61–65).
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Com essa base, Gramsci faz um embate contra a história hipo-
tética e fetichista, uma história que anula as análises, que subordina a 
individualidade dos acontecimentos a hipóteses genéricas e arbitrárias. 
Por conseguinte, relacionado a isso, os documentos são instrumentos in-
dispensáveis a qualquer objeto de estudo; um objeto que “[...] não pode 
ser resolvido por falta de documentos [...] é arbitrário: além de um certo 
limite histórico, pode-se fazer história hipotética, conjectural ou socioló-
gica, não história ‘histórica’.” (GRAMSCI, 2002, p. 197).

No caderno 7, ao apresentar a questão dos emigrados ingleses na 
América do Norte, Gramsci tece uma crítica a Barbagallo4 quanto aos 
documentos nos procedimentos de pesquisa histórica:

Os historiadores como Barbagallo incidem, parece-me, num 
erro filológico-crítico muito curioso: o de que a história antiga 
deva ser feita com base nos documentos da época, a partir dos 
quais se formulam hipóteses, etc., sem levar em conta que todo o 
desenvolvimento histórico subsequente é um ‘documento’ da história 
anterior, etc. Os emigrados ingleses na América do Norte levaram 
consigo a experiência técnico-econômica da Inglaterra. Como seria 
possível que se perdesse a experiência do capitalismo antigo se esse 
tivesse verdadeiro existido na medida em que Barbagallo deixa supor 
ou quer se suponha? (GRAMSCI, 2002, 207-208)

O passado não está assegurado em sua totalidade sobre o presen-
te. Barbagallo “[...] perde o conceito de distinção e de concreticidade ‘in-
dividual’ de cada momento do desenvolvimento histórico.” (GRAMSCI, 
1999, p. 92). Ao levantar essa polêmica, Gramsci não hesita:

Toda fase histórica deixa os seus traços nas fases posteriores; e estes 
trabalhos, em certo sentido, tornam-se o seu melhor documento. O 
processo de desenvolvimento histórico é uma unidade no tempo, 
pelo que o presente contém todo o passado e do passado se realiza no 
presente, o que é ‘essencial’, sem resíduo de um ‘incognoscível’ que 
seria a verdadeira ‘essência’. O que se ‘perdeu’, isto é, o que não foi 
transmitido dialeticamente no processo histórico, era por si mesmo 

4 Corrado Barbagallo (1877–1952) foi um especialista em História Antiga e fundador da 

Nuova Rivista Storica, fundada em 1917. 
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[...] casual e contingente, crônica e não história, episódio superficial, 
sem importância, em última análise (GRAMSCI,1999, p. 240).

No próprio caderno 11, Gramsci faz um conjunto de anotações 
complementares quando menciona a importância dos documentos para 
a construção da história sob a ótica da filosofia da práxis. A sua preocu-
pação é que a história não pode ir além da afirmação axiomática, pois a 
noção de história não se esgota inteiramente nos documentos históricos 
“infalíveis”. O devir histórico, em certa medida, ocupa uma posição em-
brionária, a partir da qual os elementos provisórios poderão ser retoma-
dos e desenvolvidos. O que ele quer dizer com isso? Ele nos alerta:

A história não pode ir além da certeza [...]. A conversão do “certo” no 
“verdadeiro” pode dar lugar a construções filosóficas (da chamada 
história eterna) que têm apenas pouco em comum com a história 
“efetiva”; mas a história deve ser “efetiva” e não romanceada: a 
sua certeza deve ser, antes de mais nada, certeza dos documentos 
históricos (ainda que a história não se esgote inteiramente nos 
documentos históricos, cuja noção, de resto, é tão complexa 
e extensa que pode dar lugar a conceitos sempre novos [...]). 
(GRAMSCI, 1999, p. 91, grifo nosso)

 Com base nessas assertivas cuidadosas sobre o conceito e o uso 
dos documentos, urge destacar e delinear mais ainda a expressão filosofia 
da práxis, já que não é possível tecer o pensamento gramsciano sobre his-
tória sem passar do início ao fim, necessariamente, por essa medula dos 
postulados do marxista sardo. 

No caderno 5, Gramsci apresenta a definição Filosofia da Práxis 
em uma discussão sobre o conceito de Estado em Maquiavel. Nessa nota, 
já se observam as premissas esparsas que formam, ao longo dos cadernos, 
o alicerce epistêmico sobre esse conceito. 

Em sua elaboração, em sua crítica do presente, [Maquiavel] 
expressou conceitos gerais, que se apresentam sob forma aforística 
e assistemática, e expressou uma concepção do mundo original, que 
também poderia ser chamada de ‘filosofia da práxis’ [...], na medida 
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em que não reconhece elementos transcendentais ou imanentistas 
(em sentido metafísico), mas baseia-se inteiramente na ação concreta 
do homem que, por suas necessidades históricas, opera e transforma 
a realidade. (GRAMSCI, 2000, p. 218)

A polêmica sobre o termo, filosofia da práxis, que aparece nessa 
nota sugere que Gramsci o concebe como sinônimo de Materialismo His-
tórico, já que ele possivelmente o utiliza para fugir da censura do cárcere 
fascista. No entanto, a interpretação que Gramsci atribui ao conceito pos-
sui outras implicações históricas e filosóficas que se contrapõem ao mate-
rialismo vulgar e positivista. Sob essa ótica, a filosofia da práxis significa 
fundamentalmente que a matéria deve ser considerada “[...] como social e 
historicamente organizada pela produção e, desta forma, a ciência natural 
deve ser considerada essencialmente como uma categoria histórica, uma 
relação humana.” (GRAMSCI, 1999, p. 160). 

A revisão do marxismo feita por Gramsci consiste na busca das 
categorias do método marxiano,5 nos seus elementos fundamentais para 
pensar a totalidade de uma sociedade em seus diversos períodos históri-
cos. Essa revisão não descura Marx e Engels; ao contrário, ela se mostra 
necessária ao combater elementos estranhos ao marxismo: o chamado 
materialismo filosófico vulgar. A distinção que se faz entre o materialis-
mo histórico e o materialismo vulgar positivista é que, “[...] como filoso-
fia, o materialismo histórico afirma teoricamente que toda ‘verdade’ tida 
como eterna e absoluta tem origens práticas e representou ou representa 
um valor provisório.” (GRAMSCI, 2002, p. 362). Ora, pensar uma afir-
mação filosófica como sendo verdadeira em períodos históricos distintos, 
como pensamento inseparável de uma “[...] determinada ação histórica, 
de uma determinada práxis, mas superada e ‘esvaziada’ em um período 
5 Marx, no prefácio da 2º edição de O Capital, esclarece que o método  dialético “[...] 
tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas 
de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas. Só depois de con-
cluído esse trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto 
se consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode 
dar a impressão de uma construção a priori. Meu método dialético, por seu fundamento, 
difere do método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo de 
pensamento -  que ele transforma em sujeito autônomo sob o nome de ideia -  é criador 
do real, e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é 
mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado” 
(MARX, 2017, p. 28).
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posterior, sem, porém, cair no ceticismo e no relativismo moral e ideoló-
gico, ou seja, conceber a filosofia como historicidade, é operação mental 
um pouco árdua e difícil.” (GRAMSCI, 1999, p. 120). 

Se, para o materialismo vulgar positivista, a matéria é apresentada 
como um ser invariável, um fato dado, a filosofia da práxis distingue a 
matéria como dinâmica social e historicamente organizada para a produ-
ção, como relação entre sujeitos.

Esse ponto traz um significado ontológico e histórico crucial para 
o pensamento gramsciano. É indubitável e sabido que a filosofia da prá-
xis é uma interpretação do materialismo histórico. Sendo assim, o que 
ela representa a partir de suas premissas históricas, políticas, filosóficas e 
econômicas? Se levar em consideração que a matéria só se dá nas relações 
sociais historicamente construídas, surgirão, enquanto elementos de aná-
lise, conceitos como ideologia, cultura, ética, entre outros, que formam 
as superestruturas. Como princípio dialético, a superestrutura não figura 
como ethos determinado mecanicamente por um conjunto de elementos 
da estrutura. Superestrutura e estrutura se constituem dialeticamente, em 
sua distinção e identificação, numa relação. Gramsci, no caderno 10, nas 
notas sobre a filosofia de Benedetto Croce, não deixa dúvida quanto a 
esse entendimento: 

O mais importante problema a ser discutido [...] é o seguinte: se a 
filosofia da práxis exclua a história ético-política, isto é, não reconheça 
a realidade de um momento de hegemonia, não dê importância à 
direção cultural e moral e se julgue realmente os fatos da superestrutura 
como “aparência”. Pode-se dizer que não só a filosofia da práxis não 
exclui a história ético-política, como, ao contrário, sua mais recente 
fase de desenvolvimento consiste precisamente na reivindicação do 
momento de hegemonia como essencial à sua concepção estatal e 
à valorização do fato cultural, da atividade cultural, de uma frente 
cultural como necessária, ao lado das frentes meramente econômicas 
e políticas. [...] A filosofia da práxis, portanto, criticará como indevida 
e arbitrária a redução da história à simples história ético-política, mas 
não excluirá essa última. (GRAMSCI, 1999, p. 295)

A filosofia da práxis propõe uma historiografia que se transmu-
ta em uma ciência do homem, uma “antropologia”. Com esse posicio-
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namento, Gramsci põe o problema do economicismo dos métodos de 
pesquisa historiográfica, supondo-se que o economicismo não pode ser 
confundido com a filosofia da práxis. Nisso, “[...] pode-se dizer que o 
fator econômico [...] é tão somente um dos muitos modos sob os quais se 
apresenta o processo histórico mais profundo (fator raça, religião, etc.), 
mas é este processo mais profundo que a filosofia da práxis quer explicar, 
e justamente por isto é uma filosofia, uma ‘antropologia’.” (GRAMSCI, 
1999, p. 266-267).  

Decerto, homem e pensamento, matéria e realidade são atividades 
históricas; não são dados receptivos especulativos, ou uma criatividade 
do pensamento, num sentido idealista da filosofia alemã; ou até mesmo 
um ato puro, um mundo exterior absolutamente imutável, extraído abs-
tratamente; mas, como destacado nesse ensaio, compõem uma relação 
dialética quanto à produção concreta da história. A filosofia da práxis 
evitou “[...] qualquer tendência para o solipsismo, historicizando o pensa-
mento na medida em que o assume como concepção de mundo. [...] No 
sentido em que ensina como não existe uma ‘realidade’ em si mesma, em 
si e para si, mas em relação histórica com os homens que a modificam, 
etc.” (GRAMSCI, 1999, p. 202-203). 

Como foi dito, a historicidade da filosofia da práxis está, em suas 
condições gerais, na unidade dos elementos constitutivos do marxismo. 
Esta unidade se dá pelo desenvolvimento das contradições entre o indi-
víduo e as forças materiais de produção. Quando se trata de economia, 
aponta o seu núcleo, que é o valor. Sem considerar o conceito de valor, o 
materialismo histórico se torna um mesquinho materialismo vulgar, sem 
sentido histórico concreto. A maquinaria, o capital constante, passa a ser 
a produtora de valor, transformando o sujeito em fantoche à mercê do 
funcionamento desse capital constante. Gramsci nos adverte para isso e 
explicita que “[...] na filosofia, é a práxis, isto é, a relação entre a vontade 
humana (superestrutura) e a estrutura econômica. Na política, é a relação 
entre o Estado e a sociedade civil, isto é, intervenção do Estado [...] para 
educar o educador, o ambiente social em geral.” (GRAMSCI, 1999, p. 
236-237).  Essa é uma leitura que Gramsci faz em Marx, demonstrando 
que o sujeito é o conjunto de diversos fatores das relações sociais. O sujei-
to é um vir a ser. A sua essência “[...] não é uma abstração inerente ao in-
divíduo singular. Em sua realidade ela é o conjunto das relações sociais.” 
(MARX; ENGELS, 2007, p. 612). 
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Ademais, o aprofundamento da unidade entre teoria e prática da 
filosofia da práxis não é

[...] um dado de fato mecânico, mas um devir histórico, que tem 
a sua fase elementar e primitiva no sentimento de “distinção”, de 
“separação”, de independência quase instintiva, e progride até a 
aquisição real e completa de uma concepção de mundo coerente e 
unitária. É por isso que se deve chamar a atenção para o fato de que o 
desenvolvimento político do conceito de hegemonia representa, para 
além do progresso político-prático, um grande progresso filosófico, 
já que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e 
uma ética adequada a uma concepção do real que superou o senso 
comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda 
restritos. (GRAMSCI, 1999, p. 104)

O que se pode perceber é que o desenrolar da análise sobre o 
materialismo histórico em Gramsci - diga-se filosofia da práxis - perpassa 
necessariamente pela compreensão da formação da estrutura e da supe-
restrutura da sociedade, que ele define como unidade na diversidade entre 
essas duas instâncias: o bloco histórico.  Daí, infere-se, em Gramsci, uma 
assertiva marxiana sobre a realidade concreta do sujeito histórico, que se 
encontra em Contribuição à crítica da economia política:

O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, 
logo, a unidade da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento 
um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de partida, 
apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, igualmente 
o ponto de partida da observação e da representação. (MARX, 2003, 
p. 248)

E mais, nessa mesma obra, Marx desfecha que a “[...] organização 
social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produ-
tivas que ela é capaz de conter.” (MARX, 2003, p. 06).  Em suma, a rea-
lidade é aquilo que se pode chamar de produção social, de totalidade e de 
história. Como vetor do materialismo histórico, Gramsci é contundente 
ao rechaçar a ideia segundo a qual as flutuações ideológicas e políticas são 
reflexos imediatos da infraestrutura. Esse posicionamento teórico não 



101

passa de uma quimera. Gramsci retoma Marx para desfazer esse “infan-
tilismo primitivo” que acredita em um determinismo econômico. Nesse 
aspecto, o autor sardo aponta outras referências marxianas que combatem 
esse equívoco analítico. Ele destaca obras como 18 Brumário (1997), Sobre a 
questão judaica (2010), A guerra civil na França (1986), dentre outras. 

Uma análise destas obras permite fixar melhor a metodologia 
histórica marxista, complementando, iluminando e interpretando as 
afirmações teóricas esparsas em todas as obras. Poder-se-á observar 
quantas cautelas reais Marx introduz nas obras. Poder-se-á observar 
quantas cautelas que não poderiam encontrar lugar nas obras gerais. 
(GRAMSCI, 1999, p. 238)

As cautelas de Marx mencionadas por Gramsci são três. Primei-
ramente, de forma sucinta, estabelecer “[...] em cada caso, estaticamente 
[...], a estrutura; de fato, a política é, em cada caso concreto, o reflexo das 
tendências de desenvolvimento da estrutura, tendências que não se afir-
ma que devam necessariamente se realizar.” (GRAMSCI, 1999, p. 238). 
Nenhuma análise se esgota por si só durante o processo de desenvolvi-
mento do fenômeno em estudo; somente por hipóteses é que se pode 
aproximar desse fenômeno. A segunda cautela está relacionada com a 
primeira:  uma conjuntura política provocada por um grupo de sujeitos 
parlamentares da classe dominante não corresponde necessariamente a 
um fator determinado imediatamente pela estrutura. Pode ser considera-
da uma situação que não possui entrelaçamento com outros momentos 
de conjuntura. Terceira preocupação: “[...] não se leva suficientemente em 
conta que muitos atos políticos são motivados por necessidades internas 
de caráter a um partido, a um grupo, isto é, ligados à necessidade de co-
erência a um partido, a um grupo, a uma sociedade.” (GRAMSCI, 1999, 
p. 239).

Com esses apontamentos, o pensamento historiográfico em 
Gramsci não fica deslocado da análise das situações provocadas pelas re-
lações de força, sobretudo no caderno 13, quando faz breves notas sobre a 
política de Maquiavel, do Estado e da política. Os seus enunciados sobre 
as relações de força estão circunscritas na estrutura e na superestrutura 
situadas em determinados períodos históricos. Gramsci se vale dos dois 
princípios clássicos marxianos que se encontram no prefácio Contribuição 
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à Crítica da Economia Política, já explicitado neste artigo.6 Além desses prin-
cípios, desdobra outro fator no esboço metodológico para esmiuçar essas 
relações de força. Na pesquisa sobre o Estado, “[...] devem-se distinguir 
os movimentos orgânicos (relativamente permanentes) dos movimentos 
que podem ser chamados de conjuntura (e que se apresentam ocasionais, 
imediatos, quase acidentais).” (GRAMSCI, 2000, p. 36). O fato é que os 
momentos de conjuntura não ficam estanques nas dinâmicas orgânicas, 
embora eles tenham uma repercussão de “curta duração”, cotidiana, de 
pequena política. Os acontecimentos orgânicos são mais capilarizados, 
sedimentados; sua economia política se traduz em sua “macro-dimensão” 
que define um período histórico de “longa duração”.

Para Gramsci, essa distinção tem um valor inestimável; no entan-
to, esse movimento dialético entre o orgânico e o conjuntural na pesqui-
sa historiográfica e, especialmente, na ciência política, pode incorrer em 
graves equívocos “[...] quando se trata não de reconstruir a história passa-
da, mas de construir a história presente e futura.” (GRAMSCI, 2000, p. 
38). Os estudos sobre essa volatilidade entre os movimentos orgânicos e 
conjunturais dentro da estrutura e da superestrutura permitem entender 
melhor as imbricações políticas, ideológicas, culturais e econômicas, ou 
seja, podem-se distinguir as forças sociais que formam a estrutura; as 
forças políticas na superestrutura (no aparato político-jurídico, na legisla-
ção, no executivo, nos meios de comunicação, no sistema de ensino, nos 
partidos, nos sindicatos); as ações das forças militares tanto na sociedade 
civil quanto na sociedade política etc. É precisamente a investigação desse 
complexo societal que verifica o quanto a mediação dialética do postula-
do metodológico da filosofia da práxis pode ser decisiva na reconstrução 
da política-histórica. 

Nessas poucas e rápidas linhas, conclui-se que essas considerações 
metodológicas encerram um conjunto complexo de análise, que envolve 
o princípio dialético entre a estrutura (infraestrutura) e a superestrutura. 
O materialismo mecanicista e economicista insiste em fomentar uma ex-
plicação primária, reducionista e imediata dos fatos concretos, a ponto de 
não apresentar a razão da existência das condições objetivas e subjetivas 
das relações sociais de produção. A historiografia gramsciana não perde a 
capacidade de identificar as reciprocidades do processo dialético entre es-

6 MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
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trutura e superestrutura como concepção imanentista da realidade, valor 
concreto da história e identidade dos contrários no ato histórico. A filoso-
fia da práxis é a concepção historicista da realidade “[...] que se libertou de 
todo o resíduo de transcendência e de teologia até mesmo em sua última 
encarnação especulativa.” (GRAMSCI, 1999, p. 297–298).
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PARTE 2: HISTÓRIA EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE

CAPÍTULO 5:

INTERLOCUÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO 
E HISTÓRIA: O USO DE DOCUMENTOS 

ESCRITOS NA PESQUISA EM HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO1

Antonieta Miguel2

Solyane Silveira Lima3

APRESENTAÇÃO

A ideia de escrita deste texto surgiu a partir da inquietação de 
duas professoras que trabalham com a pesquisa e o ensino de História da 
Educação em cursos de Licenciatura em Universidades públicas baianas. 
Uma com formação em História e a outra, em Pedagogia, mas que con-
vergem o interesse acadêmico ao tomarem a educação como objeto de 
investigação.

Ao percebermos as dificuldades que os(as) alunos(as), tanto da 
graduação como da pós-graduação, enfrentam ao iniciarem suas imersões 
nesse campo, nos propomos a ampliar questões relativas à pesquisa em 
história e em educação.

O objetivo principal dessa produção incide em problematizar os 
usos dos documentos escritos, estabelecendo relações e distanciamentos 
entre a escrita da pesquisa educacional e a historiográfica. Assim, almeja-
1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.105-124
2 Professora Assistente da Universidade do Estado da Bahia, membro do Núcleo de 
Pesquisa em História Social e Práticas de Ensino (UNEB).
3 Professora Adjunta do Centro de Artes, Humanidade e Letras (CAHL) da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
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mos corroborar a ideia de que, ao fazermos história da educação, estamos 
produzindo história, a partir de um determinado objeto, que é a educação. 

O ponto de partida da discussão que propomos consistiu nas in-
formações que os(as) estudantes adquirem a partir da consulta aos manu-
ais de metodologia de pesquisa em educação e em história, além da expe-
riência no processo de iniciação científica que travamos cotidianamente 
com os(as) orientandos(as). 

Dessa maneira, precisamos atinar para os procedimentos de pes-
quisa do campo historiográfico, em especial, na forma através da qual este 
trata as suas fontes. Sem perder de vista as peculiaridades dos objetos e 
temas advindos do campo educacional. Segundo Galvão e Lopes (2010),

As fontes da operação historiográfica não têm um caráter espontâneo, 
pois o material com que o historiador trabalha, e que em algum 
momento passou a chamar de fonte, está ao mesmo tempo disponível 
e indisponível. As fontes estão aí, disponíveis, abundantes ou parcas, 
eloquentes ou silenciosas; vemos pelos trabalhos realizados, que elas 
existem. Mas elas estão também indisponíveis: é preciso que alguém 
vá atrás delas, e um historiador só faz isso se tiver um problema ou, 
no mínimo, um tema de pesquisa. De saída o que determina quais 
serão as fontes é exatamente isso: o problema em questão. E, então, 
começa um árduo trabalho... (GALVÃO; LOPES, 2010, p. 66. Grifo 
do autor).

Para discutir o uso das fontes documentais escritas, nessa inter-
locução entre história e educação, organizamos o artigo em três momen-
tos, para além desta introdução e das considerações finais. Inicialmente 
estabelecemos uma discussão sobre a formação do campo da História 
da Educação no Brasil, os historiadores e os documentos. No segundo 
momento, apresentamos como a pesquisa documental vem sendo tratada 
nos manuais de metodologia científica, destacando a maneira como esses 
manuais abordam o uso dos documentos nas pesquisas. E, por fim, refle-
timos sobre o documento escrito e suas possibilidades de uso na História 
da Educação.  



A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, OS HISTORIADORES E OS 
DOCUMENTOS

Os diferentes documentos constituem os recursos de que o his-
toriador dispõe para acessar informações sobre a realidade das épocas 
estudadas. Se debruçar rigorosamente sobre o entendimento desse artefa-
to, seu uso e formas de acesso foi e continua sendo imprescindível para o 
desenvolvimento de sua profissão e para o avanço das pesquisas na área. 

Segundo Le Goff (1990), o entendimento apresentado pelos escri-
tores da história no final do século XIX e início do XX restringia a ideia 
de documento a um texto escrito, que continha o passado e era usado 
como uma prova histórica. A ação do historiador consistia em retirar 
dos escritos antigos o que eles informavam; era o triunfo positivista do 
documento.

Os historiadores do século XX aprofundaram a concepção de 
documento e seus usos. Seu conceito se ampliou, ultrapassando a forma 
escrita, e muitas linguagens despontaram, para alegria de pesquisadores, 
que também deslocaram seus olhares para sujeitos pouco lembrados nos 
compêndios. 

O alargamento das possibilidades de acesso a passados ainda não 
conhecidos permitiu ao historiador revolucionar a própria maneira de se 
escrever a História. A condução da investigação passou a ter como princí-
pio um problema formulado e o documento e suas informações, relativi-
zados a partir de outros que analisados em sequência permitiam emergir 
uma memória coletiva, não mais o fato isolado.

Mesmo com a revolução documental e historiográfica promovi-
da por Annales, as críticas se aprofundaram e no final do século XX, 
ainda como desdobramento do movimento da Nova História, insurge o 
documento-monumento, entendido como instrumento de poder que de-
seja impor ao presente e ao futuro uma imagem sobre si. Ao historiador 
não cabe mais a ingenuidade em sua relação com o documento, torna-se 
necessário desmistificá-lo, desmontar as intencionalidades conscientes e 
inconscientes “[...] da história, da época, da sociedade que o produziram, 
mas também das épocas sucessivas durante as quais continua a viver.” 
(LE GOFF, 1990, p. 548). 
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[...] nenhum documento é inocente. Deve ser analisado. Todo 
documento é um monumento que deve ser desestruturado, 
desmontado. O historiador não deve ser apenas capaz de discernir 
o que é “falso”, avaliar a credibilidade do documento, mas também, 
saber desmistificá-lo. Os documentos só passam a ser fontes históricas 
depois de estar sujeitos a tratamentos destinados a transformar sua 
função de mentira em confissão de verdade. (LE GOFF, 1990, p. 
110)

Seguiu-se dessa abertura um aprofundamento da historiografia 
quanto aos seus métodos e técnicas de pesquisa em que a “informação 
historiográfica”4 cada vez mais se afastou das concepções positivistas 
de imbricamento entre verdade e documento escrito. Ou como afirmou 
Marc Bloch, “Os documentos não falam senão quando se sabe interrogá-
-los.” (BLOCH, p. 54 apud ARÓSTEGUI, 2006, p. 479).

Os desdobramentos de Annales, que ao incorporar as metodologias 
das Ciências Sociais abriram uma seara de novos objetos, novos proble-
mas e novas abordagens, expandiram as possibilidades de interpretação 
da atividade humana e aprofundaram as interlocuções com outras áreas 
do conhecimento, manifestando uma nova maneira de fazer história. 

Ao romper com o paradigma tradicional, segundo Burke (1992),

 

[...] nos deparamos com vários historiadores notáveis de tópicos que 
anteriormente não se havia pensado possuírem história, como, por 
exemplo, a infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a sujeira, 
a limpeza, os gestos, o corpo, a feminilidade, a leitura, a fala e até 
mesmo o silêncio. O que era previamente imutável é agora encarado 
como uma ‘construção cultural’, sujeita a variações, tanto no tempo 
quanto no espaço. (BURKE, 1992, p. 11)

O movimento de Annales em seus combates passou por fases em 
que novos campos de estudo foram se formando. A primeira geração 

4 O autor considerou o termo “informação historiográfica” como “[...] os materiais de 
observação a partir dos quais o historiador estabelece a síntese histórica” (ARÓSTEGUI, 
2006, p. 489) e o diferenciou da expressão “informação histórica”, relacionada ao “conhe-
cimento e difusão da história escrita, elaborada, do produto da historiografia, que chega ao 
público em forma de livros.” (idem, ibidem).
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(1929-1946) foi marcada pela reação aos princípios da história tradicio-
nal, à aproximação com as Ciências Humanas e à noção de história-pro-
blema. A segunda geração (1950-1968), consolidado o rompimento com 
o enfoque tradicional, enfatizou a História das civilizações e a História 
quantitativa, numa perspectiva mais estrutural. Sob a conjuntura do Maio 
de 1968, a terceira geração (1968-1989), considerada mais policêntrica, 
se enveredou por caminhos da História Cultural, História Social e uma 
história do poder.

A partir de então, a Nova História Cultural foi responsável por 
uma importante parcela do que existe de mais inovador e significativo no 
campo historiográfico, proporcionando, a partir dos seus pressupostos 
e preocupações, uma abertura dos campos da pesquisa para a utilização 
de novas fontes e objetos na pesquisa histórica. Assim, espera-se do in-
vestigador que opta por essa tendência a capacidade de identificar todas 
as fontes possíveis, criticá-las e estabelecer diálogo entre fontes e teoria. 

Ao propor novos objetos de pesquisa, uma forma inovadora de 
interrogar a realidade e a abertura para novas interpretações, a História 
Cultural conquistou o meio acadêmico, em especial a História da Educa-
ção que ampliou seu campo de investigação. No Brasil, as aproximações 
entre o campo da História da Educação e o referencial teórico e metodo-
lógico dessa historiografia herdeira da Nouvelle Histoire datam do último 
quartel do século XX. 

Antes disso, a História da Educação no Brasil começou a se cons-
tituir no século XIX a partir de trabalhos que circularam na Europa.

Já desde a segunda metade do séc. XIX, tratados sobre a história 
da educação brasileira foram elaborados por médicos, advogados, 
engenheiros, religiosos, educadores e historiadores e circularam no 
país e no exterior. (VIDAL; FARIA FILHO, 2005, p. 73)

No Brasil, uma importante contribuição para a constituição des-
se campo foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que 
imbuído na sistematização de fontes e divulgação de documentos, opor-
tunizou recursos a publicações de livros de autores a ele vinculados. Isso 
possibilitou que muitos manuais sobre a História da Educação brasileira 
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viessem a público, ainda que carregados de uma narrativa que primava 
pela compilação de documentos, com objetivo de construir a identidade 
da nação, parte do projeto do IHGB.5

Apenas em 1927, com a reorganização do ensino proposta por 
Francisco Campos, é que aparecem os primeiros documentos oficiais que 
tratam da História da Educação como disciplina, e em 1928 ela foi in-
troduzida no currículo da escola Normal do Rio de Janeiro. A disciplina 
emergia do contexto das reformas que pretendiam mudar a educação no 
país, introduzindo o ideal da Escola Nova. Para a Bahia, a História da 
Educação foi introduzida no programa de ensino da Escola Normal a 
partir da Lei n. 2.232, de 1929.

A partir de 1946, com a vigência da Lei Orgânica para o Ensino 
Normal, é que a História da Educação aparece no currículo dessas ins-
tituições, pois até então apenas o seu ensino havia sido previsto, muitas 
vezes associada à Filosofia da Educação ou integrada em uma única dis-
ciplina, à História da Educação foi conferida apenas uma importância 
moral. Segundo Vidal e Faria Filho (2005), a História da Educação era

Tida como uma disciplina escolar, em geral pela proximidade com 
a filosofia da educação, impregnada de uma postura salvacionista 
e tribuna de defesa de um ideal de educação popular, à história da 
educação foi delegado o lugar de ciência auxiliar da Pedagogia. Sua 
função era, no dizer de Mirian Warde (1990, pp. 91-92), “responder 
à necessidade de os futuros professores cogitarem do dever ser 
educacional, dos valores humanos mais elevados a serem preservados 
e despertados pela prática da Educação”, o que a transformava, 
menos em uma ciência matricial, como a sociologia, a psicologia ou 
a biologia, e mais em uma disciplina formadora. (VIDAL; FARIA 
FILHO, 2005, p. 96)

 

Na segunda metade do século XX, no Brasil, o processo de orga-
nização do campo educacional veio acompanhado de iniciativas que bus-
cavam organizar o campo da pesquisa educacional. Foi com o surgimento 

5 Como exemplo dessa iniciativa podemos citar a obra L’Instruction publique au Brésil: histoire 
et legislation (1500-1889) de José Ricardo Pires de Almeida e a coleção composta por 15 
volumes de Primitivo Moacyr, destes, três foram dedicados à Instrução e o Império, três à In-
strução e as Províncias, sete à Instrução e a República e dois à Instrução pública no estado de São Paulo.
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dos programas de Pós-graduação em Educação no fim da década de 60 e 
início da de 706 que se alterou a configuração dos trabalhos na disciplina, 
ocorrendo um afastamento da relação história e filosofia e a ênfase num 
referencial teórico marxista.

Nas décadas de 1980, 1990 e 2000 com o amadurecimento das 
instituições que abrigam pesquisadores da História da Educação, os es-
tudos no campo se diversificaram, seja no tocante à temporalidade, às 
temáticas, às fontes e, principalmente, às reflexões teórico-metodológicas 
utilizadas nas pesquisas. Em relação a este último item, observamos a 
grande utilização da História Cultural nas publicações da área, tanto em 
anais de eventos, quanto em artigos de revistas e livros. O diálogo entre 
a História e a Educação se fortalecia.

As transformações provenientes dessa interlocução marcaram 
significativamente as pesquisas em História da Educação, “[...] que se tor-
nou[aram] cada vez mais plurais, influenciadas pelas novas concepções 
historiográficas que ajudavam a revolucionar a historiografia brasileira, 
dentre elas uma nova maneira de pensar a própria noção de documento 
histórico.” (MIGUEL; LUZ, 2019, p. 22).

O estudo do pesquisador Antonio Carlos Ferreira Pinheiro (2019, 
p. 16) sobre a formação inicial dos historiadores da educação brasileira, 
doutores na área, a partir do critério geracional7, apontou que as aproxi-
mações com o aporte teórico-metodológico das pesquisas históricas coin-
cidiam com “[...] o extraordinário crescimento de ‘historiadores de ofício’ 
que passaram a se dedicar ao campo da história da educação brasileira.” 
No levantamento apresentado pela pesquisa do referido autor, os histo-
riadores da educação brasileira da 4ª geração (1981-2000) e da 5ª geração 
(2001-2019), em sua maioria, são oriundos dos cursos de Pedagogia e de 
História. 

Essas aproximações, mesmo produzindo férteis investigações, 
ainda carecem ser mais evidenciadas nos manuais de pesquisa, em parti-
cular quanto ao uso de documentos, para que a pesquisa em História da 

6 Os primeiros programas de Pós-graduação em Educação implantados no Brasil foram o 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro em 1965 e o da PUC-SP em 
1969.
7 O trabalho considerou a 1ª geração de 1838 até 1910, a 2ª geração de 1911 até 1965, a 3ª 
geração de 1966 até 1980, a 4ª geração de 1981 até 2000 e a 5ª geração de 2001 até 2019.
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Educação possa avançar entre os pesquisadores iniciantes da graduação 
oriundos de diferentes áreas (Letras, Geografia, Educação Física, Mate-
mática, Biologia, Sociologia, Filosofia, entre outras mais)8. 

Nesse sentido, uma tendência que se apresenta cada vez mais 
vigorosa se refere à publicação de coletâneas organizadas pelos pesqui-
sadores da área para atender uma demanda crescente9, mas que não se 
configuram como um manual de pesquisa científica. 

A PESQUISA DOCUMENTAL NOS MANUAIS DE METODO-
LOGIA CIENTÍFICA E DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Um(a) estudante de graduação ou de pós-graduação, ao se deparar 
com o processo de iniciação científica, tende a buscar nos manuais de 
pesquisa científica informações preliminares para definir os caminhos a 
percorrer e técnicas a aplicar. Como afirma Bunge, “[...] o método cientí-
fico é a teoria da investigação.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 84), 
sem ele a ciência não se efetiva.

Caso o objeto de investigação seja no campo da História da Edu-
cação, esses(as) pesquisadores(as) terão a sua disposição inúmeros livros 
de metodologia das Ciências Sociais capazes de apresentar os métodos 
específicos da área para sustentação epistemológica de seu estudo.

8 No artigo do professor Antonio Carlos Ferreira Pinheiro (2019), para a 5ª geração (2001 
até 2019), o levantamento identificou 37 cursos de formação inicial diferentes entre os 
pesquisadores da História da Educação, o que revela uma formação bastante heterogênea, 
mesmo com a predominância da Pedagogia e da História. 
9 Entre as obras publicadas estão: História da Educação no Brasil: matrizes interpretativas, abor-
dagens e fontes predominantes na primeira década do século XXI, organizado por Libânia Xavier, 
Elomar Tambara e Antonio Carlos Ferreira Pinheiro; Fontes e métodos em História da Educação, 
organizado por Célio Juvenal Costa, Joaquim José Pereira Melo e Luiz Hermenegildo Fa-
biano; História da Educação: temas e problemas, organizado por Thais Nívia de Lima e Fonseca 
e Cynthia Greive Veiga; História e historiografia da Educação brasileira: teorias e metodologias de 
pesquisa, organizado por José Luiz Villar, Lívia Freitas Fonseca Borges e Francisco Thiago 
Silva; Nas dobras de Clio: História social e História da Educação, organizado por Ilka Miglio de 
Mesquita, Rosana Areal de Carvalho e Luciano Mendes de Faria Filho; Pensadores Sociais e 
História da Educação, organizado por Luciano Mendes de Faria Filho; História da Educação em 
Perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas investigações, organizado por Décio Gatti Júnior e 
Geraldo Inácio Filho; Pesquisa em História e Educação: desafios teóricos e metodológicos, organizado 
por Genilson Ferreira da Silva, Iracema Oliveira Lima e Maria Sigmar Coutinho Passos. 
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Uma afirmação admissível em toda essa literatura consiste na pro-
posição de que “[...] o levantamento de dados, primeiro passo de qual-
quer pesquisa científica, é feito de duas maneiras: pesquisa documental 
e pesquisa bibliográfica.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). Essa 
premissa, para nós pesquisadoras da História da Educação que atuamos 
na iniciação e orientação de outros pesquisadores, lança alguns questio-
namentos necessários para se avançar o debate sobre a pesquisa. 

Se o uso de documentos é posto pelos autores experientes das 
Ciências Humanas10 como fundamento para a investigação científica, o 
conhecimento sobre esses artefatos e suas potencialidades metodológicas 
precisa ser debatido em todas as suas nuanças e perspectivas. Pergunta-
mos, então: como o documento é tratado nesses manuais? Quais aspectos 
prevalecem nas abordagens? Existem lacunas nessas abordagens que po-
dem limitar a pesquisa documental ou, ao menos, desconsiderar pontos 
importantes?

Com o intuito de explorar a validade dessas questões e aprofundar 
o debate sobre o uso do documento, em especial o escrito, nas pesquisas 
na área de Ciências Humanas, com foco no diálogo entre Educação e 
História no campo da História da Educação, analisaremos alguns desses 
manuais estabelecendo as similaridades, incompletudes e divergências. 

Os manuais escolhidos para análise neste texto foram: Fundamen-
tos de Metodologia Científica, de Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade 
Marconi; Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas, de Menga Lüdke e 
Marli André; Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, de Antonio Carlos Gil; 
Pesquisa Social: teoria, método e criatividade, organizado por Maria Cecília de 
Souza Minayo e A Pesquisa Histórica: teoria e método, de Julio Aróstegui. Es-
ses manuais foram escritos por autores com formação bastante variada, 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Ciências Sociais, História e, de modo 
geral, são direcionados para leitura na graduação.

Nessas obras, com exceção de Julio Aróstegui, a pesquisa docu-
mental constitui uma etapa preliminar de qualquer investigação acadêmica 
e é tratada como procedimento ou técnica de pesquisa, para “levantamen-
to de dados” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). As denominadas 

10 Segundo a classificação do Cnpq, a área de Ciências Humanas compreende a Antrop-
ologia, Ciências Políticas, Educação, Filosofia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia, 
Teologia. 
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“fontes de papel” (GIL, 1987), aqui consideradas a pesquisa bibliográfica 
e a pesquisa documental, se referem à fase de coleta de dados e seu uso 
é indicado para situar o fenômeno estudado; oferecer informações para 
conhecer o objeto; validar informações de outra ordem de coleta de da-
dos (triangulação) (LAKATOS; MARCONI, 2003; LÜDKE; ANDRÉ, 
1986; GIL, 1987; MINAYO, 1994).

Os manuais de metodologia científica ou em pesquisa social apre-
sentam um capítulo sobre técnicas e procedimentos de pesquisa para 
auxiliar os neófitos e oferecer um rol de possibilidades de preceitos e 
normas que melhor atendam ao objeto do investigador. A pesquisa do-
cumental normalmente se localiza nessa parte como uma das formas de 
coletar dados para o delineamento e orientação da pesquisa; se apresenta 
uma tipologia/classificação dos documentos normalmente relacionada à 
sua origem, como documentos estatísticos, pessoais, administrativos, en-
tre outros. Esses manuais também oferecem exemplos de informações 
que possam conter e apontam as limitações do uso de documentos rela-
cionados a possíveis falta de fidedignidade e validade das informações.

De modo geral, a pesquisa documental se apresenta como uma 
técnica de coleta de dados para suplementar a pesquisa de campo, rea-
lizada através de outros procedimentos como entrevistas, observações, 
formulários, entre outros. Seu uso objetiva validar ou não as informações 
e hipóteses alcançadas na investigação de campo, ou seja, mesmo consi-
derando as advertências dos autores quanto aos seus possíveis erros, o 
documento se apresenta como uma prova científica.

No campo da Educação, os manuais de pesquisa reforçam esses 
aspectos e inserem novos ao afirmar que “[...] os documentos são usa-
dos no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações 
mais profundas e completar as informações coletadas através de outras 
fontes.” (ANDRÉ, 2005, p. 24). A abordagem educacional apresentou 
a ideia de os documentos auxiliarem o entendimento da realidade em 
torno do fenômeno estudado, inserindo-os em diferentes aspectos que 
proporcionem aprofundar a compreensão do pesquisador sobre o objeto.  
O sentido de complementar a pesquisa de campo corresponde à própria 
natureza do campo de pesquisa educacional, uma “[...] área de ação-inter-
venção direta [...]” que age sobre as realidades do tempo presente (GAT-
TI, 2012, p. 67). 
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No entanto, o(a) estudante de Pedagogia que escolher pesquisar 
fenômenos educacionais de um passado um pouco mais distante encon-
trará muitas dificuldades se apenas se prender aos manuais de pesquisa de 
educação. E isso decorre da especificidade do campo histórico, que apre-
senta uma metodologia própria para a pesquisa em fontes documentais 
e que, muitas vezes, não está contemplada nos manuais de metodologia 
científica de pesquisa social e de educação.

Por outro lado, cabe ressaltar que se um(a) estudante de graduação 
em História desejar investigar aspectos do ensino de História no presente 
também encontrará dificuldades se apenas consultar os manuais de pes-
quisa em História, mesmo com os avanços da História do tempo presente 
e, provavelmente, recorrerá aos manuais em educação para se aproximar 
de procedimentos/técnicas metodológicos pouco usados pela historiogra-
fia como enquetes, caderno de campo, entre outros. 

Como dito inicialmente, a ideia desse texto consiste em oferecer 
ao leitor um panorama sobre o enfoque dado ao documento, em especial 
o escrito, pelos compêndios especializados em servir de guia para quem 
adentra na pesquisa científica e tem a História da Educação como área 
que deseja investigar.

Para tanto, apresentamos um quadro sinóptico para visualização, 
sob diferentes perspectivas, dos pontos abordados sobre o documento e 
seu uso na pesquisa. Os elementos essenciais escolhidos foram: o concei-
to de documento; como foram classificados; a abordagem em relação à 
pesquisa; os procedimentos metodológicos no tratamento do documento 
e a forma de análise dos documentos propostos. 

As perspectivas escolhidas foram a da Pedagogia, encontradas 
nos manuais de pesquisa em Educação, no caso Fundamentos da metodologia 
científica, de Lakatos e Marconi (2003) e A pesquisa em educação, de Lüdke e 
André (1986); a da História, presente no manual A pesquisa histórica: teoria 
de método, de Aróstegui (2006); e a da História da Educação, extraída do 
texto El método histórico en la investigacion histórica de la educacion, de Berrio 
(1976). 

Abaixo seguem as informações a partir das referências citadas:
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QUADRO SINÓPTICO: Elementos abordados sobre o documento sob diferentes 
perspectivas  

PERSPEC-
TIVAS

MANUAIS 
DE PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO

HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO

PESQUISA EM 
HISTÓRIA

AUTORES

Menga 
Lüdke, Marli E. D. A. 

André, Marina de Andra-
de Marconi e Eva Maria 

Lakatos

Julio Ruiz 
Berrio11 Julio Aróstegui

CONCEITO
“Qualquer 

material escrito que possa 
ser usado como fonte de 

informações”.

Todo material 
que sirva para informar so-
bre o passado (educativo).

Torna-se fonte 
histórica (pedagógica) 

quando suas informações 
são tratadas metodologi-

camente para dar inteligibi-
lidade ao passado.

Pistas, “todo 
aquele material, instrumento 
ou ferramenta, símbolo ou 

discurso intelectual, que 
procede da criatividade hu-

mana, através do qual se pode 
inferir algo acerca de uma 

determinada situação social 
no tempo”.

TIPOS E 
CLASSIFICAÇÃO

Escritos ou 
não escritos;

Primários ou 
secundários;

Contemporâ-
neas ou retrospectivas.

TIPOS:
Documentos 

escritos
Documentos 

sonoros
Documentos 

pictóricos
Documentos 

audiovisuais
Documentos 

arquitetônicos
Documentos 

de mobiliário
Documentos 

de usos escolares
CLASSIFI-

CAÇÃO:
INTENCIO-

NALIDADE: Tradição 
(intenção de informar à 

posteridade); Restos (aten-
dem ao cotidiano, com 
intenção pouco clara).

TEMPORA-
LIDADE: Primárias (pro-
duzidas por participantes 

diretos); Secundárias 
(produzidas por quem 
recebeu informações).

CRITÉRIOS 
TAXONÔMICOS:

Posicional: fontes 
diretas ou indiretas (refere-se 
à funcionalidade ou idoneida-
de de uma fonte em relação 
ao estudo que se pretende).

Intencional: 
fontes voluntárias ou não vo-
luntárias (a primeira se refere 
à memória oficial das socieda-
des e a segunda corresponde 
ao produzido pelas pessoas e 
foram conservadas, mesmo 

sem essa intenção).
Qualitativo: 

fontes materiais ou culturais 
(o documento material tem 
seu valor informativo em 

sua própria materialidade e 
os culturais transmitem uma 
mensagem por meio de um 

“suporte”).
Formal-quan-

titativo: fontes seriadas/
seriáveis ou não seriadas/

seriáveis (a seriação se refere 
ao conteúdo).

11 Julio Ruiz Berrio (1936-2013) foi professor de História da Educação na Universidade 
Complutense de Madri e pesquisador da área. Seu texto foi publicado em 1976, anterior 
às mudanças no campo da História da educação no Brasil provenientes das interlocuções 
mais próximas entre a historiografia e a Pedagogia.   
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ABORDA-
GEM

- Comple-
mentar informações;

- Desvelar 
novos problemas;

- Sentido de 
verdade, de transposição 

de informação.

Arcabouço 
teórico-metodológico que 
não o tome como verdade, 

como uma prova incon-
teste do acontecimento; 

neutro.

O documento 
integra uma operação teórica 
que envolve diferentes pro-

cessos e resulta em uma expli-
cação histórica. A informação 
primária selecionada precisa 

ser metodologicamente 
trabalhada pelo historiador. A 
origem da pesquisa não mais 
se encontra na fonte histórica 
e sua crítica, mas nas interro-

gações do historiador.

PROCEDI-
MENTOS METODO-

LÓGICOS

SELEÇÃO
CLASSIFI-

CAÇÃO
REGISTRO 

(anotações marginais, 
esquemas, diagramas, 
programas de compu-

tador).

Após defi-
nição do objeto, iniciar 
a LOCALIZAÇÃO dos 
documentos pertinentes 
conforme sua natureza. 

Após, procede-se ao ficha-
mento, obedecendo a uma 
SELEÇÃO para conhecer 
o alcance e limitação dos 
documentos; depois, con-
vém a CLASSIFICAÇÃO 
para posterior orientação; 
procede-se, a seguir, a uma 
CRÍTICA externa e inter-
na através de uma leitura 
minuciosa buscando seus 

sentidos.

A BUSCA e 
EXPLORAÇÃO dos docu-
mentos ocorrem a partir de 
um plano de pesquisa com 
um problema definido; a 

LEITURA orientada por per-
guntas e o TRASVASE para 
organizar as informações e 

construir tipologias. Analisar 
a forma, o conteúdo, o con-

texto e a substância de acordo 
com a técnica pertinente para 

a pesquisa.

ANÁLISE 
DO DOCUMENTO

ANÁLISE
Unidade de 

análise (palavra, frase, 
parágrafo, texto);

Tratamento 
(contagem das palavras, 

análise da estrutura lógica 
de expressões, análise 

temática);
Interpretação 

(aspectos políticos, psico-
lógicos, éticos, literários 

da comunicação).

ANÁLISE
Explicação 

histórico-pedagógica que 
considere a relação com 
outros documentos e o 

contexto histórico em que 
foi produzido (geral e edu-
cacional), cotejamento de 
informações, justaposição 
e confronto de documen-
tos, contradições e estabe-
lecimento de mudanças e 

permanências.

ANÁLISE DO-
CUMENTAL

Integra o 
processo geral da pesquisa 

científica que considera 
“que as fontes equivalem ao 
campo geral de observação 

na qual hão de ser obtidos os 
dados” (p. 506). O trabalho 
de depuração dos dados 

ocorre por meio da análise 
da fiabilidade (autenticidade, 
depuração da informação e 

contextualização) e da análise 
da adequação (demanda da 
informação, recompilação 
documental e seleção).

FONTE: LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E. 1986; LAKATOS, E. M.; MARCONI, M., 2003; 
COSTA, C. J. et.al., 2010; ARÓSTEGUI, L.,2006.
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A construção desse esquema de ideias auxilia a reflexão sobre as 
abordagens em relação ao documento e seu uso na pesquisa. Um com-
parativo inicial do próprio conceito de documento apresentado nas dife-
rentes obras revela que os manuais clássicos o definem como uma fonte 
direta de informação, enquanto na perspectiva da pesquisa histórica e da 
História da Educação o documento não se restringe a sua forma escrita 
e precisa da mediação (tratamento metodológico/inferência) do pesquisa-
dor para tornar-se fonte.

Sob esse aspecto, nos manuais de pesquisa educacional a infor-
mação do documento é tomada como verdadeira. Já na História da Edu-
cação e na História, essa informação deve ser problematizada pelo pes-
quisador, que pode extrair do documento várias confissões ou perceber 
silenciamentos, que precisam ser também questionados.

Apesar das nuanças, assevera-se como visível a aproximação da 
perspectiva da História e da História da Educação quanto à metodologia 
e análise do documento, decorrentes do próprio conceito e abordagem 
dos quais partem os pesquisadores. Se o documento não foi tomado a 
priori como uma fonte, como um oráculo, o pesquisador compreende que 
sua postura precisa seguir procedimentos teórico-metodológicos necessá-
rios para que aquele artefato possa ser usado como elemento importante 
na pesquisa.

Não obstante confluências com a História, o tratamento apresen-
tado no texto de Julio Berrio demarcou uma busca pela especificidade do 
campo de estudo. Ao usar termos como explicação histórico-pedagógica, 
passado educativo e fonte histórico-pedagógica e mesmo criar uma tipo-
logia de documentos de usos escolares, o pesquisador em questão inten-
cionou singularizar a investigação voltada para os problemas da educação 
em diferentes temporalidades. 

Para o campo da Educação, os elementos apresentados no quadro 
sinóptico mantiveram a mesma tendência que os manuais de metodologia 
científica e de pesquisa em educação ao se apresentarem presos a uma 
concepção positivista, com a permanência da ideia de sentido de verdade, 
de transposição da informação sem interferência do pesquisador, mesmo 
que indicada para o exame do documento a análise de conteúdo.

Essas constatações iniciais reforçam as dificuldades reais que 
um(a) pesquisador(a) iniciante encontra ao definir a História da Educação 



119

como seu campo de atuação. Além disso, apontam para a necessidade de 
maior produção e divulgação da área para fornecer aos(às) graduandos(as) 
e pós-graduandos(as) as ferramentas necessárias ao trabalho investigativo.

Discorridas essas observações no tocante aos manuais de pesqui-
sa, trataremos no próximo tópico dos documentos escritos e seus usos na 
construção da pesquisa no campo da História da Educação.

O DOCUMENTO E SUAS POSSIBILIDADES DE USO NA HIS-
TÓRIA DA EDUCAÇÃO

A questão posta no início deste texto, relativa às dificuldades encon-
tradas por graduandos(as) e pós-graduandos(as) na pesquisa em História da 
Educação quando precisam consultar manuais de metodologia científica, 
será apresentada a partir da nossa constatação durante a prática docente na 
academia. Elencamos aqui as três dificuldades mais recorrentes.

A primeira diz respeito aos currículos dos cursos, que raramente 
oferecem componentes voltados para métodos e técnicas de prática em 
arquivos, paleografia etc., fato que acarreta uma formação deficiente. E 
diante dessa lacuna, os alunos, portanto, hesitam ao serem apresentados 
a documentos escritos antigos, muitas vezes não sabendo o que fazer e 
como proceder diante da fonte. 

Os(as) alunos(as) dos cursos de Pedagogia acessam na matriz cur-
ricular do curso o componente História da Educação, no entanto, nor-
malmente, este se apresenta de maneira cronológica sem adentrar nas 
questões de como as narrativas sobre o conteúdo foram produzidas, ou 
seja, sem explicitar os mecanismos teórico-metodológicos envolvidos na 
escrita dos textos historiográficos. 

Nos demais cursos de licenciatura, raros apresentam em seu cur-
rículo o componente e pouco se estuda a própria formação da profis-
são e um dos seus principais campos de atuação, a escola. Em algumas 
universidades, inclusive, a chamada área de educação compõe colegiado 
separado e os(as) estudantes são levados a dissociar educação e conteú-
dos específicos. Além disso, o contato desses(as) estudantes de graduação 
com os arquivos quase não existe.
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No caso específico da Licenciatura em História, a disciplina His-
tória da Educação, quando existe, geralmente é ofertada de forma opta-
tiva12 e por professores vinculados aos departamentos e/ou colegiados 
de educação, cabendo ao estudante a escolha de cursá-la ou não. Essa 
situação tende a gerar uma falsa sensação de que o componente possui 
um status de menor importância, diante da disputa entre as áreas de co-
nhecimento, privando, dessa forma, os(as) discentes de um diálogo mais 
aberto e uma prática de pesquisa com documentos advindos de institui-
ções educativas.  

Decorrem dessas lacunas de formação a busca e utilização apenas 
de documentos oficiais, tais como, legislação, atas, relatórios escritos por 
autoridades (presidentes de província, inspetores escolares...), estatísticas, 
obras de pensadores importantes no período estudado. Esses documen-
tos são geralmente tomados como portadores de verdade e utilizados sem 
o devido enfrentamento. Porém, precisamos considerar que em muitos 
casos as fontes oficiais não são suficientes para a compreensão de aspec-
tos fundamentais da pesquisa. 

Mesmo com a tendência de uso dos documentos oficiais, a visão 
predominante restringe a ideia de “oficial” aos documentos produzidos 
pelo executivo, não considerando os documentos escolares como perten-
centes a essa tipologia. Os arquivos escolares, muitas vezes, “tornam-se 
invisíveis” aos olhos dos(as) graduandos(as), até para os(as) que desejam 
estudar a História da Educação.

A segunda dificuldade percebida se refere à seleção e ao reconhe-
cimento dos documentos importantes na tessitura da pesquisa, sendo a 
melhor maneira de superá-la a prática arquivística. Cabe ao pesquisador 
promover o levantamento e a leitura dos documentos escritos e, a partir 
daí, estabelecer relações e aproximações com personagens e acontecimen-
tos que darão sentido a sua narrativa, considerando sempre a diversidade 
no uso dessas fontes.

Entretanto, se o(a) graduando(a) que escolheu a História da Edu-
cação para investigar não experenciou a prática arquivística no currículo 
de formação, tomar a leitura dos manuais científicos como passo inicial 

12 Salvo raras exceções, como é o caso do curso de Licenciatura em História da UFRB, 
que tem a disciplina História da Educação como componente obrigatório em sua matriz 
curricular.
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para a construção de sua investigação, sem uma orientação efetiva, pode 
encontrar tanta dificuldade que, por vezes, desiste do objeto ou se apoia 
apenas na visão corrente dos manuais de pesquisa em educação de que os 
documentos oficiais portam verdades incontestes e únicas.

Uma ação efetiva para amenizar os obstáculos do currículo de 
formação de professores seria a incorporação, por parte de alguns com-
ponentes, do arquivo escolar como ambiente do universo da escola. Inse-
rir a discussão sobre a produção e gestão de documentos escolares como 
uma atividade cotidiana da escola poderia despertar os sentidos dos futu-
ros professores para a importância do conhecimento sobre as memórias 
das instituições e de seus sujeitos como elemento necessário ao seu per-
curso formativo. 

Por outro lado, os manuais de pesquisa em educação poderiam 
apresentar o arquivo escolar e seus documentos como possibilidades de 
consulta ao pesquisador, não apenas por ser a escola seu principal campo 
de atuação, mas por abrigar informações pertinentes para se conhecer a 
história da educação do país, independente do campo de estudo escolhido 
pelo pesquisador. 

Por fim, a terceira dificuldade elencada diz respeito ao uso dos do-
cumentos e sua interpretação. É preciso saber questioná-los, estar ciente 
de que todo documento apresenta um rastro do passado e uma intencio-
nalidade tácita. 

Os pesquisadores têm insistido na necessidade de problematizar 
as fontes. Evita-se fetichizá-las, ou seja, acreditar que elas possam 
falar toda a verdade. É preciso discutir, por exemplo, o que presidiu 
a publicação de um ato oficial; deve-se ter consciência de que, ao 
lado da intenção da lei, existem as práticas cotidianas da escola. As 
pessoas que produzem os documentos sabem, de uma ou outra 
maneira, que eles serão lidos, quer para serem obedecidos, quer para 
serem divulgados, discutidos, aprovados ou contestados. O trabalho 
a ser realizado pelo historiador, com base na escolha feita, exige 
que ele “persiga” o sujeito da produção, as injunções da produção, 
as intervenções (isto é, as modificações sofridas), o destino e o 
destinatário desse material. (GALVÃO; LOPES, 2010, p. 70) 
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O documento, como contato possível com o passado, se encontra 
inscrito em uma operação teórica em que o pesquisador precisa conhecer 
as relações que o produziram e o conservaram; o documento provém 
do passado, mas não pertence mais a ele quando interrogado. Para reco-
nhecer as intencionalidades próprias da fonte “[...] é necessário atribuir 
significado, isto é, ler e indicar os signos e os vestígios como sinais.”. 
(RAGAZZINI, 2001, p. 14).

O procedimento de interpretação requer a decodificação do do-
cumento, visualizando seu aspecto denotativo (o que é, o que apresenta) e 
seu aspecto conotativo (o que está implícito, seus sentidos). Dessa forma, 
o trabalho interpretativo posiciona o pesquisador como sujeito ativo e 
responsável pela relação que no presente se estabelece com o documento 
a partir das questões postas. 

Para efetivação desse processo, o(a) graduando(a) carece de lei-
turas e prática no manuseio de documentos permeados de discussões e 
interrogações, ou seja, precisa que a iniciação à pesquisa integre sua for-
mação.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas no texto nos permitem concluir que as 
interlocuções entre as diferentes áreas das Ciências Humanas, em especial 
Educação e História, demandam problematizações e requerem aprofun-
damentos. 

Os manuais aqui analisados são apenas um dos aspectos partí-
cipes desse diálogo. Outros pontos ainda precisam ser analisados com 
maior profundidade, como o currículo formativo dos professores, breve-
mente citado aqui, o papel positivo dos grupos de pesquisa e associações 
que abrigam pesquisadores de diferentes áreas, entre outros.

Se o campo da História da Educação, com as aproximações em 
relação aos aportes teóricos da historiografia, integrou aos seus procedi-
mentos de pesquisa um arcabouço metodológico que possibilitou romper 
com uma tradição descritiva de fatos e personagens governamentais e 
passou para uma interpretação rigorosa do passado em que o documento/
fonte se inscreve em uma operação teórica, tal movimento ainda não foi 
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refletido nos manuais de metodologia científica e de pesquisa de educa-
ção. 

Enquanto pesquisadoras do campo da História da Educação, mais 
especificamente, da História da Educação Baiana, trabalhamos para que 
o diálogo entre a História e a Educação seja permanente e oportunize a 
novos investigadores curiosos do nosso passado educacional a realização 
de pesquisas profícuas, capazes de ampliar o ainda parco conhecimento 
que a sociedade e os(as) professores(as) têm sobre a história da educação 
em nosso Estado. Esse texto constitui um pequeno esforço nesse sentido. 
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CAPÍTULO 6:

 HISTÓRICO (DO) PROBLEMA 
UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO1

Ari Fernandes Santos Nogueira2

Iracema Oliveira Lima3

INTRODUÇÃO

O presente texto, situando-se no campo da Política Educacional, 
objetiva contribuir para a construção de entendimentos sobre a histori-
cidade da institucionalização da educação superior no Brasil. Os autores 
foram inquietados a refletir a partir do seguinte questionamento: qual(is) 
a(s) transformação(ões) histórica(s) pode(m) ser observadas na pauta das 
discussões sobre a institucionalização da educação superior no Brasil des-
de a década de 1930, aos dias atuais?

A partir deste questionamento, buscou-se elaborar entendimentos 
que possam contribuir com a discussão sobre “o problema universitá-
rio brasileiro”, abordando esta temática no contexto do ordenamento do 
Estado capitalista brasileiro. Sendo assim, discute-se a questão da cons-
tituição de um sistema universitário como uma necessidade moderna e 
progressista da conjuntura política, histórica e geográfica brasileira que, 
marcada pelo afluxo de elementos estrangeiros institui uma diversidade 

1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.125-148
2 Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Pedagogo da 
Universidade Federal do Oeste da Bahia. Membro Pesquisador do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Políticas para Educação Superior-GEPPES/UESB. Membro do Fórum 
Estadual de Educação da Bahia, FEEBA, Brasil. Coordenador de Pesquisa de Iniciação 
Científica no Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, LIFE/UFOB.
3 Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, Pós-Doutora em Edu-
cação pela Universidade Estadual de Londrina. Professora titular da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia, no Programa de Pós-Graduação em Educação. Coordenadora do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas para Educação Superior-GEPPES/UESB, e 
membro do Núcleo de História Social e Práticas de Ensino-NHIPE/UNEB.
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de grupos populacionais e uma questão socioeconômica à qual a univer-
sidade deveria responder contraditoriamente  tendo em vista sua pouca 
disposição de investir nessa etapa formativa, com processos que dessem 
conta da formação superior fundamentada na ciência e no desenvolvi-
mento, impactando consequentemente na autonomia do país frente aos 
processos produtivos e sociais.

A despeito do fato de, atualmente, já contarmos com um conjunto 
de instituições responsáveis desde a formação inicial à pós graduação, 
pode-se dizer que as questões referentes à função da educação superior 
no que diz respeito à: diversificação de propostas e modelos pedagógicos 
vigentes; a responsabilização e/ou participação do Estado no financia-
mento e gestão das instituições; aos tipos de organização administrativa 
e, principalmente, a defesa da autonomia administrativa, pedagógica e de 
gestão financeira dessas instituições, permanecem no cenário das dispu-
tas e debates que têm evidenciado visões e projetos antagônicos desde as 
primeiras décadas do século XX, como aponta Afrânio do Amaral, em 
artigo publicado no Diário Oficial da União, de vinte e sete de março de 
1929, onde apresenta uma discussão que dialoga com propostas educa-
cionais da conjuntura político-econômica mundial e com as demandas 
sociopolíticas brasileira da época. 

Naquela oportunidade já se discutia acerca dos desafios para a 
manutenção e ampliação de um sistema de ensino superior que respon-
desse à demanda social. Pensado e projetado para atender a elite, esse sis-
tema quando pressionado teve que ampliar a participação de segmentos 
da sociedade que até então não tivera acesso a esse nível de formação. 
Fato que evidencia a necessidade de refletir sobre a materialidade desses 
desafios no sentido de identificar e categorizar as mediações históricas 
que inscrevem a institucionalização da educação superior no Brasil. 

UMA DISCUSSÃO EM ABERTO: O PROBLEMA UNI-
VERSITÁRIO BRASILEIRO

As questões que se têm abordado, historicamente, nas discussões 
que visam tratar da universidade brasileira podem ser, de alguma forma, 
preliminarmente resumidas na ausência de uma definição clara da função 
social dessa instituição, de seu público, de sua organização administra-
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tiva, da sua autonomia acadêmica e de gestão financeira. Ainda que as 
discussões não ignorem as relações políticas dessas questões e a maneira 
como elas vão se ressignificando e se redimensionando, não podemos 
perder de vista que essa instituição possui historicidade cuja trajetória 
revela as relações estabelecidas entre a totalidade e possíveis mediações 
para sua materialização. 

Essas questões inclusive, não são discutidas somente quando se 
pensa o sistema ou instituição universitária brasileira, ao contrário, as 
reflexões sobre a identidade da educação superior no mundo ocidental 
têm sua matriz na Europa, que continua influenciando nossas diretrizes 
nos dias de hoje, a exemplo da Reforma de Bolonha4. Faz-se necessário 
entender, a partir do diálogo com as produções acadêmicas sobre política 
educacional, como o Brasil se insere nesse processo, tomando a questão 
a partir do surgimento dos modelos universitários que se mantém ainda 
hoje. 

A universidade enquanto uma instituição ocidental europeia ocu-
pou destaque especialmente no século XIII, período que influenciou a 
passagem do mundo medievo para o moderno, contribuindo para romper 
com as amarras da sociedade feudal. As universidades: francesas, italia-
nas, alemãs e inglesas representaram referências importantes para a cons-
tituição de outros modelos universitários, tanto na Europa, quanto nos 
países d’além mar. No caso do Brasil percebemos influências estrangeiras, 
tanto na pesquisa (modelo humboldtiano), na extensão (modelo anglo-sa-
xão), no ordenamento jurídico (modelo napoleônico), quanto, na organi-
zação das atividades de ensino (modelo estadunidense).   

4 No   final  da  década  de  1990,  foi  firmado  por  47  países,   na   maioria    europeus
,

 
a  Declaração   de    Bolonha   que   entre   outras  providências  estabelecia   o   redirecio-
namento    acerca    dos   regimes  jurídicos  das  instituições  de  ensino   superior,   redis-
cussão    acerca  da  carreira  docente  e  do  financiamento   público.   Alguns    países   da 
América   Latina    a   exemplo  do    Brasil,    orientado   pelas   diretrizes    estabelecidas 
pelo    Banco  Mundial,    têm   buscado  implementar   um  ordenamento  jurídico   para 
as  instituições   de   ensino    superior  onde   as  competências  e  os   aspectos    laborais 
com  vistas  à   inserção   no   mercado    atual   têm   exercido   prevalência   e  mesmo 
asfixia   quando    pautada   a   necessidade   de   uma formação para  a  cidadania.  Esse 
projeto    sequestra     a   educação   como   bem   público  e  impõe  projetos  que  favo-
recem  a   mercantilização    e   massificação    desse    nível     de    formação.   (MELLO;  
DIAS,  2011).
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O termo “Universidade” vem da expressão universitas que sugere 
a ideia de associação livre para a realização de estudos gerais e livres cujo 
“[...] caráter associativo, o desejo de assegurar liberdade às atividades que 
praticavam e a necessidade de um fórum particular para os debates.” (BU-
ARQUE, 1994, p. 20), expressam ideais liberais e modernos da busca pelo 
conhecimento desprendida das concepções religiosas e católicas, típicas, 
por exemplo, das sociedades medievais.

Porém, Bernheim (1992) vai apontar que tal espírito livre e mo-
derno, não tarda muito, vai enfrentar os limites da institucionalização e 
condicionamento regulador e regulamentador do Estado, e até mesmo da 
Igreja. O autor aponta que em 

[...] 1431, a Universidade de Paris encarregou-se de organizar o 
processo e a condenação de Joana D’Arc. Mais tarde, condenou a 
Reforma Protestante e recusou entrar no humanismo renascentista. 
A inquisição espanhola proibiu o estudo da Anatomia. Em 1624, o 
parlamento de Paris proíbe, sob pena de morte, discutir Aristóteles. 
Mais tarde condenou-se o cartesianismo. A Universidade de Leyden, 
nos Países Baixos, vê-se obrigada por lei a aceitar Aristóteles como 
única autoridade reconhecida. Ficava, além disso, terminantemente 
proibido mencionar o nome de Descartes. Francis Bacon, na 
Inglaterra, também lutou contra a universidade, a qual qualificou de 
“cárcere de seus professores, onde não há lugar para as ciências”... 
Tantos fatores negativos fizeram com que a universidade ficasse 
à margem do grande movimento cientifico e filosófico que 
anunciava o mundo moderno; e foi à margem da universidade que 
se encontraram os grandes criadores da modernidade. A filosofia 
moderna se fez fora da universidade. Nem Descartes nem Leibniz 
foram professores. Kant foi o primeiro grande filósofo moderno que 
ocupou a cátedra na Universidade de Konigsburg (Prússia), mas sua 
condição de professor trouxe-lhe mais problemas e nenhuma ajuda 
para suas investigações. (BERNHEIM, 1992, p. 31)

A organização das universidades, assim como as demais institui-
ções de educação formal, para manter sua liberdade e autonomia epistê-
mica, científica e acadêmico-investigativa permanecia diante do desafio 
de enfrentar as estruturas e condicionantes estruturais do ordenamento 
social e das relações de poder do mundo capitalista. Não demora, os dita-
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mes da organização social capitalista vão impactar de cheio a concepção 
de universidade que a partir do século XVIII, conforme Mazzilli (1996), 
passaram a primar pela conservação e transmissão da cultura, de ensino 
das profissões e de ampliação e renovação do conhecimento.

Na Inglaterra, por exemplo, as atividades acadêmicas foram de-
marcadas pelo entendimento de dissociação das atividades de ensino e de 
pesquisa, visto o entendimento de que à

[...] universidade compete a conservação e a transmissão do saber 
acumulado pela humanidade e tem como premissas a neutralidade 
da ciência e a dissociação entre o ensino e a pesquisa, tidas como 
atividades incompatíveis entre si e, por consequência, com as funções 
da universidade. (MAZZILLI, 1996, p. 51)

Dessa forma, impactada pelos reclames da Revolução Industrial 
a universidade assumiria a função de preparar técnicos para atuarem no 
sistema produtivo, dispensando o mínimo de atenção às pressões das ca-
madas populares por meio de atividades extensionistas. 

Já na França, Drèze e Debelle (1983, p. 54) vão apontar que a sub-
missão da universidade aos interesses do Estado estava demarcada por 
uma prática pedagógica caraterizada pela preparação para exames ou con-
cursos que dão acesso à função pública ou de caráter público, assumindo 
a profissionalização como objetivo do ensino e da educação formal, ex-
pressando o entendimento de que a Universidade é um serviço público 
do Estado, responsável pela  “[...] conservação da ordem social [...]” pela 
difusão de uma doutrina comum. Os professores seriam uma espécie de 
“guardas civis intelectuais” a serviço do Estado, que asseguram um ensi-
no sobretudo profissional e promotor da harmonia social.

Foi no século XIX que um novo paradigma de Universidade sur-
giu e, ainda que não destaque essa instituição dos interesses do Estado, 
esse modelo vai apresentar avanços qualitativos na concepção de educa-
ção superior como:

[...] a necessária cooperação entre professores e alunos; a unidade 
entre a pesquisa e o ensino; a relação integrada, porém autônoma 
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com o Estado; a infinita busca científica; a complementaridade entre 
os ensinos fundamental, médio e o universitário. (HUMBOLDT, 
1997, p. 81)

Na contramão desse movimento, no Brasil no mesmo período, 
observa-se um exercício de negativa da organização de propostas de edu-
cação superior por parte de Portugal, bem como um controle com vistas 
à formação de uma elite, inclusive limitado o acesso a parte da juventu-
de da classe dominante, que recebia financiamento da coroa portuguesa 
para realizar os estudos na Universidade de Coimbra. Obviamente esse 
recurso era concedido a alguns escolhidos cujo critério eram as relações 
familiares e políticas com a corte fundamentadas nas relações de poder 
hegemônico.

Com o liberalismo e a modernidade ocorrem mudanças nas rela-
ções de produção, políticas e comerciais com outras nações que reclamam 
propostas de ensino superior que concorressem para a formação de pro-
fissionais que pudessem acompanhar e participar de maneira competente 
desse novo paradigma.

O ensino superior brasileiro na sua constituição com traços tími-
dos e restritivo à elite econômica foi condicionada pelas transformações 
socioeconômicas da Europa do século XVIII. A Revolução Industrial, 
a expansão do capitalismo e o liberalismo impactaram de maneira dire-
ta nas colônias que, não obstante ao que ocorria em todo o mundo, vi-
venciaram mudanças nos paradigmas nas relações sociais e de produção, 
inclusive no que se refere à produção de conhecimento e a relação dessa 
atividade com o mundo liberal e moderno caraterizado pela produção, 
comercialização e consumo de produtos, e pelo interesse em descobrir o 
mundo não revelado pela religiosidade ou melhor, em absorver o mundo 
pela ciência e filosofia moderna.

No século XIX surgem as primeiras propostas de ensino superior 
no Brasil, que se encerravam nas escolas superiores ou cátedras de Medi-
cina, na Bahia e Rio de Janeiro; de Engenharia no Rio de Janeiro e; de Di-
reito no Pernambuco e em São Paulo. Essas escolas, ainda que elaboradas 
e implementadas em solo brasileiro, atendiam exclusivamente, sobretudo 
pelos contextos educacionais da época, à elite europeia colonizadora e, 
não obstante ao que ocorria na Europa, tinham um foco no ensino e na 
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profissionalização, sem preocupar-se com um currículo com vistas à for-
mação para pesquisa ou ainda de atividades extensionistas. 

O entendimento sobre a função social dessas instituições, não se 
distanciando dos modelos europeus, estava baseado no “[...] signo do Es-
tado Nacional [...]”, como aponta Fávero (2006, p. 20), porém, mesmo 
entre os componentes da elite, as discussões sobre a implementação de 
universidades no Brasil naquela época, apresentavam ideias divergentes. 
De um lado os liberais eram favoráveis à implementação de universidades 
e do outro os positivistas a viam como instituição de cunho filosófico e 
conteano, portanto obsoleto para os ideais políticos e econômicos.

Foi em meio a essas discussões que o governo federal criou a Uni-
versidade do Rio de Janeiro em 1920, atual Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, UFRJ, com a junção das Faculdades de Direito, de Medicina e 
da Escola Politécnica, porém, essa ideia de organização acadêmico-admi-
nistrativa por justaposição de escolas superiores causou críticas de profis-
sionais da Educação da época, por seu formato simplificado e modesto, 
e que não resolvia a questão proposta de se organizar e fomentar a ativi-
dade de pesquisa e de ensino, institucionalmente, na composição de um 
sistema de educação superior brasileiro.

O cenário político e cultural, impulsionados por acontecimentos 
como as revoltas em oposição ao poder oligárquico, e a Semana de Arte 
de 1922, estimulou debates acerca da necessidade de modernizar a política 
educacional brasileira. Nesse contexto duas associações importantes pro-
tagonizam as discussões sobre ciência e educação no Brasil, a Associação 
Brasileira de Ciência, ABC, e a Associação Brasileira de Educação, ABE. 

Tanto a Associação Brasileira de Educação, ABE, quanto a Aca-
demia Brasileira de Ciências, ABC, discutiam acerca da concepção, das 
funções, da autonomia e dos modelos de universidade a serem implanta-
dos no país. Nesse contexto, três correntes de pensamento prevaleciam 
acerca do compromisso da educação superior ficando o entendimento 
que esta deveria promover:

1. o desenvolvimento de pesquisa e formação profissional

2. a formação profissional

3. a cultura, de disseminação da ciência adquirida e de criação 
da ciência nova.
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Em 1927, ocorreu a I Conferência Nacional de Educação que dis-
cutiu a tese de Amoroso Costa, “As universidades e a Pesquisa Cientí-
fica”, que defendia a pesquisa como núcleo da instituição universitária. 
Associações como a ABE e a ABC denunciavam a prática de justaposição 
de escolas superiores como solução “de fachada” à questão da educação 
superior no Brasil. Reclamavam que os currículos não se limitassem ao 
ensino dando atenção e foco à pesquisa e à extensão como estratégia de 
levar conhecimento científico para as diferentes camadas da população. 
A partir dessa concepção, as atividades de extensão, dentro de uma pers-
pectiva de universidade popular, foram realizadas pela primeira vez na 
Universidade de São Paulo, USP, que embora objetivasse popularizar o 
conhecimento científico, pelas temáticas e questões educacionais propos-
tas no período, acabou restrita à elite brasileira.

Destaca-se que várias foram as iniciativas para o estabelecimento 
de universidades no Brasil que demandaram inclusive legislações especí-
ficas, ao tempo que revelava a inexistência de um modelo nacional ante-
rior a década de 1920. As ocorrências de constituição de universidades 
anteriores a este período restringiam-se às iniciativas isoladas em vários 
Estados, e tinha como premissa o desenvolvimento quase exclusivo das 
atividades de ensino e formação profissional. 

Ainda que divergindo sobre a definitiva função social da educação 
superior, os grupos de liberais e positivistas entendiam que era necessária 
a implementação de instituições que se comprometessem com produção 
de conhecimento, porém, para os positivistas essa tarefa não caberia em 
uma instituição, onde supostamente a ciência ficaria limitada a estudos 
dos conhecimentos metafísicos os quais a filosofia conteana e o ingres-
so na modernidade haviam sido suplementados pelas epistemologias de 
Francis Bacon e Kant. Para os liberais, a universidade era imprescindível, 
visto que não só era necessário o desenvolvimento de saberes científicos, 
como condicionar essa formação à profissionalização e à unidade nacio-
nal, a esse respeito Afrânio do Amaral argumentava que:

 
Dentre os problemas mais intimamente ligados à criação de uma 
nacionalidade coesa e forte em nosso país está o da organização e 
manutenção de centros universitários em que o espírito da brasilidade 
possa ser cultivado em toda a sua plenitude. Todavia, na criação 
desses centros não devemos de modo algum copiar servilmente 
tipos de fora ou tratar de implantar instituições cuja finalidade não 
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se justifica em nosso meio. Os nossos problemas máximos, a nossa 
situação econômica e principalmente o nosso grau de civilização, 
sem dúvida não são os mesmos da França e da Alemanha ou dos 
Estados Unidos. Universidades devem ser criadas em nossa pátria 
não porque elas existem nesses países, senão porque sua fundação 
está sendo exigida pelo progresso, pelo momento histórico que 
atravessamos e pela falta de orientação e de unidade de vistas que 
por aí lavra nas muitas organizações de ensino superior profissional. 
Diante do aumento crescente de nossa população e do afluxo 
constante de elementos estrangeiros, as universidades poderão, 
se bem organizadas, servir como obra real da nacionalização das 
gerações porvindouras. (AMARAL, 1929, p. 6271)

A narrativa expressa, de maneira arrazoada, o espírito que ocu-
pava as discussões liberais pela implementação de educação superior no 
Brasil naquela época. Destaca-se então, o que aqui se aborda como o 
problema universitário brasileiro: o entendimento sobre a função social, 
acesso e autonomia do ensino superior. Amaral (1929) reclama um mo-
delo de ensino superior brasileiro, responsivo aos caracteres históricos 
sociais de nossa conjuntura à época, portanto, comprometido com a for-
mação de uma anima de nacionalidade, um espírito, que desse conta de 
resolver a diversidade étnica populacional e as desigualdades socioeconô-
micas típicas da estruturação e do ordenamento social brasileiro, o que, 
destaca o autor, modelos europeus e norte-americano não o fariam visto 
que não haveria em nosso contexto, inclusive, grau de civilização que 
correspondesse àqueles modelos.

Na narrativa de Amaral, destaca-se o reclame por uma instituição 
universitária que assumisse o compromisso em dar o retorno social e 
econômico por meio da profissionalização e da contribuição para a uni-
dade nacional. O primeiro tópico inscrito na formação do ensino das 
profissões, não daria conta de ampliar conhecimentos científicos visto 
que a ciência não considera somente o já descoberto e as técnicas, mas, 
principalmente, aquilo que ainda não foi descoberto. Quanto à unidade 
nacional o autor não aborda, em seu texto aqui citado, como essa tarefa 
seria cumprida, visto que, a não ser pela elite brasileira, ainda não se tinha 
resolvido sequer, a questão do acesso à conclusão da educação básica. 
Talvez, inclusive, fosse a isso que se referiu quando falou de “grau/nível 
de civilização”.
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Esse contexto de acirramento e disputas de projeto de nação é o 
que marca o Estatuto das Universidades Brasileiras publicado em 1931, 
que estabelecia o incremento da pesquisa na sua organização didática, 
junto com a extensão universitária. Sendo essas atividades confirmadas 
em legislações subsequentes5 que tratam dos princípios e ordenamentos 
da educação superior no Brasil.  

A concepção humbolditiana de universidade, ainda é criticada 
tendo em vista os atuais parâmetros de formação superior defendidos por 
exemplo, na Declaração de Bolonha, 1999. O modelo alemão evidenciava 
a importância do compromisso da instituição com a ciência a partir da 
articulação entre o ensino e a pesquisa. Pressupunha ainda, a importância 
de se garantir a liberdade e autonomia da universidade para o desenvolvi-
mento científico e produção de conhecimento sem interferência ou sujei-
ção a quaisquer ideologias ou doutrinas, inclusive as do Estado, ou seja, 
a laicidade como princípio acadêmico-universitário é outra caraterística 
importante desse modelo, que vai alcançar os reclames do funcionamento 
do ensino superior no Brasil.

Essa concepção de ensino superior influenciou os sistemas uni-
versitários de todo o mundo, inclusive o francês e inglês na Europa, e 
o argentino na América Latina, onde os estudantes da Universidade de 
Córdoba, no início do século XX, organizaram uma discussão com o 
objetivo de fazer com que a instituição universitária viesse a se transfor-
mar em um espaço de produção e difusão do conhecimento por meio das 
atividades de ensino articuladas com uma sólida prática de pesquisa que 
buscasse a formação integral do sujeito.

Nas décadas seguintes, os objetivos desse movimento iriam se 
propagar por outros países da América Latina, como no Brasil, marcando 
um reclame social por autonomia universitária, gestão democrática, gra-
tuidade do ensino, pluralidade metodológica dos processos pedagógicos, 
didáticos e de pesquisa, formação docentes, democratização do acesso, 
extensão universitária indissociável ao ensino e à pesquisa, e maior di-
álogo da produção científica e acadêmica com a realidade geográfico-
-histórica, social e política brasileiro, como aponta Mazzilli (1996). Esses 
objetivos podem ser identificados nos enfrentamentos da comunidade 
5 A Reforma Universitária de 1968 estabeleceu a indissociabilidade entre o Ensino e a 
Pesquisa na Universidades Brasileiras e, a Constituição Federal de 1988, estabeleceu a indis-
sociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão nas universidades brasileiras. 
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acadêmica e sociedade em luta com o Estado pela institucionalização da 
educação superior no Brasil, definindo inclusive o que historicamente po-
de-se chamar de problema universitário brasileiro: a institucionalização 
de uma educação superior pública, gratuita, autônoma, democrática e so-
cialmente referenciada.

A partir de 1945, com os impactos da crise de 1929, o Brasil adota 
políticas desenvolvimentistas, marcadas pela aposta na industrialização 
como proposta de acelerar e desenvolver a economia, nesse contexto, 
retomam-se as discussões de modernização da universidade brasileira, 
agora marcada pelo afastamento dos modelos ingleses (College), e apro-
ximação do modelo norte-americano, caracterizado pelo fim da cátedra 
vitalícia; carreira docente baseada na progressão meritocrática; substi-
tuição da cátedra pelos departamentos como unidade básica do ensino 
superior; proposta de associação ensino/pesquisa; disponibilidade dos 
professores para retirar dúvidas dos alunos; maior flexibilidade curricular 
que comportava uma estrutura curricular com um núcleo comum e outro 
profissional; estímulo à pesquisa e à pós-graduação. Essas modificações 
foram introduzidas a partir da instituição do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, ITA, e acabaram influenciando a Reforma Universitária de 
1968, a “reforma possível”.

Até aqui, considerando o período que antecede a Reforma Uni-
versitária de 1968, observa-se que as discussões sobre educação superior 
têm foco em pensar a função social dessa instituição, com divergência 
entre ser uma instituição acadêmica ou de caráter profissionalizante, não 
aproximando essas funções. No que concerne ao público universitário, 
pode-se dizer que os reclames das classes hegemônicas são por uma insti-
tuição elitista, pois, ainda que as ideias progressistas busquem a ampliação 
do diálogo da universidade com a população, essas propostas estão mais 
limitadas às práticas extensionistas, e o ensino e a pesquisa ficam a cargo 
dos estudantes de graduação que, considerando os problemas estruturais 
que demarcavam o perfil socioeconômico e racial daqueles que concluíam 
a educação básica, serem majoritariamente brancos da elite.

Porém, pode-se dizer que se chega à Reforma Universitária de 
1968, considerando os limites impostos pelo regime ditatorial, com dois 
entendimentos: (i) a indissociabilidade do ensino-pesquisa e; (ii) a neces-
sidade de se garantir a autonomia acadêmica para que se possa de fato se 
consolidar uma instituição que tenha liberdade epistêmica, axiológica e 
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ideológica de produção de conhecimento científico. Esses entendimen-
tos foram pautas das negociações entre sociedade, comunidade acadê-
mica em luta, e governantes na elaboração e implementação das políticas 
para educação superior nas décadas subsequentes. Destaca-se que essas 
discussões e normativas se desenvolveram de forma dialógica, sob forte 
influência do capital internacional, em oposição aos princípios defendi-
dos pela sociedade civil organizada nas questões relacionadas às políticas 
educacionais.

DA MODERNIZAÇÃO À INOVAÇÃO: QUAIS AVANÇOS POS-
SÍVEIS NAS DISCUSSÕES SOBRE O PROBLEMA UNIVERSI-
TÁRIO BRASILEIRO?

Os processos expansivos do capital provocaram impactos sig-
nificativos na distribuição de renda que aprofundaram as desigualdades 
econômicas bem como, nos sistemas de produção e consumo nos anos 
pós Guerras. Nesse contexto, a elite do capitalismo no mundo intensifi-
ca a necessidade de reordenar as estruturas com o objetivo de retomar 
o crescimento dos lucros da classe superavitária e, consequentemente a 
manutenção da hegemonia na distribuição e acesso a bens sociais como a 
educação. Com vistas a alcançar esses objetivos a classe dominante vai or-
ganizar e implementar mudanças na ordem mundial nas esferas políticas, 
econômicas, produtivas, sociais a partir do paradigma do neoliberalismo.

O neoliberalismo está apresentado por Anderson (1995) como um 
sistema político-econômico e ideológico comprometido com o redirecio-
namento dos Estados orientados à superação da crise do capital. Nesse re-
dimensionamento, a Educação Superior passa a ter papel crucial, atuando 
diretamente na formação de mão-de-obra qualificada e individualizada, 
capaz de responder com eficiência e eficácia aos reclames do mercado de 
trabalho nos ideais neoliberais. De maneira que as instituições de edu-
cação superior precisavam se comprometer mais expressivamente com a 
ciência aplicada e com a formação de mão-de-obra em um contexto de 
mundialização do capital.

Observa-se mais uma vez que nas discussões que cercam essa 
questão, a função social da universidade e do conhecimento produzido 
na academia ocupando lugar na agenda das construções políticas que, 
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por sua vez, redirecionam o ordenamento e a organização social de todo 
o país. Serviços públicos, postos de trabalho, currículo escolar, forma-
ções, acesso e permanência na Educação Superior, são redirecionados 
conforme os critérios impostos por uma política mundial orientada para 
a concretização de uma nova lógica capitalista, onde também o Brasil se 
inscreve seguindo suas orientações. Governos subsumidos aos ditames 
econômicos cumpriram, por meio de reformas estatais, a plataforma po-
lítica em vigência e imputou novas diretrizes a Educação Superior já nos 
idos da década de 1960 a exemplo da Reforma Universitária em 1968.

Apesar de não ser o primeiro documento regulador do ensino 
superior no Brasil, pode-se dizer que a Reforma de 1968 é o marco do 
processo de modernização disciplinada da educação superior brasileira 
como apontado por Paula (2001). Essa legislação marca a inserção da 
universidade no curso da racionalização, tendo esse processo contribuído 
para diluir o papel clássico dessa instituição de produtora de conhecimen-
to autônomo para concentrar sua tarefa formativa nos reclames por for-
mação de mão-de-obra qualificada aos anseios do mercado de trabalho. 
Esse discurso é construído a partir de narrativas que tentam fazer parecer 
que o conhecimento científico produzido nas universidades é obsoleto, 
sem ressonância e significância social.

Tal como apontado por Andrade (2019), é a partir da década de 
1970 que as investidas neoliberais com vistas a afirmação do poder hege-
mônico das classes dirigentes do capital intensificaram o controle sobre a 
regulação da vida social e produtiva nas sociedades, sobretudo na perife-
ria do capitalismo, como discute Sguissard (2008), ao tratar do aprofun-
damento nas políticas para educação superior tendo em vista a máxima 
mercantilização, tanto no Brasil, quanto em países centrais, e da periferia 
do capitalismo caracterizado pela racionalidade neoliberal. Os discursos 
que tratavam da educação superior desde aquele período tomam como 
ponto de reflexão os impactos da formação e absorção profissional da ma-
neira mais efetiva para os objetivos e demanda do mercado de trabalho.

A função da educação superior, nesse cenário, se restringe em 
responder à demanda por formação de mão-de-obra para o mercado, de-
marcando que as discussões relativas ao modelo de educação superior no 
Brasil deveriam superar o debate acerca da autonomia e desenvolvimento 
de processos de formação acadêmico científica, uma vez que esses seriam 
incompatíveis com o nível de desenvolvimento científico do país. Esse 
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trabalho, a produção de conhecimento, é visto como obsoleto e sem valor 
econômico, portanto sem interesse social, uma leitura que traduz um pa-
radoxo temporal quando se destaca que o mesmo discurso foi assumido 
pelos liberais à época de elaboração do Estatuto das Universidades do 
Brasil em 1931. Então, o ensino superior moderno, discutido pelo gover-
no de 1968, seria aquele que desse sustentação ao “milagre econômico 
brasileiro” previsto pelo capital financeiro e da política desenvolvimen-
tista.

Ainda assim, a Reforma de 1968 estabeleceu, no segundo artigo 
a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e no terceiro, assegura que 
as universidades gozam de autonomia didático-científica, disciplinar, ad-
ministrativa e financeira. Contraditoriamente no ano de 1985, o Decreto 
n. 91.711 estabeleceu o trinômio autonomia-avaliação-financiamento em 
um claro ataque à autonomia das instituições, visto que, a partir desse 
trinômio o financiamento das universidades ficou sujeito às avaliações 
de resultados por meio da lógica gerencial capitalista. Sob a ideia de mo-
dernização inscreve o entendimento de que a universidade deveria estar 
subordinada ao mercado nos moldes neoliberais, o que, sumariamente, 
alienaria a produção científica. É sobre a categoria da modernização que 
o problema universitário brasileiro: a função social, o acesso e a autono-
mia da universidade, serão discutidos nesse período.

Essa questão será acentuada na década seguinte, visto que os go-
vernos Fernando Color, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso 
investem em políticas que reforçam questões como competitividade e 
ranqueamento, utilizadas como estratégia de racionalizar investimentos 
na educação superior como afirma Cunha,

A política para o ensino superior deveria promover uma ‘revolução 
administrativa’: o objetivo seria a administração mais racional dos 
recursos e a utilização da capacidade ociosa, visando a generalizar os 
cursos noturnos e aumentar as matrículas, sem despesas adicionais. 
Para isso, as universidades deveriam ter uma “efetiva autonomia”, 
mas que condicionasse o montante de verbas que viessem a receber à 
avaliação de desempenho. Nessa avaliação, seriam levados em conta, 
especialmente, o número de estudantes efetivamente formados, 
as pesquisas realizadas e os serviços prestados. A racionalização 
dos gastos e o aumento da produtividade deveriam se refletir em 
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aumentos salariais de professores e de funcionários. (CUNHA, 2003, 
p. 39)

Ocorre que nesses termos a universidade vê-se limitada para exer-
cer sua autonomia de gestão financeira e até mesmo acadêmica, perduran-
do o antigo problema da educação superior brasileira, que seja conseguir 
produzir ciência desprendida da subalternização aos interesses e ditames 
do Estado e/ou do Mercado. Além disso, esses períodos são marcados 
por condicionamentos e limitações no acesso ao diploma de educação su-
perior público, permanecendo historicamente restritivo, ou seja, a questão 
da democratização do acesso ao diploma, uma das vertentes do problema 
da educação superior no Brasil, não foi resolvida, nem nesse período, nem 
nos governos subsequentes.

Pode-se afirmar, seguramente que a discussão sobre a função da 
educação superior continua assentada nas mesmas variáveis: desenvol-
vimento da pesquisa, profissionalização e democratização do acesso ao 
conhecimento e às formas de produção de cultura e ciência. No entanto, 
a educação superior subsumida às orientações neoliberais que têm como 
referência de organização o gerencialismo, como referência de produção 
científica o produtivismo, como referência de ensino a reprodução; tal 
qual o conceito de moderno utilizado pelos governos das décadas de 1930 
a 1992 vão se inscrever nas ideias pragmáticas de resultados técnicos e 
eficientes para a indústria, para a utilidade socioeconômica e profissiona-
lização, preferencialmente aligeirada.

A década de 1990 foi marcada pelo incentivo à privatização da 
educação superior viabilizada pelo financiamento do setor privado/mer-
cantil com recursos públicos. É importante destacar que as questões aqui 
abordadas não determinam em nenhum momento, que o problema uni-
versitário brasileiro possa ser entendido como uma demanda local ou 
como um conflito de ideias, conceitos acadêmicos ou ideologias políticas 
e partidárias somente do Brasil. Essa é uma questão que se inscreve no 
âmbito do ordenamento social e econômico do capital no mundo e, na 
fase mais atual do capitalismo, no imperialismo norte-americano, com 
objetivos específicos para os Estados da periferia do Capital como países 
a exemplo do Brasil. Esse ordenamento se dá, desde os anos de 1980 por 
meio de Organismos Internacionais, a exemplo do Banco Mundial e a Or-
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ganização Mundial para o Comércio, e apresenta dimensões estratégias 
como as descritas por Silva Jr e Sguissard quando apontam que:

A preocupação desses organismos em relação aos países do terceiro 
mundo, no final dos anos 80 e início dos anos 90 revela-se em alguns 
eixos de sua concepção de desenvolvimento e crescimento, que nos 
termos do chamado Consenso de Washington assim se traduziam:

1. Equilíbrio orçamentário, sobretudo mediante a redução dos 
gastos públicos;

2. Abertura comercial, pela redução das tarifas de importação e 
eliminação das barreiras não-tarifárias

3. Liberalização financeira, por meio de reformulação das normas 
que restringem o ingresso de capital estrangeiro

4. Desregulamentação dos mercados domésticos, pela eliminação 
dos instrumentos de intervenção do Estado, como controle de 
preços, incentivos, etc...

5. Privatização das empresas e dos serviços públicos

6. (grifo do autor) (SILVA JR; SGUISSARD, 1999, p. 26)

Esses eixos influenciaram a política educacional brasileira direta 
e indiretamente, mas ao ponto cinco, que foca na privatização dos servi-
ços públicos, demarca-se a categoria privatização, sob a qual os governos 
da década de 1990 de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso vão 
abordar o problema universitário brasileiro, dedicando-se assiduamente, 
inclusive organizando um Ministério da Administração Federal e de Re-
formas do Estado, MARE, que atuou de forma articulada e orientado-
ra aos demais Ministérios, entre eles o da Educação para implementar 
políticas que intensificaram o sucateamento da universidade pública em 
oposição ao incentivo à expansão do setor privado/mercantil.

Nesse contexto, na tentativa de convencer a sociedade da necessi-
dade de implementar as reformas privatizantes, o governo FHC assume a 
narrativa de que “[...] o ensino superior estaria em crise, por não absorver 
toda a crescente demanda e por não preparar adequadamente universi-
tários para o mercado.” (SILVA JR; SGUISSARD, 1999, p. 47). Aliada a 
essas ideias o governo ainda tentava convencer a população de que o mo-



141

delo humbolditiano de universidade era caro, e por essa razão promotor 
do elitismo, fazendo-se então necessário propostas com menores custos 
e capacidade de inserir com maior rapidez os universitários no mercado, 
causando assim, grande incentivo à busca por matrículas no setor priva-
do/mercantil, baseado no ensino e, por essa razão, mais barato.

As variáveis de destaque nas décadas seguintes estão relaciona-
das com o financiamento e abordam o problema universitário brasileiro 
sob a categoria da expansão, dando ênfase às questões do acesso e/ou 
da permanência. A essas questões nos anos 2000 os governos petistas 
utilizando como narrativa a ampliação de vagas e acesso à educação 
superior brasileira camufla os incentivos realizados para o alargamento 
do setor privado/mercantil, em oposição ao tímido incremento de vagas 
nas instituições públicas; ao tempo que investe na ampliação de insti-
tutos técnicos federais para formação de mão de obra para o mercado. 
Segundo Sguissardi,

A multiplicação dos campi das IFES, a criação recente de mais 12 
universidades federais em diversos estados do Brasil, beneficiando 
importantes regiões metropolitanas, mas especialmente do interior 
do país, e, certamente, o REUNI deverão ter importante impacto 
nos nú- meros referentes às instituições e matrículas do setor público 
federal. Mas, infelizmente, seu efeito sobre a participação percentual 
do setor público no total de IES e de matrículas será diminuto 
diante do muito mais expressivo crescimento do setor privado, 
especialmente representado pelo subsetor particular ou privado/
mercantil. (grifo do ator) (SGUISSARDI, 2008, p. 996)

Dessa forma, mantêm-se os problemas da função social, do fi-
nanciamento, da autonomia e da democratização da educação superior 
no Brasil, nos contextos privatistas. Não obstante vão ser as propostas 
neodesenvolvimentas dos governos Lula e Dilma (2002 a 2016), que vão 
estabelecer estratégias, embora contraditórias e até mesmo excludentes, 
para a ampliação do acesso à educação superior. Essas políticas não se 
distanciam dos ditames ou dos eixos neoliberais e permanecem exercen-
do maior ênfase na performance privatista de público não-estatal reinven-
tado nas parcerias público-privado. Sobre esses aspectos desses governos, 
Lima (2004, p. 26) diz:
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[...] o desafio dos socialistas modernos é “governar o capitalismo”, 
uma forma de “socialismo de mercado”. Esse socialismo de mercado 
defende a conjugação da liberdade econômica com a justiça social, 
pois, justiça social não é uma igualdade econômica pura, simples, que 
é impossível, mas uma igualdade de oportunidade [...] 

É na busca de exercer esse socialismo de mercado, em que o lucro 
é particularizado e o prejuízo socializado, que nos governos Lula e Dilma 
o problema universitário brasileiro vai ser caraterizado por uma série de 
políticas que são implementadas sob uma ideia de democratização que, na 
verdade, opera como regulador e regulamentador do ordenamento social 
no/para o capitalismo o que, considerando a natureza predatória, segrega-
cionista e excludente do capital, acaba por não resolver o problema e sim, 
dar-lhe nova face em novo contexto.

São muitas as políticas implementadas pelos governos Lula/Dil-
ma para expansão da educação superior e para promoção do acesso ao di-
ploma de nível superior. Para citar algumas das mais importantes tem-se: 
o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Uni-
versidades Federais, Reuni, a ampliação do Financiamento Estudantil, 
Fies, o Programa Universidade para Todos, ProUni, o Sistema de Seleção 
Unificada, Sisu, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, 
a Lei de Cotas, n. 12.711/2012 e programas focais como o Programa Bol-
sa Permanência, PBP, para indígenas e quilombolas.

Além desses programas o Decreto n. 5773/2006 e pela Portaria 
Normativa n. 40/2007, respectivamente, disciplinavam as funções de 
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior, 
dos cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 
ensino, retomando indicadores de qualidade das instituições e cursos 
de graduação, mediante um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior, SINAES, e ranqueamentos que tomam por base resultados de 
provas como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enade. 
Observa-se nesses instrumentos a preocupação em mensurar resultados 
como guia de investimentos, um exercício que ameaça a exequibilidade da 
autonomia de gestão financeira das universidades públicas.

Ao mesmo tempo, o Decreto regulamentou a Educação à Distân-
cia-EAD, a Educação Tecnológica e a Parceria Público-Privado (PPP’s), 
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propostas do governo dos anos de 1990, que concorreram para o fortale-
cimento do setor privado/mercatil. O resultado dessas investidas foi real-
mente um aumento significativo no número de matrículas das minorias 
(pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, egressos de escola 
pública e em vulnerabilidade socioeconômica) em cursos de graduação, 
porém, essas matrículas têm maior concentração no setor privado, até 
mesmo pelo apelo publicitário de inserção do estudante-trabalhador no 
mercado de trabalho em menor tempo. Essa situação aliada às facilida-
des de financiamento do setor mercantil, com recursos públicos como 
as PPPs, o Fies e o ProUni, levam a uma concentração de matrículas de 
estudantes de determinadas camadas da população nas instituições parti-
culares, instituindo um mercado seguro, que pode contar com o financia-
mento do Estado por meio dessas políticas.

Dessa forma, a expansão assume a forma de massificação mercan-
tilista mediante influência macroeconômica sobre a organização e distri-
buição de vagas da educação superior, explicitando interesses e objetivos 
que traduzem foco de investimento de recursos públicos no setor privado 
o que impacta negativamente no financiamento da educação superior pú-
blica.

Nos governos seguintes, de Temer e Bolsonaro, as políticas di-
tas democratizantes e do apoio à permanência, como o PNAES, foram 
imediatamente atacadas a partir de medidas de austeridade fiscal, como a 
Emenda Constitucional 95, que impactou significativamente o financia-
mento da educação superior com uma redução de 37% no orçamento já 
no primeiro ano, em 2017. Além disso, as concepções de função social, 
financiamento e autonomia universitária, por parte desses governos, reto-
mam a conceitos dos documentos de 1931 e 1968 para educação superior 
que, ainda que não tenham sido plenamente colocados em prática, como 
se está demonstrando ao longo deste texto, vão sendo garantidas juridi-
camente.

Seguindo a lógica da austeridade e do recuo da responsabilidade 
do Estado no financiamento da educação superior, o governo Temer e o 
governo Bolsonaro vão abordar o problema universitário brasileiro sob 
a categoria da inovação, caracterizada pela ideia de autonomia financeira 
e ampliação das parcerias com o setor privado, indústrias e mercados. O 
Governo Bolsonaro tenta implementar a proposta do Programa Future-
-se que, alinhado às imposições de recuos de investimento da Emenda 
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Constitucional n. 95/2016 do Governo Temer, compreende a universida-
de como uma instituição que deve ter compromisso e subalternidade aos 
reclames do mercado, numa perspectiva de produtivismo, no sentido de 
adequar os processos formativos da graduação ao que o mercado espera 
de mão-de-obra, bem como, submeter a produção de conhecimento aos 
ditames do mercado que determina inclusive a qualificação da produção, 
atacando assim, mais uma vez, a questão da autonomia acadêmico-cienti-
fica e pedagógico-administrativa da universidade.

Esses apontamentos ressignificam o próprio conceito de ciência 
que não só fica condicionado por questões de financiamento, quanto epis-
temológica no sentido de que essa relação subalternizante dá margem 
para constrangimentos na distribuição de recursos para áreas distintas, 
entendendo-se que uma área pode ser mais relevante que outra, ou ainda, 
que determinada pesquisa não deve ser realizada ou mesmo divulgada 
por risco de seus resultados afetarem os moldes de produção e consumo 
de determinada marca. Essas reflexões trazem de volta a questão da fun-
ção social da universidade, agora ancorada na própria reflexão ética de 
servir ao desenvolvimento do conhecimento e da ciência ou às necessida-
des de um determinado sistema de produção.

Além disso o governo Bolsonaro, aqui caracterizado como um 
governo de políticas negacionista, revisionistas, de caráter antidemocrá-
tico, e que aprofunda as desigualdades sociais a partir da intensificação 
da exclusão desse nível de formação de camadas sociais economicamente 
mais vulneráveis, apresentou o Future-se às Universidades públicas bra-
sileiras, replicando os discursos de improdutividade social e econômica 
gritados na década de 1929. A narrativa invisibiliza o claro ataque à classe 
trabalhadora, que tem a educação superior pública como um dos hori-
zontes para extirpar a drástica exclusão social historicamente imposta. 
Organiza-se na ideia de empreendimento e inovação na pesquisa científi-
ca, mas o financiamento deve ser articulado entre empresas e instituições 
privadas que determinarão onde, e no que pesquisar, numa clara relação 
de subalternidade e condicionamento.

Diante desse cenário nos últimos anos têm-se observado apro-
fundamento de medidas reformistas com maior intensidade no ataque a 
retirada de conquistas sociais, no recuo dos investimentos e serviços pú-
blicos, amparados num amplo e irrestrito incentivo ao mercado do ensino 
superior. Tais medidas trafegam na contramão da promoção da educação 
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superior pública, gratuita e autônoma, pauta de luta dos segmentos que 
compõem a educação superior por meio de entidades sindicais a exem-
plo da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, ANDES, 
da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos 
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA, e da 
União Nacional dos Estudantes, UNE. Somadas aos incentivos do ensi-
no técnico e ao crescimento das parcerias público-privada desresponsabi-
lizada com a tríade ensino-pesquisa-extensão, aprofundada desde os anos 
2000, observa-se o comprometimento de tais medidas com a formação de 
mão-de-obra individualizada e limitada na compreensão dos antagonis-
mos político-econômicos que marcam as sociedades capitalistas inscritas 
na pauta da mercantilização da educação superior brasileira.

CONSIDERAÇÕES

Os ataques desferidos à educação superior pública brasileira são 
de diversas naturezas. Nesse texto procuramos situar as discussões so-
bre sua função social, qualidade do acesso e diplomação, organização 
e autonomia acadêmico-administrativa, destacando que essas pautas são 
transformadas e ressignificadas conforme o contexto e conjuntura políti-
co-econômico-social em que se inscrevem desde 1930 aos dias atuais, se 
reconfigurando nas categorias de modernização, privatização, expansão 
e inovação.

Observa-se que desde o século XVIII a educação superior bra-
sileira vem sendo caracterizada por processos elitistas e mercantilistas, 
marcados no primeiro momento pelos ideias liberais e posteriormente 
pelos ditames do neoliberalismo, mesmo em cenários em que se assumiu 
um desafio em praticar um “socialismo de mercado”, houve fracasso em 
consolidar uma universidade pública e gratuita, socialmente referenciada 
que se materializasse como equânime no acesso, na produção de conhe-
cimento, e autônoma quanto ao financiamento. O que se pode observar 
nesse período foi uma redistribuição de vagas e acesso a propostas de 
educação superior distintas para perfis socioeconômico e etnicorraciais 
distintos, em instituições de distintas esferas administrativas.

Ainda assim, é importante demarcar que a comunidade acadê-
mica em luta, por meio do movimento estudantil e de trabalhadores da 
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educação superior organizados, e as associações de pesquisa têm busca-
do resistir às investidas hegemônicas do capitalismo e defendido o papel 
histórico da universidade como de produtora de conhecimento científico 
autônomo e emancipador.

Ao revisitarmos os contextos em que o problema da educação 
superior brasileira vai se ressignificando, além de percebermos o destaque 
dado à função social, à ampliação do acesso e a produção de conhecimen-
tos científico, o financiamento e organização administrativa e autonomia 
financeira, pedagógica e científica, é inegável perceber que os processos 
de mundialização do capital têm imposto significativas mudanças na cul-
tura universitária. 

Também é perceptível observar a luta para manter conquistas im-
portantes tais como: a autonomia didática e científica dos docentes, o re-
conhecimento da carreira de técnico-administrativos como profissionais 
essenciais para a qualificação e efetividade da universidade, as políticas 
de assistência estudantil, a lei de cotas e outras estruturas que concorrem 
para efetivar a universidade brasileira como instituição autônoma e livre 
na produção da ciência e da tecnologia. Além disso, destaca-se que a uni-
versidade não é uma instituição estática ou anacrônica, ao contrário, ela 
é resultante de práticas dialógicas de políticas econômicas e educacionais 
que são tecidas no universo das relações de poder dos sistemas de pro-
dução, no caso, o capitalismo, portanto, a participação social influencia e 
pode definir os rumos das discussões e as resoluções propostas ao proble-
ma universitário brasileiro, que ainda não está resolvido. A universidade 
é o produto das forças daqueles que a ocupam e/ou querem ocupar. É o 
resultado de embates. É objeto de luta, marcada por disputas de projetos 
antagônicos de sociedade.
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CAPÍTULO 7:

OS DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO PÚBLICA E 
O COMBATE AO RACISMO NO BRASIL NOS 

ANOS 19801

Genilson Ferreira da Silva2

INTRODUÇÃO

Os anos 80 do século passado apontaram, dentro de nossa His-
tória da Educação, para o retorno dos debates raciais, concomitante ao 
recrudescimento das discussões que dividiam defensores da educação pú-
blica dos apoiadores da educação privada. Marcada pelo enfraquecimento 
e consequente fim da Ditadura, a referida década trouxe para o campo 
políticos pendências sociais que se mostravam persistentes, teimando em 
ser mais problemas estruturais que conjunturais, sendo eles: o racismo e a 
educação. Dois problemas sociais, um espelho do outro, principalmente 
por que ambos geram um fenômeno importante dentro de nossa história 
que é o impedimento de acesso da população negra à educação formal, 
seja ela pública ou privada. 

Neste contexto, vale destacar a importância de Abdias Nascimen-
to, de Paulo Paim e Benedita da Silva como vozes que apontavam para a 
necessidade de fortalecimento da educação pública como forma de pos-
sibilitar a inserção da população negra brasileira à educação formal. As 
ações políticas propostas por Abdias Nascimento, Paulo Paim e Benedita 
da Silva, ao longo dos anos de 1980, propunham, por um lado, o combate 
ao racismo e, por outro, o fortalecimento da educação pública, numa clara 
defesa de ação compensatória, cujo fito era o de implantar o princípio de 
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isonomia sócio-racial para a população negra brasileira, permitindo a ela 
conhecer sua história, sua cultura. O campo de atuação tomado por esses 
três importantes personagens foi, sem dúvida, o espaço do Legislativo 
Federal, onde, na condição de deputados, procuraram reafirmar a impor-
tância dos negros brasileiros de ocuparem os espaços de poder.

Entre os anos de 1983 a 1985 o deputado Abdias Nascimento 
apresenta ao Legislativo Federal diversos projetos de lei e projetos de re-
solução, com destaque para o Projeto de Lei 1.332/1983 e Projeto de Lei 
3.196/1984, que tomavam a condição social do negro brasileiro como um 
episódio a ser superado através de ações políticas por dentro do Legisla-
tivo. Nessa mesma direção o deputado Paulo Paim apresenta o Projeto 
de Lei 678/1988a e a deputada Benedita da Silva apresenta o Projeto de 
Lei 857/1988b, ambos propondo inclusão de disciplinas ao currículo que 
tratassem da História da África e do Negro Brasileiro.

Ademais, paralelamente às ações implementadas, via Legislativo 
Federal, pelos parlamentares acima citados, observa-se também a ação 
daqueles que faziam a defesa expressa da educação privada, articulando-
-se em torno de políticos comprometidos com o ensino pago, passando 
a pressionar politicamente, no sentido de fazer valer os interesses priva-
tistas.

Pelo exposto, fica patente, portanto, que o objetivo do presente 
texto é entender o significado dos aspectos políticos, num período im-
portante da História brasileira, o início da década de 1980, articulando 
conexões dos debates educacionais (estatistas versus privatistas) com os 
debates raciais nos quais a defesa da educação pública consistia em um 
caminho importante para a implantação de princípios de reparação racial. 

 
O RETORNO DOS DEBATES RACIAIS E A DEFESA DA ES-
COLA PÚBLICA NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1980

Imersa ainda em disputas ideológicas onde uma parte da elite se 
colocava contra o processo de redemocratização, a década de 1980 mos-
trou-se historicamente como uma temporalidade bastante rica no que 
respeita às questões educacionais, marcada pela defesa da escola pública 
associada à luta contra o racismo e denúncias das condições dos negros e 
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mestiços quanto à sua participação na educação formal. 

A luta pela redemocratização do Brasil iniciada na segunda meta-
de do decênio anterior adentra a década em questão apontando para a im-
portância da formação de uma Assembleia Constituinte capaz de elaborar 
uma nova Constituição para o Brasil ingressar novamente num Estado 
democrático. O aceno dessa possibilidade provocou o imediato retorno 
da defesa da educação pública em consonância com o recrudescimento 
dos debates raciais, que dentre tantas queixas, apontava o desempenho da 
população negra e mestiça como pífia se comparado ao desempenho da 
população tida como branca. Os dados demográficos atinentes à década 
de 1970 e expressos pelo Censo publicado em 1981 mostraram a persis-
tência de um fenômeno de preterição racial observados nos Censos de 
1940 e 1950, não apresentados nos Censos publicados em 1960 e 1970.

É nos anos de 1980, portanto, a nosso ver, que os fenômenos de 
defesa de educação pública e da persistência do racismo no Brasil, muito 
por conta das novas interpretações sobre a questão racial brasileira, ad-
vindas das mudanças apresentadas pelas Ciências Sociais desde o final da 
década anterior, convergem para um mesmo ponto, demonstrando que 
seus aparecimentos, em termos históricos, não é uma mera coincidência. 
A proposição de inúmeros projetos de leis, durante toda a década de 1980, 
por congressistas como Abdias Nascimento (1983, 1984 e 1985), Benedita 
da Silva (1988b), Paulo Paim (1988a), como também a Lei 7.716 (Lei Caó) 
de 1989a, responsável por criminalizar o racismo, são exemplos de expli-
citação dos debates raciais vinculados com a defesa de educação pública. 

Marcado pelo processo de redemocratização do país, a década 
de 1980 viu acontecer, nesse intervalo de tempo, o redimensionamen-
to político-partidário, pondo fim ao bipartidarismo imposto pelo gru-
po hegemônico representado pelos militares e pela elite que os apoiava, 
emergindo desse novo momento político, partidos como o Partido dos 
Trabalhadores – PT, Partido Popular – PP, Partido Democrático Traba-
lhista – PTB, Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido Comunista 
Brasileiro – PCB e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB. Também foi a década marcada, no plano político, pelas eleições 
estaduais de 1982 (MAZZEO, 1988), o que aguçou o desejo de eleições 
diretas para a presidência da república, provocando a emergência do cita-
do movimento popular conhecido como “Diretas já”. 
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Essa onda de redemocratização, notadamente no campo político, 
conduziu o país para a discussão e implantação da Constituinte em 1987 e 
a consequente promulgação da nova Constituição, em 1988. O espaço po-
lítico de discussões e debates aberto pela Constituinte também absorve os 
debates atinentes à educação, como também às relações raciais Brasileiras. 
Assim como no processo de redemocratização do país em 1946, esse pro-
cesso dos anos de 1980 incita discussões sobre educação, reeditando os 
conhecidos debates sobre defesa de educação pública e defesa educação 
privada, bem como as discussões raciais brasileiras.

Em 1981, quando o Censo Demográfico foi publicado com atra-
so, o Brasil ultrapassou facilmente mais de cem milhões de pessoas, con-
forme a tabela abaixo. Em termos numéricos o país atingiu 119.011.052 
brasileiros. A novidade no Censo foi o retorno do quesito cor, importante 
para compreensão dos estratos raciais da sociedade brasileira. Segundos os 
dados publicados, a população branca ainda era maioria com 64.540.567, 
isto é, 54,23% de toda a população.  Os pretos somaram 7.046.906, ou 
5,92%, enquanto pardos eram da ordem de 46.233.531, ou seja, 38,85%.  
Embora os dados informem que a população brasileira fosse majoritaria-
mente branca, é preciso considerar, comparando com o último Censo que 
apresentou o perfil da população por cor, ou seja, o Censo Demográfico 
publicado em 1950 que o perfil racial brasileiro modificara, sendo que a 
soma da população preta mais a da população parda aproximava-se muito 
daquela população branca.

Tabela 1: Brasil - População Geral 
Cor Números Absolutos Percentual

Brancos   64.540.567 54,23

Pretos  7.046.906   5,92

Amarelos       672.251   0,56

Pardos  46.233.531 38,85

Sem declaração de cor       517.897   0,44

TOTAL 119.011.052 100

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1981.
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Sobre os números atinentes à educação, dispostos na tabela 2, os 
dados estatísticos mostram um número muito elevado de brasileiros sem 
instrução. Dos 102.582.989 com idade acima dos cinco anos, 33.977.983, 
representando 35,07%, não apresentavam nenhuma instrução. Destes 
66.605.006, ou seja, 64,93% detinham instrução, isso de acordo com os 
dados colhidos ao longo dos anos de 1970 e publicados em 1981.  

Tabela 2: Brasil - Instrução dos Brasileiros

Números Absolutos Percentual

Com Instrução 66.605.006 64,93

Sem Instrução 35.977.983 35,07

TOTAL 102.582.989 100

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1981.

No que respeita à relação educação e racismo, o Censo Demo-
gráfico publicado em 1981 traz informações importantes de serem ob-
servadas, principalmente porque os dados apresentados reintroduzem o 
quesito instrução e cor, retirados dos Censos publicados em 1960 e 1970. 
Uma compreensão maior sobre a educação e relações raciais aponta para 
um fenômeno de preterição de pretos e pardos, quando comparado com 
os números da população branca. Essencialmente, podemos observar a 
ocorrência que os números de pretos e pardos diminuem quando da saí-
da de um grau para um grau subsequente, enquanto inversamente a essa 
tendência, o número de brancos aumenta. Assim, ao analisar a tabela 3, 
veremos que, em termos percentuais a população branca amplia sua par-
ticipação de 61,68% quando sai do Grau Elementar para o Grau Médio 
em 76,90% e deste para o Grau Superior chegando a 85,88%. Numa ten-
dência inversa, pretos e pardos têm seus números diminuídos do Grau 
Elementar para o Grau Médio, respectivamente, 4,98% e 32,26% para 
2,0% e 18,83%, quando, por fim, esses estratos raciais saem do Grau Mé-
dio para o Grau Superior, os dados são 0,91% e 10,02, consecutivamente.  
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Tabela 3: Brasil – instrução de pessoas por grau e por cor em %

1981

Branca Preta Parda

Grau Elementar 61,68 4,98 32,26

Grau Médio 76,90 2,00 18,83

Grau Superior 85,88 0,91 10,02

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1981

De modo interessante, importa ainda refletir sobre os dados dis-
postos na tabela 4, pois esta mostra de uma forma mais ampla o que foi 
aqui afirmado quanto aos fenômenos que ligam questões raciais brasilei-
ras e educação, por serem mais estruturais que conjunturais. Os núme-
ros acomodados na tabela apontam para a persistência do fenômeno de 
exclusão de pretos e pardos no acesso à educação, indicando para maior 
participação da população branca quando da conclusão de um grau para 
adentrar num grau subsequente, ao tempo em que o número de pretos 
e pardos decai quando da saída de um grau para entrada num grau pos-
terior. No comparativo, tomaram-se os dados atinentes aos Censos dos 
anos de 1940, de 1950 e 1981. Nos censos publicados em 1960 e 1970 estes 
dados foram retirados, sendo reintroduzidos em 1981. 

De qualquer modo essa lacuna não nos impossibilita de notar 
a persistência do fenômeno de exclusão de negros e pardos quando da 
transposição dos graus de formação dentro da educação formal. Assim, 
quando a população branca assegura maior participação do Grau Ele-
mentar para o Grau Médio e deste para o Grau Superior, sempre numa 
crescente, observamos, numa decrescente, a diminuição na transição do 
Grau Elementar para o Grau Médio e deste para o Superior. Assim, te-
mos no Brasil a seguinte evolução da população branca: no Censo de 
1940, 85,46% no Grau Elementar, passando para 93,77% no Grau Médio, 
elevando-se para 95,84% no Grau Superior; já no Censo de 1950, os nú-
meros mostram 83,94% no Grau Elementar, aumentando para 94,10% 
no Grau Médio e ampliando-se para 96,75 no Superior; e por último, no 
Censo de 1981, os números mostram 61,68% no Grau Elementar, subin-
do para 76,90% no Médio e elevando-se para 85,88 no Superior. Quanto 
aos pretos e pardos os números decrescem da seguinte forma: no Censo 
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de 1940 para o Grau Elementar os índices eram, respectivamente, 3,84% 
e 9,78, baixando para 0,78% e 4,76%  no Médio, chegando a 0,46% e 
3,26% no Superior; enquanto no Censo de 1950 os dados indicam 4,24% 
e 10,23% no Grau Elementar, diminuindo para 0,68% e 4,19% no Médio, 
recuando para 0,28% e 2,26% no Grau Superior; por fim, no Censo de 
1981, pretos e pardos começam com 4,98% e 32,26% no Grau Elementar, 
encolhendo para 2,0% e 18,83% no Médio, para reduzir no Grau Superior 
com 0,91% e 10,02%.     

Tabela 4:  Brasil – instrução de pessoas por grau e por cor nos anos 
de 1940, 1950 e 1980 em %

1940 1950 1980

Branca Preta Parda Branca Preta Parda Branca Preta Parda

Grau Elementar 85,46 3,84 9,78 83,94 4,24 10,23 61,68 4,98 32,26

Grau Médio 93,77 0,78 4,76 94,10 0,68 4,19 76,90 2,00 18,83

Grau Superior 95,84 0,46 3,26 96,75 0,28 2,26 85,88 0,91 10,02

Fontes: Censos Demográficos, IBGE, 1940, 1950, 1981.

De modo interessante, as tabelas acima apresentadas trazem in-
formações que ajudam a entender as conexões entre instrução e realidade 
racial brasileira, ajudando-nos a assimilar a sociedade brasileira em que 
Abdias Nascimento, Paulo Paim e Benedita da Silva empreenderam suas 
lutas políticas contra o racismo e em favor da educação pública.

AS AÇÕES POLÍTICAS DE COMBATE AO RACISMO E DEFE-
SA DA ESCOLA PÚBLICA EM ABDIAS NASCIMENTO, PAU-
LO PAIM E BENEDITA DA SILVA

Após os privatistas conseguirem a reafirmação de seus interes-
ses através da promulgação da Lei 7.044/19823, o deputado Abdias Nas-
3 Abdias Nascimento ao redigir o Projeto de Lei 1.332/1983 elaborou uma justificativa bas-
tante fundamentada, anexando, como meio de comprovar o racismo em nossas relações 
sócio raciais, ao corpo do projeto, uma vasta documentação que vai de livros, livros didáti-
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cimento encaminha o Projeto de Lei n. 1.332 de 1983, prevendo ações 
compensatórias para a população negra e mestiça. Essa iniciativa do re-
nomado deputado desdobra-se num movimento de defesa da educação 
pública associado à defesa de integração da população negra e mestiça à 
instrução formal, sobretudo após a divulgação do Censo em 1981. Subs-
tancialmente, o Projeto de Lei é bastante claro quanto à questão racial 
brasileira, pois, conforme os artigos 1º, 2º e 3º, fica evidente a prática de 
discriminação racial, na medida em que se cobram ações compensatórias 
no tocante à empregabilidade de negros nos setores públicos e privados. 
O conteúdo dos artigos pode ser lido abaixo:

Art. 1º As autoridades públicas, os mandatários governamentais e 
a sociedade civil brasileiros deverão tomar medidas concretas, de 
significação compensatória, para implementar, para os brasileiros 
negros (de ascendência africana), o direito que lhes é assegurado pelo 
Art. 153, § 1º da Constituição da República, à isonomia concedida 
a todos os brasileiros, nos setores de oportunidade de trabalho, 
remuneração, educação e tratamento policial, entre outros.

Art. 2º Todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
de níveis federal, estadual e municipal; os governos federal, estaduais 
e municipais; os Ministérios, as Secretarias estaduais e municipais; as 
Forças Armadas; o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, e o Poder 
Executivo são obrigados a providenciar para que dentro dos espaços 
de suas respectivas atribuições, sejam tomadas medidas de ação 
compensatória visando atingir, no respectivo quadro de servidores, 
funcionários e titulares, a participação de pelo menos 20% (vinte por 
cento) de homens negros e 20% (vinte por cento) de mulheres negras, 
em todos os escalões de trabalho e de direção, particularmente 
aquelas funções que exigem melhor qualificação e que são melhor 
remunerada.

cos, jornais, revista e tabelas contendo dados parciais do IBGE dos anos 70 do século 
XX, com amostras sobre emprego, renda, saúde, educação, etc, mostrando comparativos 
entre negros e brancos. Entre os jornais e revistas encontram-se, dentre outros, o Jornal do 
Movimento Negro da Bahia e a Revista do Movimento Negro Unificado. Sobre os livros didáticos, 
o deputado mostra como a figura do negro se faz presente neste tipo de material, sempre 
na condição de exceção e de exposição ao ridículo, além de estar sempre fazendo o papel 
menor. Nesse sentido, o citado projeto de lei acaba sendo um importante documento que 
indica e informa outros documentos sobre a condição do negro brasileiro.      
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Art. 3º. As empresas, firmas e estabelecimentos de comércio, indústria, 
serviços, mercado financeiro e do setor agropecuário, executarão 
medidas de ação compensatória visando atingir a participação, no 
seu quadro de empregados, diretores e administradores de ao menos 
20% (vinte por cento) de homens negros e 20% (vinte por cento) 
de mulheres negras em todos os níveis de atividade profissional, 
especialmente naqueles de melhor qualificação e melhor remuneração.

§ 1º. As empresas, firmas e estabelecimentos mencionados 
comprovarão diante do Ministério do Trabalho, anualmente, as 
medidas executadas no cumprimento deste artigo.

§ 2º. As empresas, firmas e estabelecimentos comprovarão, de cinco 
em cinco anos, o resultado das medidas compensatórias executadas, 
mediante pesquisa estatística do Ministério do Trabalho que verifique 
objetivamente a participação do homem negro e da mulher negra nas 
atividades profissionais em todos os níveis.

§ 3º. As empresas, firmas e estabelecimentos que não cumprirem as 
medidas requeridas pelos §§ 1º e 2º deste Artigo serão sujeitos a multa 
de 20% da folha bruta mensal de pagamento ou de 100 MVR (maior 
valor de referência), valendo o maior valor.

§ 4º. As empresas, firmas e estabelecimentos com menos de cinco 
empregados estão sujeitos a multa mensal de 50 MVR no caso de não 
cumprimento das medidas requeridas pelos §§ 1º e 2º deste Artigo. 

§ 5º. Haverá um incentivo fiscal calculado na base de 5% (cinco por 
cento) sobre a folha de pagamento bruta no imposto de renda a ser 
pago no ano posterior para as empresas, firmas e estabelecimentos 
que  comprovem  incremento  significativo  de  equilíbrio na  sua  for-

 

ça  de  trabalho,  entre  a  proporção  de   negros   nos   empregos   
melhor  remunerados  e  aqueles  empregos  de   baixa  renda.  (BRA-
SIL, 1983, FL. 1-3 

 

Quanto às reparações no campo educacional, previa-se a inserção 
dos negros em todos os níveis educacionais, primário, secundário, supe-
rior e pós-graduação, como forma de superar as distorções apontadas nos 
dados trazidos pelas tabelas apresentadas anteriormente, principalmente 
as tabelas 3 e 4. Nesse aspecto da educação, o referido Projeto de Lei 
propunha o seguinte:
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Art. 4º Um fundo de 1% (hum por cento) dos recursos do 
FINSOCIAL e a totalidade das multas previstas nos §§ 3º e 4º 
do Artigo 3º serão destinados ao desenvolvimento de programas, 
a cargo do Ministério da Educação e Cultura em convênio com 
o Ministério do Trabalho, de estudo, ensino e aperfeiçoamento 
técnico das medidas de ação compensatória. Serão oferecidos às 
empresas, firmas e estabelecimentos do setor privado, bem como 
às administrações das autarquias, repartições e outras entidades 
públicas relacionadas no Artigo 1º, cursos para administradores das 
medidas de ação compensatória previstas [...] 

Art. 7º Serão concedidas a estudantes negros bolsas de estudos de 
caráter compensatório.

§ 1º. Serão destinados a estudantes negros 40% (quarenta por cento) 
das bolsas de estudo concedidas pelo Ministério da Educação e 
Cultura e pelas Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, em 
todos os níveis (primário, secundário, superior e pós-graduação). 

§ 2º. O Ministério das Relações Exteriores reservará no Instituto Rio 
Branco 20% (vinte por cento) de suas vagas para candidatos negros e 
20% (vinte por cento) de suas vagas para candidatas negras.

§ 3º. Os cursos das três armas (Marinha, Exército e Aeronáutica) 
reservarão 20% (vinte por cento) de suas vagas para candidatos 
negros e 20% (vinte por cento) de suas vagas para candidatas negras. 
(BRASIL, 1983, fl. 3-5)

Contudo, as propostas apresentadas pelo então deputado Abdias 
Nascimento transpunham meramente a ideia de presença física de negros 
em espaços de empregos e instrução, pois além de propor o aumento do 
contingente deste extrato racial nos espaços sublinhados, apresentava me-
didas de valorização da cultura e aumento da estima da população negra 
brasileira. De forma inequívoca, Abdias Nascimento, sabedor da persis-
tência do fenômeno de preterição da população negra e mestiça (pretos e 
pardos), considerada pelo deputado como racismo, propõe uma série de 
medida que, além de garantir a presença, permite também a progressão 
destes grupos raciais em todos os níveis de educação. Esse aspecto de 
formação intelectual dos negros via instrução formal pode ser notado no 
artigo 8º abaixo transcrito.

Art. 8º. O Ministério da Educação e Cultura, bem como as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, conjuntamente 
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com representantes das entidades negras e com intelectuais negros 
comprovadamente engajados no estudo da matéria, estudarão e 
implementarão modificações nos currículos escolares e acadêmicos, 
em todos os níveis (primário, secundário, superior e de pós-
graduação), no sentido de:

1. Incorporar ao conteúdo dos cursos de História Brasileira 
o ensino das contribuições positivas dos africanos e seus 
descendentes à civilização brasileira, sua resistência contra a 
escravidão, sua organização e ação (a nível social, econômica e 
política) através dos quilombos, sua luta contra o racismo no 
período pós-abolição;

2. Incorporar ao conteúdo dos cursos sobre História Geral o 
ensino das contribuições positivas das civilizações africanas, 
particularmente seus avanços tecnológicos e culturais antes da 
invasão européia do continente africano.

3. Incorporar ao conteúdo dos cursos optativo de estudos 
religiosos o ensino dos conceitos espirituais, filosóficos e 
epistemológicos das religiões de origem africana (candomblé, 
umbanda, macumba, xangô, tambor de minas, batuque, etc.);

4. Eliminar de todos os currículos referências ao africano como 
“um povo apto para a escravidão”, “submisso” e outras 
qualificações pejorativas;

5. Eliminar a utilização de cartilhas ou livros escolares que 
apresentam o negro de forma preconceituosa ou estereotipada;

6. Incorporar ao material de ensino primário e secundário a 
apresentação gráfica da família negra de maneira que a criança 
negra venha a se ver, a si mesma e à sua família, retratadas de 
maneira igualmente positiva àquela em que se vê retratada a 
criança branca;

7. Agregar ao ensino das línguas estrangeiras européias, em 
todos os níveis em que estas são ensinadas, o ensino de línguas 
africanas (yoruba ou kiswahili) em regime opcional;

8. Incentivar e apoiar a criação de Departamentos, Centros 
ou Institutos de Estudos e/ou Pesquisas Africanos e Afro-
Brasileiros, como parte integral e normal da estrutura 
universitária, particularmente nas universidades federais e 
estaduais.
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§ 1º. As modificações de currículo aplicar-se-ão, obrigatoriamente, 
tanto no ensino público quanto no ensino particular, em todos 
os níveis.

§ 2º. O Ministério da Educação e Cultura, bem como as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação farão públicos relatórios anuais, 
a partir de um ano após a entrada em vigor desta legislação, sobre a 
implementação dos dispositivos deste Artigo, expondo entre outras 
informações:

1. O nome dos responsáveis pela modificação curricular e a forma 
de colaboração das entidades negras e dos intelectuais negros 
comprovadamente engajados no estudo da matéria;

2. Os trabalhos realizados;

3. Os produtos de trabalhos elaborados (i. e., modelos de 
currículos, cartilhas, materiais, etc.);

4. Cronograma de implementação das medidas sugeridas;

5. Indicação das fontes de recursos para implementação das 
medidas sugeridas. (BRASIL, 1983, fl. 5-7)

No ano seguinte à apresentação do Projeto de Lei 1.332/1983, o 
deputado federal Abdias Nascimento (PDT/Rio de Janeiro) apresenta à 
Câmara dos Deputados Projeto de Resolução Nº. 172/1984, propondo a 
criação da Comissão do Negro. Trata-se, mais uma vez, de uma iniciati-
va denunciadora da condição social do negro brasileiro, vitimado pelo 
racismo. O cerne do Projeto de Resolução, aprovado pela Câmara dos 
Deputados, pode ser lido a seguir:

Art. 1º - Fica criada, na forma do Art. 30 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a Comissão do Negro, composta de 11 
membros, com número igual de suplentes.

Parágrafo Único: Esta comissão terá vigência até 13 de maio de 1988.

Art. 2º - À Comissão do Negro compete pesquisar, investigar e 
documentar a situação em que se encontra a comunidade afro-
brasileira nesses anos decorridos após a lei abolicionista de 13 de maio 
de 1888, no que diz respeito às suas condições de emprego, moradia, 
saúde, alimentação, renda, organização familiar, educação, religião, 
mobilidade social, participação política, produção artística e cultural. 
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Compete-lhe ainda, avaliar os obstáculos e outros empecilhos à plena 
realização humana e de cidadania brasileira dos descendentes dos 
africanos escravizados em nosso país, no decorrer do período pós-
abolição. Compete-lhe, por fim, propor medidas atinentes ao resgate 
da história e respeito à identidade étnica e cultural dos negros e das 
mulheres negras do Brasil.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. (BRASIL, 1984, 
fl. 1-2)

Consta no Projeto de Resolução uma importante justificativa para 
a apresentação do mesmo à Câmara dos Deputados. Nela é feito um histó-
rico da participação efetiva dos negros na construção econômica do país, 
sem, contudo, ter obtido nenhum ganho social ou mesmo ter alcançado a 
cidadania em razão da intensa concentração de direitos e privilégios nas 
mãos dos brancos. Um dos principais argumentos para a aprovação do 
Projeto reside na compreensão de que

Esta é a década do centenário da abolição da escravatura; este é o 
momento em que se encaminha, no Brasil, para a construção de 
uma democracia efetiva e orgânica, com a participação de todos 
os seguimentos, classes e estratos sociais. É chegada, portanto, a 
ocasião os ganhos sócio-econômicos, cívicos e culturais dos negros, 
descendentes daqueles africanos escravizados, libertos juridicamente 
a 13 de maio de 1888 [...]

Dessa forma, o Brasil se cristalizou numa sociedade onde uma minoria 
de origem européia tem mantido, através de séculos, o monopólio do 
poder, do bem-estar material, da educação e do prestígio social. Uma 
estrutura e uma estratégia de dominação racial tão bem estabelecida, 
tão eficaz e poderosa, que tem conseguido permanecer inalterada 
através de todas as transformações políticas e econômicas do País. 
(BRASIL, 1984, fl. 2-3, grifo nosso). 

A compreensão de Abdias Nascimento quanto à condição social 
do negro brasileiro em relação aos brancos corrobora com os dados apre-
sentados nas tabelas do tópico anterior no que respeita à instrução de 
pretos e pardos, não só no Censo apresentado em 1981, mas também 
para aqueles de 1940 e 1950. A persistência do fenômeno de discrimina-
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ção dos pretos e pardos no processo de instrução formal, predominando 
em toda a República Brasileira, principalmente nos momentos em que 
os Censos Demográficos trazem informações sobre a instrução e a cor 
dos brasileiros, é apontada pelo deputado como uma eficiente trama de 
dominação racial em nosso país. Na condição de militante negro, Abdias 
Nascimento não deixou de perceber as condições históricas de redemo-
cratização do Brasil como um momento crucial para propor o que ele 
chamou de “isonomia” para todos brasileiros, em especial, os negros que 
viviam em condições adversas em relação aos brancos. Dessa forma, em 
nossa compreensão, e isso já foi aqui afirmado, que o momento de rede-
mocratização, dentro da História da República Brasileira, se apresenta de 
forma concomitante a defesa da escola pública e os questionamentos das 
relações raciais discriminatórias.

Como era um Projeto de Lei arrojado para a época e como esse 
período de transição da Ditadura para a democracia foi marcado por uma 
prática de acordos e acomodações (MOTTA, 2013), sem maiores ruptu-
ras e punições para aqueles que sustentaram a Ditadura ao longo de vinte 
e um anos, esperava-se, portanto, que um Projeto ousado de isonomia 
racial não fosse aprovado. Após tramitar entre os anos de 1983 até 1989, 
finalmente o Projeto de Lei 1.332 foi arquivado nos termos da alínea “A” 
do artigo primeiro da Resolução da Câmara dos Deputados de Nº 6 de 4 
de abril de 1989, na qual estabelecia:

Art. 1º Das proposições que se encontravam em tramitação no dia 4 
de outubro de 1988, ficam arquivadas as seguintes, tenham ou não 
parecer:

1. as de iniciativa de deputados ou de Comissão Permanente. 
(DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1989b, p. 1813).

 

Durante a década de 1980 outros projetos sobre educação e ques-
tões raciais tramitaram no Congresso Nacional, a exemplo do Projeto de 
Lei 857/1988b de autoria da deputada Benedita da Silva e o Projeto de 
Lei 678/1988a de autoria do deputado Paulo Paim, ambos parlamentares 
negros. Mas antes da apresentação dos supracitados Projetos de Lei à Câ-
mara dos Deputados, projetos abordados mais adiante, convém reportar-
-nos a um episódio ocorrido em 18 de setembro de 1985, implicando no 
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dia Nacional da Educação. O fato foi largamente anunciado e significou 
uma paralisação em defesa da escola pública, com participação do então 
Ministro da Educação Marco Maciel. A revista Veja assim o noticiou:

Nenhuma greve de professores ou de alunos conseguiu até hoje a 
adesão alcançada durante a paralisação experimentada na quarta-
feira pelo sistema de ensino público do país. As quase 210.000 
escolas oficiais interromperam suas atividades para participar do 
Dia Nacional da Educação, ou Dia D, como o chamou o ministro 
da Educação, Marco Maciel, 45 anos. Foi o próprio Maciel quem 
decretou o feriado para diagnosticar os problemas do ensino de 1.º 
e 2.º graus e receber de pais, alunos e professores sugestões para 
resolvê-los. Com documentos oficiais e cartilhas mostrando o papel 
da educação na próxima Constituinte, pelo menos metade dos cerca 
de 1 milhão de professores e boa parte dos 25 milhões de alunos 
disseram presente ao debate que se travou nas salas de aula. Na 
verdade, o que Maciel procurou foi repartir com a comunidade a 
responsabilidade pela utilização do orçamento do ministério (VEJA, 
1985, p. 87)

.

O que ficou conhecido como “Dia D” da educação implica numa 
demonstração de valorização da educação pública e também a possibili-
dade de abertura de prerrogativa para a organização dos defensores da 
educação pública fazerem a defesa desta diante da Constituinte, como 
acena a matéria acima citada. Mesmo sendo um evento patrocinado pelo 
Ministério da Educação e Cultura, a sua realização movimentou a socie-
dade civil como um todo numa luta pelo fortalecimento e valorização da 
escola pública.

Outra experiência que não pode deixar de ser notada diz respeito 
à iniciativa de implantação da disciplina Introdução aos Estudos Africa-
nos no 1.º e 2.º graus da rede de ensino da Bahia, através da Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado da Bahia, na gestão de 1983 a 1987. Pro-
posta pelo Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO (UFBA) e pelo 
Conselho de Entidades Negras da Bahia. A disciplina ajudaria a discutir 
as questões raciais em nosso país, em especial na Bahia, no sentido de 
reafirmar a importância do negro na sociedade, da sua cultura e combater 
de forma efetiva sua inferiorização. Essa experiência é relatada pelo pro-
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fessor e ex-secretário de Educação Edvaldo Boaventura:

A Secretaria foi desafiada por segmentos expressivos de instituições 
vinculadas à cultura negra. A criação da disciplina não deixou de 
ser uma proposta política às diligências do Centro de Estudos Afro-
Orientais (CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que 
solicitou ao Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE/BA), 
em 8 de agosto de 1983, a sua inclusão nos currículos do ensino 
fundamental e médio. Nesse mesmo sentido, agiram as entidades 
negras de Salvador e do Estado da Bahia solicitando a inclusão 
da matéria na proposta curricular. Ambos os requerimentos 
fundamentaram-se nas raízes históricas, nas relações entre Brasil e 
África, no intercâmbio com vistas ao crescimento de estudos afro-
brasileiros, na necessidade de resguardar a memória do País e, em 
especial, da Bahia, na caracterização da identidade e da diferença do 
povo e da cultura baiana. (BOAVENTURA, 2003, p. 42)

Em síntese, a experiência da Bahia expressa uma luta contra o 
racismo através da educação, em que se pretende a eliminação das dife-
renças raciais com a incorporação de negros e mestiços aos espaços de 
instrução, além de implantar nos currículos estudos sobre estas popula-
ções, com o fito de promover a autoestima de negros e mestiços. Além 
disso, é um demonstrativo de que os debates raciais, travados em espaços 
como a Câmara dos Deputados, antes nascem na sociedade civil brasileira 
e reverberam em locais representativos do poder político.

Fazendo eco com a proposição baiana para implantação no cur-
rículo da educação básica daquele Estado da disciplina Introdução aos 
Estudos Africanos, o deputado Paulo Paim apresenta à Câmara dos De-
putados, em 1988, o Projeto de Lei N.º 678/1988a, propondo a inclusão 
no currículo escolar obrigatório das disciplinas História Geral da África 
e História do Negro no Brasil. Os termos do projeto são estes abaixo 
em destaque:

Art. 1º - A matéria da História Geral da África e da História do Negro 
no Brasil passa a integrar, obrigatoriamente, a disciplina de História 
em todos os níveis escolares da rede pública e privada.

Art. 2º - O Ministério da Educação elaborará o programa para a 



165

matéria, considerando os diversos níveis escolares, a fim de orientar 
a classe docente e as escolas para as adaptações de currículo que se 
tornarem necessárias.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua 
publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 
1988a, fl. 1)

Tão importante quanto observar o conteúdo do referido Projeto 
de Lei 678/1988a, é avaliar os argumentos contidos na justificação do 
mesmo. Nela se confirma, em nossas relações, a prática do racismo, sendo 
posto que um dos caminhos para o seu combate se encontra num proces-
so educativo que ponha em pé de igualdade negros e brancos, começando 
por estudar de fato a história do povo negro brasileiro. Este fato é reco-
nhecido por Paulo Paim e atestado nas seguintes palavras:

Há uma vasta literatura sobre a educação no Brasil, que demonstra 
insofismavelmente as inúmeras informações distorcidas veiculadas 
pelos currículos escolares.

Não podemos mais admitir que nossas escolas ensinem às crianças 
negras que, historicamente, elas seriam inferiores a seus pares 
brancos. Em outras palavras, não mais podemos admitir que a escola 
seja um poderoso agente de manutenção e perpetuação do racismo.

É fundamental para a construção de um Brasil moderno que a 
história ensinada nas escolas dê um novo enfoque à participação da 
população negra na formação social brasileira de forma a resgatar a 
verdade.

Ao mesmo tempo, é inadmissível que um país que possui pelo 
menos metade de sua população composta de negros desconheça por 
completo a história da África.

Portanto, entendemos que estaremos dando um grande passo na 
direção de extirpar o preconceito de nossa sociedade. (BRASIL, 
1988a, fl. 2)
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Finalmente, o Projeto de Lei de autoria do deputado Paulo Paim, 
de 11 de maio de 1988, foi posto em vigor em 14 de outubro de 1988 e 
assinado pelo Presidente, em exercício, da Câmara dos Deputados, depu-
tado Homero Santos. O maior problema para esta lei foi, sem dúvida, sua 
adoção, no dia-a-dia, no sistema educacional brasileiro. 

Caminhando em direção às proposições de construção da au-
toestima dos negros brasileiros e colocando-se como uma bandeira de 
denúncia das condições destes na sociedade brasileira, em comparação 
com os brancos, fato motivado pelo processo de redemocratização do 
país durante a década de 1980, acendendo os debates raciais, bem como a 
defesa da educação pública, aconteceu também a apresentação do Projeto 
de Lei Nº 857 de autoria da deputada Benedita da Silva. Encaminhado ao 
plenário da Câmara em 22 de agosto de 1988, o corpo do texto resume-se:

Art. 1º É incluída, no ensino de 1º e 2º graus, e no Curso de Graduação 
em História, a disciplina “História e Cultura da África”.

Art. 2º O Poder Executivo, através de seu órgão competente, 
regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa dias), contadas a partir 
de sua vigência.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. (BRASIL, 1988b, 
fl. 1) 

Assim como nos projetos apresentados pelos deputados Abdias 
Nascimento e Paulo Paim, o supracitado projeto da combativa deputada 
negra Benedita da Silva também traz em seu conjunto uma importante 
justificação. Seu teor faz eco não só com os escritos dos deputados aqui 
citados, mas também com as vozes de diversos militantes dos movimentos 
negros. Dentre diversos aspectos, Benedita da Silva procurou pontuar:

[...] Somente através do conhecimento da História e da Cultura da 
África é possível entender as teorias e mensagens da “negritude” 
– movimento de afirmação cultural e política, que envolve tantos 
os negros africanos, em particular, como os seus descendentes 
espalhados por todo o mundo, permanecendo fielmente ligados às 
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suas origens.

É necessário incentivar os estudos africanos a fim de possibilitar à 
juventude brasileira o conhecimento e a valorização de sua herança 
cultural negra.

Objetivamos, com o presente projeto de lei, a inclusão da disciplina 
“História e Cultura da África” nos currículos de 1º e 2º graus, e no 
Curso de Graduação em História, como meio de formar a consciência 
do papel que as culturas africanas desempenharam na formação da 
nossa sociedade e da nossa própria cultura.

A aprovação da medida ora proposta significará, pois, a preservação 
da memória do negro, como um dos elementos formadores da 
cultura brasileira e de seu patrimônio histórico e artístico. (BRASIL, 
1988b, fl. 3-4)

Em 1990, o Projeto de Lei apresentado por Benedita da Silva foi 
rejeitado e arquivado. Fica, portanto, a iniciativa que afirma o retorno 
das discussões raciais em nosso país, alicerçadas no conceito de racismo 
reelaborado na década de 1970, considerando as nuances sociais como 
condicionantes principais que explicam a discriminação racial. 

O episódio que implicou em desfeche sobre as discussões raciais 
na década de 1980, muito possivelmente, seja a promulgação da Lei 7.716 
de 05 de janeiro de 1989, mais conhecida como Lei Caó, que leva o nome 
do seu ator, o deputado Carlos Alberto de Oliveira PDT, do Rio de Janei-
ro. Em essência, a referida lei avança em relação à Lei Afonso Arinos (Lei 
1.390, de 1951), que considerava como contravenção os atos resultantes 
de preconceito de raça ou cor, e passava a conceber a discriminação racial 
como sendo crime, assim estabelecido no Artigo primeiro: “Serão puni-
dos, na forma dessa Lei, os crimes resultantes de preconceito de raça ou 
de cor.” (BRASIL, 1989a, p. 1).

Quanto à defesa da educação pública, se não investigarmos mais 
pormenorizadamente o fenômeno, corremos o risco de acreditar que os 
debates raciais, verificados durantes os anos de 1980, estejam dissociados 
daqueles ocorridos em defesa da educação pública. No entanto, embora 
nos projetos de autoria de deputados e militantes negros, aqui referidos, 
apareça a menção à escola privada, estes congressistas fizeram de forma 
bastante explícita a defesa da educação pública, principalmente na cons-
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trução da Constituição de 1988, o que denota a compreensão de que só a 
escola pública seria capaz de inserir todo aquele contingente de pretos e 
pardos rejeitados pela educação formal brasileira, em todos os níveis de 
formação.

A esse respeito, os textos publicados pela professora Esther de 
Figueiredo Ferraz entre os dias 7 e 8 de outubro de 1987, no jornal O Es-
tado de São Paulo, intitulados: “A Educação na Constituinte” e “A Educa-
ção nas Constituições Brasileiras e Nos Projetos da Futura Constituição” 
mostram como os parlamentares considerados “esquerdistas” faziam a 
defesa da educação pública, dentro da Constituinte, em detrimento da 
escola paga.  

Outro aspecto importante de ser notado, quanto aos debates reto-
mados de defesa da educação pública, diz respeito à implantação da escola 
integral4 como forma de minimizar os problemas da educação no Brasil. 
Retomada pela experiência dos Centros Integrados de Educação Pública 
– CIEPs, a educação em tempo integral pautou as páginas de diversos 
periódicos durante o decênio de 1980, sempre considerada como uma 
iniciativa cara e pouco eficaz no combate às principais mazelas do ensino 
brasileiro. Essa crítica exacerbada à experiência de escola de tempo inte-
gral dos CIEPs, além do combate ideológico a seus idealizadores, Leonel 
Brizola (então governador do Rio de Janeiro) e Darcy Ribeiro, dois nomes 
importantes na defesa da educação pública, mostrava a inviabilidade desta 
na escola privada. 

Ainda no tocante à defesa da educação pública, em especial sobre 
a escola de tempo integral, o jornal o Correio Brasiliense republicou, no 
ano de 1986, em suas páginas, textos de dois grandes educadores bra-
sileiros, Lauro de Oliveira Lima e Anísio Teixeira, acendendo os deba-
tes sobre a escola pública. É importante salientar que ambos educadores 
participaram da defesa histórica da educação pública nas discussões dos 
anos de 1950.  Referente à educação pública, Lauro Oliveira Lima assim 
se manifestou:

Só quem já estudou a história da educação no Brasil pode entender o 
que está ocorrendo, atualmente, entre nós: conservamos intocada a 
linha histórica estabelecida pela coroa portuguesa na época colonial. 

4 Sobre essa questão ver as edições 668, 676, 678, 966 e 999 da revista Veja.
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Nunca, ao longo de nossa história, tivemos um projeto de educação 
popular, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, onde, 
desde a chegada dos pioneiros, foi feito da escola pública universal 
e gratuita (como chamava Anísio Teixeira) o eixo central do 
funcionamento de suas comunidades. Enquanto os portugueses 
fundavam cidades com a ereção de uma capela e um pelourinho (os 
dois símbolos da opressão espiritual e política), os pioneiros iniciavam 
os núcleos urbanos com uma escola pública e um banco. Enquanto 
a inquisição portuguesa transportava-se para a colônia, os colonos 
americanos protestantes chegavam ao Novo Mundo para implantar 
a liberdade política e religiosa. É dessa tradição obscurantista que 
vemos ainda hoje explodir a todo momento em nosso sistema 
escolar: a escola, desde o jardim de infância, mostra-se ao poder 
público como foco provável de subversão. (LIMA, 1996, p. 4)

O texto de Anísio Teixeira republicado neste mesmo periódico, 
intitulado “A escola integral”, além da defesa de uma escola pública em 
tempo integral, critica fortemente a “[...] improvisação educacional que 
não só liquidou a escola primária, como invadiu os arraiais do ensino 
secundário e superior.” (TEIXEIRA, 1986, p. 4). Ainda nesta mesma pá-
gina do citado jornal, lê-se em epígrafe A educação nas constituições, em que 
se notam comparações de como a educação é tratada nas constituições 
da China, União Soviética, Itália e Brasil. Parece haver uma intenção de 
mostrar que em todos esses países, com exceção do Brasil, a educação 
é um bem público, obrigatória e gratuita em todos os níveis e graus de 
ensino.  

Evocar Lauro de Oliveira Lima e Anísio Teixeira e ainda mostrar 
como a educação é tratada nas constituições de países como China, União 
Soviética e Itália, em nosso ver, significa que a defesa de uma educação 
pública, obrigatória e gratuita como dever precípuo do Estado está pos-
ta. Obviamente que para um país saído da Colonialidade, cuja instrução 
pública despertou pouco interesse do Estado Colonial, sempre ficando a 
maior parte sob a iniciativa privada (Igreja), era de se esperar reações das 
mais atrozes para com esta proposição social. Por conta disso, Luiz An-
tônio Cunha, ao escrever para o supracitado jornal Correio Brasiliense, 
assim se manifestou:
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Sabendo que o ensino tem sido ministrado em nosso País por 
instituições públicas e privadas, desde os primeiros tempos, impõe-
se tomar posição, logo de início, quanto à natureza do ensino público.

Sem meias palavras, o ensino público é aquele ministrado por 
instituições oficiais, isto é, pela união, pelos estados e pelos municípios. 
É preciso tomar muito cuidado com essa definição. Diante do 
avanço dos verdadeiros democratas que denunciam a transferência 
de recursos públicos para instituições privadas de ensino, surgiram 
ideólogos que têm procurado embaralhar as palavras para confundir 
as mentes. Para certos acrobatas dos conceitos existiria ensino 
público não estatal, conforme sua entidade mantenedora tenha 
certas características. Para uns, ter finalidade religiosa, para outros, 
dedicar-se a trabalhos “comunitários”. Não podemos deixar que 
a Constituição incorpore o ensino privado travestido de ensino 
público, beneficiado, portanto, com os recursos que tanto falta fazem 
ao ensino oficial, isto é, estatal. (CUNHA, 1986, p. 3)

Todos esses empreendimentos em favor da educação pública, se-
guidos de questionamentos quanto à transferência de recursos públicos 
para a iniciativa privada, geraram uma reação bastante articulada poli-
ticamente e com bastante espaço nos principais jornais e revistas para 
poder fazer valer seus interesses. O debate em defesa da educação pública 
versus defesa da educação privada, mais uma vez na história da educação 
brasileira, estava posto e, novamente, acompanhado pelos problemas das 
relações raciais.

PÚBLICO E NÃO ESTATAL: A REAÇÃO PRIVATISTA

Assim como aconteceu nos anos de 1950, motivado pelo processo 
de redemocratização do país e pelas discussões em torno da primeira 
lei de diretrizes e bases, a defesa da educação pública, em conformidade 
com os debates raciais, gerou na década de oitenta do século passado, 
uma reação de grupos privatistas ligados à educação. O debate ganha as 
páginas dos jornais e revista. A revista Veja, por exemplo, nunca deixou 
de publicar, durante todo o decênio, matérias nas quais educação pública 
e educação privada eram sempre tematizadas.

Entre os anos de 1981 e 1988, ano de promulgação da Constitui-
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ção, encontram-se as seguintes matérias versando sobre a superioridade 
do ensino privado em comparação com o público e também textos de-
fendendo abertamente a utilização dos recursos públicos para financiar o 
ensino privado. A edição 650, de 18 de fev., de 1981, cujo título da matéria 
“As lições da nova escola” afirmava que a escola pública pouco tinha a 
oferecer, enquanto a escola particular “continuava a oferecer lições de 
todos os gostos” (p. 52); a edição 960, de 28 de jan., de 1987, com o título 
“Raio X no ensino: MEC prepara sistema de avaliação novo”, em que são 
apontados os principais problemas da educação pública; a edição 962, de 
10 de fev., 1987, apresentando o título “Escola no ringue. Rede particular 
prega mensalidades livres”, matéria que mostra a importância da escola 
privada, que um dos maiores problemas é a mensalidade, devendo este ser 
resolvido pelo poder público; a edição 966, do dia 11 mar., 1987, editou 
a matéria “Receita em xeque. Altos custos derrotam os CIEPs no Rio e 
ameaçam outros projetos de educação integral no país”, mostrando a in-
viabilidade financeira da educação em tempo integral; a edição 979, de 10 
de jun., 1987, com o texto “O último recurso. A Unisinos penhora seus 
bens para escapar à crise que ameaça o ensino superior brasileiro”, mos-
trando nas entrelinhas que o ensino privado necessitava de subvenções do 
poder público para continuar funcionando. 

Mostrar a importância da iniciativa privada dentro do sistema de 
ensino brasileiro, apontando as incapacidades do ensino público, era uma 
das formas de exigir junto ao poder público a destinação de recursos 
para os estabelecimentos de ensino privados. Essa divisão entre educa-
ção pública versus educação privada se expressa no excerto dessa matéria 
jornalística:

[...] O cidadão de classe média, que paga essa ciranda ineficiente, 
é obrigado a abrir mão da educação pública para garantir uma 
boa formação aos seus filhos. “A classe média precisa voltar a 
frequentar a escola pública”, prega o secretário-geral do Ministério 
da Educação (MEC), Luiz Bandeira da Rocha Filho. Nos horizontes 
oficiais, contudo, não se vislumbram soluções para esse problema. 
O secretário Rocha Filho, por exemplo, aponta uma das causas da 
aversão à escola pública, um suposto vício da classe média. “Muitas 
famílias colocam seus filhos em escolas particulares porque isso dá 
status”, analisa o secretário. O raciocínio do burocrata do MEC só 
faria sentido caso a escola pública tivesse um mínimo de eficiência. 
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Nesse cenário, talvez algumas famílias evitassem as escolas oficiais 
por vaidade. Hoje, evitam-nas por incompetência. Enquanto o 
governo, com o bom dinheiro dos impostos, continuar fazendo 
escolas ruins não haverá solução. O pai de classe média continuará 
pagando duas vezes pela educação de seus filhos: uma para o fisco e 
outra para o dono da escola privada. (VEJA, 1987, p. 104)

De um modo geral, a tônica das matérias sobre educação, editadas 
por jornais e revistas de circulação nacional, sempre foi a de mostrar um 
ensino público decadente e uma educação privada com um único proble-
ma: recursos financeiros. Enquanto as análises jornalísticas mostravam 
um ensino público cambaleante, com evasão escolar, ensino de péssima 
qualidade, desvios de verbas públicas por parte dos gestores, instalações 
inadequadas, alto grau de repetência dos alunos, professores mal prepara-
dos e mal remunerados, esses mesmos jornalistas mostravam uma escola 
privada, apresentando um único problema que, pelo que está subentendi-
do, era fácil de ser revolver com a alocação de recursos públicos.

Textos mais pormenorizados e analíticos, defendendo a iniciati-
va privada na educação, apareceram aos montes nos periódicos ao lado 
daqueles textos mais técnicos e/ou jornalísticos. Muitos professores, po-
líticos, reitores de universidades expressaram suas opiniões favoráveis 
ao ensino privado. Um dos textos mais bem fundamentados, trazendo 
citações de legislações, Constituições, Lei de Diretrizes e anteprojeto da 
Constituição de 1988, é, sem dúvida, a análise feita pela professora Esther 
de Figueiredo Ferraz a respeito da educação na Constituinte e nas Cons-
tituições brasileiras. Voz importante na defesa da educação privada, a pri-
meira ministra de Estado do Brasil não mediu palavras ao referir-se ao 
tratamento dado ao ensino privado no percurso de nossas constituições:

Queremos referir-nos à disposição do art. 7º, que contraria toda a 
nossa tradição constitucional em matéria pedagógica, ao recusar 
taxativamente qualquer auxílio ao ensino privado, embora, o que 
talvez já seja alguma coisa diante da moda esquerdizante, não 
o proíba: “O ensino é livre à iniciativa privada, observadas as 
disposições legais, sendo proibido o repasse de verbas públicas para 
a criação e manutenção de entidades de ensino particular”. Afinal, 
já não estamos mais no fim da década de 50 ou começo da de 60 
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(quando o que se discutia, aliás, era a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e não uma Constituição). Mesmo sem recorrer a qualquer 
argumentação doutrinária, seria preciso ter em conta o fato de que 
a iniciativa privada, aliás, estimulada pelo poder público, desde a 
gestão Passarinho, assumiu encargos imensos, em especial no ensino 
superior, atendendo nesse nível muito mais estudantes do que o poder 
público. E o mais sério, todos os sabemos, é que o poder público, que 
descarrega boa parte de suas obrigações sobre a iniciativa privada, 
acaba sempre por determinar o que esta pode ou não pode cobrar. 
Pressionando a iniciativa privada em duas frentes – isto é, recusando-
lhe apoio concreto e “tabelando” suas receitas – o Estado acaba por 
inviabilizá-la, com as inevitáveis “federalizações” de universidades; 
ou com o simples fechamento dos estabelecimentos particulares, 
tornando a “liberdade de ensino”, considerada como liberdade de 
abrir e manter escolas, letra morta. (FERRAZ, 1987, p. 17)

Fazendo coro de defesa à educação privada e corroborando com 
o posicionamento da professora Esther de Figueiredo Ferraz, foram 
selecionados dois artigos publicados no Jornal O Globo, em uma mes-
ma edição: um de autoria de Dom Lourenço de Almeida Prado, então 
reitor do Colégio São Bento do Rio de Janeiro, cujo título era “Perigos 
da mania de mudar”; o outro escrito por Eurico de A. Neves Borba, 
na época vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica – PUC do Rio 
de Janeiro, trazendo o título em epígrafe “Pública e não estatal”. Dois 
excertos dos textos citados corroboram com os discursos daqueles que 
fizeram a defesa da educação privada durante o período de tramitação 
de nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases, bastante marcante nos anos 
de 1950, além de pressionar por uma Constituição que garantisse os 
interesses da iniciativa privada na educação. O primeiro deles assim 
explicita a posição de seu autor:

Há por aí uma expectativa de que a Nova Constituição venha 
como uma panaceia, remédio para todos os males, inclusive os da 
educação. Há muita ingenuidade nessa expectativa: espera-se da 
Constituição o que não lhe cabe resolver. Uma Constituição que 
pretendesse resolver tudo seria asfixiante. Constituição casuística é 
uma ossificação prematura: enrijece antes do tempo o tecido social. 
A nossa atual Constituição, em matéria educacional, não é má. Se 
nossa educação não vai bem, não é por causa da Constituição. Faltou 
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capacidade para usá-la.

Se há, na perspectiva desmedida, ingenuidade, não há só ingenuidade. 
Há, também, da parte de muitos, não pequena malícia; e de duas 
feições: uns – e eles são bem conhecidos e notórios – são os adeptos 
do quanto-pior-melhor, querem a instabilidade, para dela tirar 
proveito em favor de uma futura tirania (no fundo são os caçadores 
de golpes); outros são os que querem uma Constituição que limita ou 
fecha a liberdade. Estes não costumam usar uma linguagem límpida. 
Usam fórmulas (ou slogans) que parecem positivos. Por exemplo, 
dizem: queremos que a Constituição determine “escola pública e 
gratuita em todos os níveis e para todos”. Preceito aparentemente 
positivo, mas na verdade fundamente negativo. A primeira negativa 
ou fechamento à liberdade é em relação à livre iniciativa em educação. 
Pois ninguém é contra a escola pública. Um democrata, isto é, quem 
toma como critério fundamental de uma estrutura justa da sociedade 
a pessoa humana e seus direitos inalienáveis, dirá que essa pessoa 
tem o direito à escola e o direito de instituir e escolher a sua escola.  
A postulação “escola pública e gratuita”, com a ênfase que lhe é 
dada, significa não à iniciativa particular, não ao direito da criança e 
a família de escolher, de ter diante de si diferentes escolas, para que 
haja alternativa. (PRADO, 1987, p. 4)

O Conservadorismo do religioso católico o faz evocar a Consti-
tuição então em vigor, instituída pelos militares, como forma de impe-
dir qualquer mudança, principalmente àquela que restrinja a atuação da 
iniciativa privada no setor educacional. É por isso que se lê em seu texto 
que a Constituição de 1967 é boa em termos educacionais, por permitir à 
iniciativa privada espaço de atuação, sendo perigosa qualquer tentativa de 
mudança em contrário. O segundo excerto expõe uma posição igualmen-
te conservadora e complementar ao anterior e não exagera ao afirmar:

No momento em que a Constituinte começa a definir seus rumos é 
importante que a sociedade se manifeste sobre o que ainda está sendo 
esboçado.

Preocupa-nos a tese, vencedora na subcomissão que trata da 
educação, de que “recursos públicos somente deverão ser utilizados 
pela escola pública”. Há na essência desta proposição dois erros 
que precisam ser denunciados e combatidos. Um ideológico, 
matreiramente acobertado por pretenso saber pedagógico, que visa, 
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pura e simplesmente, a eliminar do panorama educacional brasileiro 
a escola particular. Outro filosófico, quando identifica o Estado 
como um ente todo-poderoso, senhor de tudo e de todos por uma 
expressa delegação da sociedade.  

[...] O que uma “esquerda festiva”, truculenta e atrevida, realmente 
quer é acabar com o sistema educacional livre da tutela do Estado, 
que possa oferecer aos alunos uma visão crítica da sociedade que os 
abriga. Pensam facilitar uma “revolução socialista” com a exclusão 
da escola particular, mormente as confessionais, capazes de fazerem 
frente ao estatismo ultrapassado que pretendem impor ao Brasil.

[...] A escola particular é pública no sentido de que se garanta, por 
bolsa de estudo aos mais necessitados (dever e obrigação do Estado), 
acesso a ela. Ser pública e não estatal é o que se pretende. É preciso que 
os vários grupos que compõem um povo possam se organizar para 
oferecerem aos seus filhos a formação que julguem mais adequada e 
ao País a contribuição própria de suas visões sobre o cosmo, a vida e 
a sociedade. (BORBA, 1987, p. 4)

O teor dos fragmentos dos textos supracitados demonstra o 
receio dos defensores da escola particular em ver, nos debates dentro 
da Constituinte, mediante a organização de seguimentos populares, o 
fortalecimento da educação pública e a preterição do ensino pago. En-
contramo-nos novamente em meio a reedição de um debate que não 
se encerrou em 1961 com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, 
mas, passado o período ditatorial e a possibilidade de restabelecimento 
da democracia através de uma nova Constituição, emergiu com força no 
seio da sociedade brasileira, tendo na imprensa escrita um dos princi-
pais canais de realização. 

Os ruídos provocados pelos defensores da educação privada atin-
giram, sem dúvida, objetivos desejados, principalmente porque, como 
foi aclamado pela imprensa na época, as disputas dentro do Congresso, 
como forma de impor uma Constituição mais conservadora, foram ven-
cidas por um grupo político conhecido como Centrão. Motiva o episódio 
em que:

[...] o deputado Paulo Paim (PT-RS) resolveu tomar uma providência 
– correu para o Salão Verde, onde entidades sindicais como a CUT, 
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a CGT e a CNTI promoviam um seminário, para fazer um apelo. 
“A direita está tomando conta da Constituinte”, disse Paim aos 
sindicalistas. “Vamos lá protestar”, sugeriu. (VEJA, 1987, p. 37).

Esse processo de direitização observado no Congresso refletiu so-
bremaneira na Constituição no tocante à educação, em que os interesses 
dos privatistas foram assegurados nos artigos 209 e 213, determinando:

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições:

1. cumprimento das normas gerais da educação nacional;

2. autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.

3. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas 
públicas, podendo ser dirigidos escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

4. comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação;

5. assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, 
no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a 
bolsa de estudo para o fundamental e médio, na forma da lei, para os 
que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de 
vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência 
do educando, ficando o Poder Público a investir prioritariamente na 
expansão de sua rede na localidade.

§ 2º - As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento 
à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de 
educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro 
do Poder Público. (BRASIL, 1988c) 

De modo interessante, o conteúdo dos discursos apresenta-se de 
uma forma ácida, com acusações de cunho ideológicos, demonstrando 
categoricamente aquilo afirmado anteriormente quanto à forma de re-
democratização do país ter sido feita com concessões e participação dos 
setores mais conservadores e que atuaram a todo tempo do governo mi-
litar. A acidez é utilizada como vias de afastar qualquer possibilidade de 
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democratização do sistema de ensino e reafirmar a presença do ensino 
pago recebendo subvenções do Estado. Não deixemos de esquecer, ain-
da, os debates raciais como elemento pertencente a esse debate da escola 
pública versus escola privada, principalmente porque após a divulgação 
dos dados referentes à instrução dos brasileiros, verifica-se a persistência 
da falta de isonomia entre brancos, pretos e pardos, obrigando os movi-
mentos populares, educadores e intelectuais a reafirmarem uma luta de 
igualdade racial via educação pública, gratuita e de qualidade. 

De maneira significativa, debates raciais, em consonância com a 
defesa de educação pública, acontecem tanto na sociedade civil, de um 
modo geral, dentro das comunidades e movimentos negros, quanto no 
espaço político do Congresso Nacional, principalmente por ocasião da 
Constituinte. O ressurgimento do espaço partidário, anunciado desde o 
final da década de 70 do século passado junto com a percepção da mi-
litância negra, fortalecida nesse mesmo período e, ao que tudo indica, 
como já foi aqui salientado, motivada pela pouca instrução da população 
não branca trazida pelo Censo de 1981, faz com que esta militância pro-
voque intervenções políticas no sentido de mudar as condições de instru-
ção destas populações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto procurou avaliar o fenômeno de defesa da edu-
cação pública refletido nos debates raciais ao longo da década de 1980, 
motivados pelo processo de redemocratização do país, mediante a pos-
sibilidade da Constituinte e da construção de uma nova Constituição da 
República Federativa do Brasil. Nessa direção, sublinhei ainda que nesse 
mesmo período houve o recrudescimento da defesa da escola pública e, 
concomitante, diversas articulações dos defensores da educação privada; 
no mesmo momento em que os debates sobre as nossas relações raciais 
vieram à baila, pelas mãos dos deputados federais Abdias Nascimento, 
Paulo Paim e Benedita da Silva, quando optam por tomar o espaço polí-
tico da Câmara dos Deputados Federais para, através de proposições de 
Projetos de Lei, compelirem a sociedade a implantar ações de reparação 
social para a população negra brasileira.  
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Além disso, apontamos ainda quanto ao ressurgimento da defesa 
expressa à educação privada, amparada na ideia do “público, mas não 
estatal”, que esse movimento político, totalmente dissociado das discus-
sões sócio-raciais fortalecidas ao longo dos anos de 1980, consistia apenas 
em reafirmar a defesa dos ideais de uma elite conservadora, avessa às 
condições de vida de negros e mestiços. Na condição de reação ao movi-
mento em defesa da escola pública, os privatistas também se utilizaram 
do espaço do Legislativo Federal para encamparem seus interesses, além 
de utilizarem largamente a mídia oficial para fortalecer as intenções de 
corporações em relação à educação nacional.

Em síntese, quando o Estado ditatorial se desgasta, passando a 
existir a possibilidade de redemocratização do Brasil, no inicio da década 
de 1980, mais uma vez, a defesa da educação pública vem à tona, motivan-
do também os privatistas a se posicionarem e reafirmarem seus interesses. 
Na mesma medida, os debates raciais se apresentam, mostrando a persis-
tência da discriminação racial correlata com o impedimento de pretos e 
pardos ao processo de educação formal, demonstrado pelo censo publi-
cado em 1981. Nesse momento histórico, a defesa de educação pública 
mais a proposição de reparações raciais via educação tornam fenômenos 
complementares. 
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CAPÍTULO 8:

DO EXÓTICO AO FAMILIAR E VICE-VERSA: O 
QUE A HISTÓRIA E EDUCAÇÃO HISTÓRICA 

TÊM A APRENDER COM O CAMPO DOS 
ESTUDOS SURDOS?1

Luciana Oliveira Correia

Era uma tarde do outono de 2018! Cheguei em uma determinada 
escola de educação básica no município de Caetité/BA para proceder ob-
servação do componente disciplinar Estágio Supervisionado de História 
IV. Deveria ser só mais uma tarde comum de trabalho, ou seja, deveria 
ter uma conversa preliminar com a professora regente sobre a atuação do 
estagiário, analisar o planejamento geral e especifico do dia, observar a 
atuação do licenciando na sala de aula, comparar as atividades desenvol-
vidas pelo estagiário com as do planejamento, conhecer a turma, fazer 
anotação sobre as impressões do momento de observação... nada demais! 

O estagiário em questão já estava no final do período de regência 
e em duas semanas terminaria a sua atuação na escola. Inclusive já era 
querido pela turma: as alunas e alunos já se referiam a ele como “pro-
fessor”! Fui informada pelo mesmo que as aulas estavam acontecendo 
na sala de vídeo porque havia um aluno surdo e não havia intérprete 
na escola. Ademais, a regente solicitou que todas as aulas pudessem ser 
ministradas com o auxílio de slides para que o referido aluno tivesse aces-
so aos conteúdos trabalhados, enquanto um colega, amigo seu desde o 
ensino fundamental e fluente em Libras, tentava ajudá-lo e, na medida 
do possível, intermediava a comunicação entre o regente, o estagiário 
e o estudante. Tomada de encantamento pela situação, comentei com o 
estagiário sobre a importância para sua formação em planejar uma aula de 
História que levasse em conta a aprendizagem daquele aluno. Aproveitei 
o ensejo e perguntei: “como é mesmo o nome dele [do aluno surdo]?”, e o 
estagiário, com certa expressão de vergonha respondeu-me: “professora, 

1DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.183-214
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eu não sei!”. O que me causou estranhamento, pois ele preparou uma aula 
levando em consideração as especificidades de um determinado aluno e 
não sabia sequer o nome do mesmo! 

Não quero usar esta situação para atribuir juízos de valores a qual-
quer das pessoas envolvidas, afinal não se trata de atitudes individuais 
e isoladas, mas de uma questão estrutural na qual o caso é ilustrativo 
para problematizar e refletir sobre a realidade da escola inclusivas, e nos 
mostra que “[...] a escola [e podemos estender às políticas educacionais, 
curriculares, a universidade e a própria sociedade] não tem oferecido as 
condições necessárias para que o aluno surdo construa de fato conheci-
mento.” (MACHADO, 2006, p. 71). 

Mas se o fato traz diversos elementos para a reflexão  no âmbito 
da disciplina de Estágio supervisionado em História, uma em particular 
me fez recordar o texto de Roberto Da Matta (1974), mais especificamen-
te quando o autor fala sobre o oficio do etnólogo, sobre a dupla tarefa de 
transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico, então, pode-
mos estabelecer um paralelo entre o texto de Da Matta e a situação repor-
tada nos parágrafos anteriores, ou seja, se para muitos de nós, professorxs 
e estudantes da Licenciatura em História, o ocorrido possa ser conside-
rado como o “exótico” do cotidiano do estágio supervisionado, para a 
grande maioria dxs estudantes surdxs do nosso país, principalmente para 
aquelxs que frequentam as escolas regulares ditas “inclusivas”, este fato 
constitui algo “familiar”, pois além de não ocorrer de fato a tão falada 
“inclusão”, quando a mesma ocorre não é do ponto de vista da alteridade 
dos sujeitos surdos, mas do ponto de vista de uma maioria ouvinte. 

Nos últimos trinta anos as lutas das pessoas surdas se refletiram 
no reconhecimento legal de seus direitos por parte da união, estados e 
municípios. É certo, no entanto, que a existência de leis “por si só”, não 
tem sido uma garantia da implementação de medidas que possam assegu-
rar a efetivação destes direitos, como por exemplo a garantia dx tradutorx 
e intérprete de LIBRAS para as salas com alunxs surdxs2, como a própria 
situação relatada anteriormente demonstra. Então nos cabe, como pro-
fessorxs em formação inicial ou permanente, transformar “o exótico em 
familiar” e “o familiar em exótico”, pensando sempre na relação dialética 
2 Só para citar algumas leis no âmbito nacional: O artigo 208 da Constituição Federal de 
1988;  Lei 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação; Lei 10436/2002 conhecida como 
Lei de LIBRAS e o Decreto 5626/2005 que regulamenta a referida Lei. 
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entre estes dois “universos de significação”. O “exótico” para nós, pro-
fessorxs e estudantes dos cursos de História, é um “corpo presente” nas 
salas de aula onde realizaremos nossas atividades de estágio supervisiona-
do. Corpo não só no sentido biológico do termo, mas também enquanto 
discurso e auto-discurso/representação e auto-representação. 

Podemos perguntar, por que xs alunxs surdxs ainda fazem parte 
do “exótico” do nosso “universo de significação” se desde 1996 a LDB 
estabeleceu a inclusão, nas salas de aulas regulares, de alunas e alunos sur-
dxs e com outras necessidades educativas especiais? É necessário empre-
ender esforços para que o “exótico” possa se “transformar em familiar” 
na formação dxs historiadorxs, não somente na produção das narrativas 
dentro de uma concepção investigativa, mas também como âmbito de 
atuação da educação histórica. De que forma os estudos históricos podem 
contribuir para esta mudança? Esta é a reflexão que proponho ao longo 
desse texto que tem, em seu corpo, muito mais indagações que certezas. 

O QUE TEM SIDO PRODUZINDO SOBRE SURDEZ, SURDX, 
CULTURA SURDA NO CAMPO DA HISTÓRIA? 
 

Para responder a essa pergunta o caminho escolhido foi analisar 
as pesquisas desenvolvidas dentro dos programas de pós-graduação strictu 
sensu em História. Reconhecemos que não são os únicos “lugares” a pro-
duzirem conhecimento histórico, entretanto este é um lugar privilegiado 
para conhecer a aceitação da temática dentro do campo historiográfico, 
bem como as abordagens, fontes, objetos, temáticas e contribuições que 
vem sendo aportadas pelo campo. Também nos interessou saber se os 
programas de pós-graduação em História no Brasil estavam abertos a 
pesquisar temáticas relacionadas com  “surdez”/”pessoas surdas”/”edu-
cação de surdxs”; desde quando estão desenvolvendo estas pesquisas do 
ponto de vista teórico, quais as filiações das principais abordagens dos 
programas de pós-graduação em História; do ponto de vista metodológi-
co, quais eram as principais temáticas, enfoques,  fontes de interesse dxs 
historiadorxs. 

Uma referência importante, para responder as indagações a cima, 
é o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES3, onde foi feita a busca 
3 https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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por trabalhos a partir dos termos “surdo”, “surda”, “surdez”, “história, 
surdo”, “história surdos”, “história educação surdos” e “Libras” nos pro-
gramas de pós-graduação em História. Foram encontrados sete trabalhos, 
todos em formato de dissertações: duas apresentadas em programas aca-
dêmicos, defendidas, respectivamente nos anos de 2006 e em 2018, um 
na Universidade Federal de Uberlândia e o outro na Universidade Federal 
de São Paulo (Campus Guarulhos); e outras cinco dissertações defendidas 
entre os anos de 2016 e 2019 em programas de Mestrados Profissionais 
em Ensino de História nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e 
Goiás. Como não se tratava de uma grande quantidade de trabalhos foi 
possível então fazer uma análise exploratória desta produção.

Quadro I - Teses e dissertações sobre “surdez” na Pós-graduação 
em História

Ano de 
defesa Programa Autorx Título do trabalho Palavras -chave

2006 PPGHIS
UFU Mirian Gobi

Caminhos e (des) caminhos 
na educação de surdos: da 

reabilitação à inclusão’

Educação de surdos. Inclusão 
educacional. Disciplinarização. 

Reabilitação. Normalização. 
Identidade surda.

2016
PRO-

FHist.
UFRRJ

Camila 
Oliveira 
Mattos

Sinais do tempo: construção 
de significados de tempo 

histórico para alunos surdos 
em uma perspectiva de 
letramento histórico em 

libras

Ensino de história. Tempo 
histórico. Surdez. Libras. 

Letramento.

2017 PROFHist. 
UFG

Mara Rubia 
Pinto de 
Almeida

Narrativas de sujeitos 
surdos: relatos sinalizados 

de uma trajetória

Sujeito surdo. Libras. Narra-
tivas.

2018 PPGHIS
UNIFESP

Carlos Cesar 
Almeida 
Furquim 
Pereira

Cultura escolar de surdos: 
história, memórias e 

representações nas escolas 
municipais para surdos de 

São Paulo (1970-1990).

Cultura escolar. Memórias. 
Representações. História da 

educação de surdos. Escolas es-
pecializadas. Educação especial. 

História oral.

2018 PROFHist. 
UFPA

Ernesto 
Padovani 
Netto

Ensino para diferentes 
sujeitos: o acesso de alunos 
surdos às aulas de história

Ensino de História. Cotidiano 
escolar. Saberes históricos. 

Educação de surdos. Pedagogia 
visual. Bilingusmo.

2018 PROFHist. 
UFRJ

Paulo Jose 
Assumpção 
dos Santos

Ensino de História para 
alunos surdos em classes 

inclusivas: práticas e 
propostas

Ensino de História. Surdos.
Inclusão. Educação especial. 
Saberes e práticas no espaço 
escolar. Cotidiano escolar e 

saberes históricos.

2019
PROFHist

UNI-
CAMP

Paulo 
Eduardo 

De Mattos 
Stipp

A história muda:o uso de 
imagens no ensino de histó-

ria para surdos

Ensino de História. Cultura 
visual. Educação especial. 

Cultura surda.

Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/.  
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Acesso em: 01de set. 2020.

Torna-se importante destacar que ao submeter os mesmos termos 
na mesma plataforma levando em consideração a opção dos programas 
de pós-graduação strictu sensu em Educação foi encontrado 10542 disser-
tações e 3670 teses, defendidas entre os anos de 1996 e 2016 em univer-
sidades de todos os estados brasileiros. O que nos leva a inferir que as te-
máticas que tomam as construções socioculturais em torno do fenômeno 
“surdez” ou de surdas/surdos como sujeitos/objetos de pesquisa ainda é 
algo muito embrionário no campo da História. 

A partir da leitura dos capítulos introdutórios destes trabalhos 
e dos currículos lattes dxs suas/seus autorxs ainda foi possível extrair 
outros dados que pode nos trazer algumas inferências importantes para 
entender sobre a pesquisa sobre surdxs, surdez pelo campo da História: 
cinco delxs, logo nas primeiras linhas do capitulo introdutório de suas 
dissertações, destacam que o seu interesse pelo tema se originou de expe-
riência anterior com pessoas surdas no ambiente da docência de História 
em turmas regulares “inclusivas”. Uma das pesquisadoras afirma que seu 
oficio de tradutora e intérprete de libras e depois como professora de 
LIBRAS na universidade foi o que a motivou a pesquisar sobre surdos 
no campo da História.  Três dxs pesquisadorxs admitiram serem fluentes 
em Língua Brasileira de Sinais. Apenas duas pesquisadoras manifestaram 
ter uma vivência mais intensa com a cultura surda: uma por ser filha de 
pai surdo, e a outra porque a família decidiu matricular no contra turno 
em uma escola de educação de pessoas surdas para que a mesma pudesse 
acompanhar um amigo surdo nesta instituição. Estes fatos diferentes per-
mitiram a estas duas pesquisadoras, desde a infância, a terem contato com 
a Língua de Sinais e com o cotidiano da comunidade surda.

Nos seus respectivos cursos de mestrado todxs tiveram orienta-
dorxs com formação em História (graduação, mestrado e doutorado), e os 
seus currículos lattes mostram que apesar destxs historiadorxs terem am-
pla experiência em ensino e pesquisa, não figuravam trabalhos anteriores 
que promovessem o diálogo entre História e surdez/educação especial/
educação histórica para surdxs. 

Outro destaque vem de quatro destes trabalhos que escolheram 
como caminho metodológico o trabalho com testemunhos, sendo três 
deles de pessoas surdas e um com xs professorxs de História das escolas 
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inclusivas que trabalham com alunado surdo nas suas classes. Uma pes-
quisadora e um pesquisador usaram o amparo metodológico da “História 
Oral”, como forma de “recuperar trajetórias de vidas dos sujeitos [sur-
dos].” (PEREIRA, 2018, p. 13), mas ambxs apresentaram em seu texto 
considerações importantes sobre a necessidade de ressignificar esta me-
todologia, pois como bem pontuou uma delas, “[...] considerando que o 
objeto de pesquisa é o sujeito surdo, que tem a Libras como forma de 
comunicação e expressão, nesta pesquisa, apresentarei contribuições para 
investigações futuras que possibilitarão a existência de fontes nomeadas 
como «História Sinalizada»” (DE ALMEIDA, 2017, p. 41).

A maioria das pesquisas, cinco delas, foram desenvolvidos em 
programas “PROFHistória”, sendo que em quatro xs autorxs tinham 
como objeto aspectos relacionados especificamente ao ensino de Histó-
ria para surdos com apresentação de propostas de trabalho destacando 
principalmente a necessidade de aproximação entre ensino de História, 
“cultura visual” e ensino bilíngue como forma de promover um processo 
de ensino- aprendizagem significativo para este alunado. 

Apesar dos diferentes objetos estudados e marcos teóricos segui-
dos, é importante mencionar que em todos os trabalhos tiveram em co-
mum a abordagem da dimensão sociocultural, superando o paradigma 
da surdez enquanto patologia e afirmando o conceito de “cultura surda”. 
Outra similaridade é que em todos os trabalhos, de algum modo, o ob-
jeto de estudo acabava sempre apontando para a “Educação das pessoas 
surdas” através do estudo da cultura escolar, da trajetória de instituições 
educativas, da experiência escolar presente nas narrativas de depoentes 
surdxs, dos testemunhos de docentes de História que trabalham com este 
público ou ainda a análise de categorias históricas e metodologias de ensi-
no-aprendizagem... o certo é que a experiência escolar dxs sujeitxs surdos 
aparece como permanência que atravessa os fenômenos históricos produ-
zidos no âmbito dos estudos sobre surdez.

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E EDUCAÇÃO DE PESSOAS SUR-
DAS: A FALTA DE DIÁLOGO ENTRE OS DOIS CAMPOS.

É importante destacar que entre os seis trabalhos analisados que 
foram produzidos por pessoas com formação inicial em História, quatro 
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deles apontam diretamente para as dificuldades pessoais dxs pesquisador-
xs no âmbito da docência de História para pessoas surdas como principais 
motivadores de suas pesquisas. Mas é igualmente destacável que nenhum 
dos trabalhos tenham promovido uma discussão mais aprofundada sobre 
a natureza do conhecimento histórico, seu caráter educativo, ou seu uso 
na vida prática de pessoas surdas e, principalmente, não promoveu um di-
álogo entre o ensino de História, a educação de pessoas surdas e o campo 
da educação Histórica. Talvez porque, como bem lembra Cerri: 

[...] a ampla disseminação do conceito [educação histórica] não 
ultrapassa significativamente, no Brasil, as fronteiras da comunidade 
de pesquisadores do ensino de História, não tendo, por exemplo, na 
historiografia em senso estrito, o mesmo grau de repercussão. Essa 
repercussão específica está ligada, além das óbvias potencialidades 
do conceito para a pesquisa na área, a seu poder de legitimação dessa 
mesma área diante dos critérios de pertencimento à História, da qual, 
segundo Rüsen (2007, p. 90), e na qual, defende, deve ter um papel 
central. (CERRI, 2014, p. 119)

Por educação histórica nos referimos à “[...] área de investigação 
centrada nas questões relacionadas à cognição e metacognição histórica, 
tendo como fundamento principal a própria epistemologia da História. 
” (CAINELLI; SCHMIDT, 2011, p. 12). Tendo em vista “[...] que existe 
uma cognição própria da História fundamentada na racionalidade histó-
rica” (GERMINARI, 2011, p. 56). Segundo Barca (2005, p. 15) as pesqui-
sas pioneiras que colaboraram para a forja do campo se centraram-se “[...] 
nos princípios, tipologias e estratégias de aprendizagem histórica, sob o 
pressuposto de que a intervenção na qualidade das aprendizagens exige 
um conhecimento sistemático das idéias históricas dos alunos, por parte 
de quem ensina.”, estabelecendo como uma das suas dimensões analíticas 
a compreensão da consciência histórica dos sujeitos envolvidos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem escolar (alunxs e professorxs) referindo-se 
como tal ao conjunto de operações mentais com as quais os seres huma-
nos interpretam a  experiência da sua trajetória no tempo, no mundo e de 
si mesmos de forma que possam pensar historicamente e orientar sua vida 
prática (RÜSEN, 2006). 
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Isto é algo que transcende o conhecimento histórico produzido 
e transmitido de maneira formal e intencional, em particular através da 
escola no espaço-tempo da aula de História, mas também não pode pres-
cindir de compreender sobre saberes e contexto escolar (CERRI, 2014, p. 
111). Há que destacar o aumento quantitativo e qualitativo das pesquisas 
em ensino de História focado em metodologias qualitativas que ajudam 
a compreender xs sujeitxs, situações concretas, sentidos e significados do 
ensinar e do aprender História (SCHMIDT; GARCIA, 2006). 

É certo uma das convergências entre os estudos aponta uma crise 
no ensino de História na escola. Falando sobre a didática da História na 
Alemanha, Rüsen critica o ensino de história em sala de aula enquanto 
uma atividade mecânica e relaciona diretamente o fato de que “[...] as 
discussões referentes a consciência histórica e aos fatores constitutivos do 
pensamento histórico não têm sido integrados na pragmática do ensino 
e aprendizado.” (RÜSEN, 2006, p. 13). Analisando aspectos sobre o co-
nhecimento histórico de alunxs de escolas públicas na cidade de Curitiba, 
Schmidt conclui que 

Uma face significativa e relevante desta crise [do ensino médio na 
escola pública] pode ser computada à ausência de metodologias de 
ensino que privilegiem o conhecimento privado e a construção e 
compartilhamento de conhecimentos significativos entre alunos e 
professores e que, ao mesmo tempo, incluam o uso sistemático e efetivo 
das novas linguagens e tecnologias de informação. Esta dimensão da 
crise agrava-se mais ainda quando reportada à importância do ensino 
de História para a formação da consciência histórica em jovens do 
ensino médio. O que se observa é a continuação de um descompasso 
entre o que os governos desejam, os professores fazem e os jovens 
sonham. A crise da escola continua e os modos de ensinar História 
na perspectiva da construção da consciência histórica, cuja essência 
é o modo humano de viver, permanecem ausentes da sala de aula...  
(SCHMIDT, 2002, p. 205)

Apesar de reconhecermos que esta disciplina ainda carrega mui-
tos elementos do arcaísmo, do tradicionalismo e do elitismo que, his-
toricamente, moldou o código disciplinar da História (CUESTA, 1997) 
partimos da premissa que o ensino de História tem potencial de contri-
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buir para a aprendizagem significativa sobre as experiências humanas no 
tempo. A valorização de elementos como conhecimento prévio, memó-
rias e identidades pessoais, narrativa, análise da evidência histórica, ima-
ginação, a inter-relação das temporalidades são chaves nesta perspectiva 
de formação do sujeito.

O desafio de um ensino como “formador de consciência Históri-
ca” para o alunado surdo é duplo para as/os educadoras/es. Primeiro, pela 
necessidade de superar o modelo tradicionalista de se trabalhar o conhe-
cimento histórico no espaço escolar, já que essa é uma característica da 
educação básica em geral e não somente na educação de pessoas surdas. 
Segundo, porque no contexto da educação de pessoas surdas é imprescin-
dível repensar as linguagens de ensino e inclusive a língua. Apesar de a 
legislação atual determinar que as licenciaturas tenham a disciplina Libras 
nos seus currículos, esse fato por si só não garante a formação de uma/
um profissional fluente, com alto nível de conversação para interagir com 
o alunado surdo, sendo que um dos caminhos possíveis para resolver esse 
impasse é a formação continuada.

Identificamos que as abordagens do campo da Educação Históri-
ca não estavam presentes nas dissertações analisadas, também não encon-
tramos estudos sobre ensino de história para pessoas surdas cuja premissa 
partisse da teoria e epistemologia da História. A nossa premissa é que o 
diálogo entre os campos da História, a Educação Histórica e os Estudos 
Surdos pode ser bastante enriquecedor.

O QUE A EDUCAÇÃO HISTÓRICA TEM A APRENDER COM 
OS ESTUDOS SURDOS?

Os Estudos Surdos é um campo acadêmico cujo interesse de pes-
quisa se assenta na surdez como fenômeno sociocultural, abrangendo 
pesquisas que englobam:

[...] as identidades, as línguas, os projetos educacionais, as histórias, 
as artes, as comunidades e culturas surdas, focalizados e entendidos 
a partir de um posicionamento político que luta por uma nova 
“territorialidade”: um espaço constituído pelas problematizações 
sobre a normalidade, pelos embates com as assimetrias de poder 
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e de saber, pelas diferenças construídas histórica e socialmente. 
(SKLIAR, 1999, p. 29)

O termo “Estudos Surdos” origina do inglês Deaf Studies. Segundo 
Bauman e Murray (2014) duas ocasiões convergiram para sua emergência 
enquanto campo acadêmico a partir dos anos 1970: a revelação do esta-
tuto linguístico completo das línguas de sinais, e o surgimento de estu-
dos étnicos e minoritários (advindo de movimentos de crítica à exclusão 
social e lutas por direitos) que tiveram sua efervescência nas últimas três 
décadas do século XX. As pesquisas no campo dos Estudos Surdos vem 
trazendo contribuições no sentido de superar o entendimento da surdez 
na sua dimensão meramente patológica, medicalizada e das dualidades 
(deficiência X normalidade, surda/o X ouvinte, língua de sinais/gestual-
-visual X língua vernácula-oral), para enfocar as diferentes perspectivas 
da cultura surda, as construções identitárias das pessoas e comunidades 
surdas, os tempos e espaços de sociabilidades, desmascarando os discur-
sos ouvintistas sobre a surdez travestidos de “inclusão” e outros aspectos 
que mais colaboram para um pensamento de superação da condição da 
surdez que para o respeito a alteridade.

É importante destacar que as dissertações mencionadas no item 
dois, apesar de apresentarem a análise de seus objetos a partir de abor-
dagens recorrentes no campo dos Estudos Surdos, nenhuma delas fez 
qualquer menção a este campo no corpo do seu texto seja como parte 
da revisão teórico-metodológica ou mesmo como abordagem analítica, 
apesar de usarem categorias como “cultura surda”, “bilinguismo”, “His-
tória da educação de surdos”, “pedagogia visual”, “identidades surdas” e 
também apresentarem total recusa sobre a perspectiva médica-clínica na 
análise deste fenômeno  e estabelecerem críticas contundentes à exclusão 
educacional do alunado surdo. 

Outro aspecto que cabe destacar em comum às dissertações ana-
lisadas é o manifesto por parte das autoras e autores das dificuldades em 
encontrar fontes, referenciais teóricos/metodológicos que dessem conta 
de explicar historicamente este objeto, já que mencionam haver pouquís-
simos trabalhos acadêmicos no campo da História que se dedicaram ao 
campo do Estudo Surdo.
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Gostaríamos de tomar estas pesquisas, desenvolvidas em pro-
gramas de pós-graduação em História, como referências para apresentar 
alguns elementos sobre as três categorias analíticas usadas pelos autores 
das dissertações, citadas anteriormente, como forma de refletir sobre a 
surdez, pessoa/alunado surdo e a História: cultura surda, história da edu-
cação de pessoas surdas e a relação pedagogia visual e bilinguismo na or-
ganização do trabalho pedagógico. Apesar da falta de um diálogo teórico-
-epistemológico entre Educação Histórica, educação de pessoas surdas e 
Estudos Surdos as dissertações analisadas mostram que suas/seus autorxs 
tem indagado uma análise histórica sobre a surdez. Reconhecemos que 
estas não são as únicas abordagens possíveis, respeitamos e referenciamos 
o trabalho dxs autores, mas, ao mesmo tempo, questionamos o que pode-
mos aprender com os Estudos Surdos? 

CULTURA SURDA

O termo “cultura surda” é um conceito trabalhado em todas as 
dissertações analisadas. Isso fez com que as pesquisas ampliassem o en-
tendimento sobre a surdez e suas análises e/ou propostas educativas, se 
apropriando de conceitos, metodologias de pesquisa, abordagens e obje-
tos históricos. Na sua dissertação Dos Santos apresenta a cultura surda à 
partir da definição usada por Karin Strobel:

[...] o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de 
se torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percepções 
visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas 
e das ‘almas’ das comunidades surdas. Isto significa que abrange a 
língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. 
(STROBEL, p.59 apud DOS SANTOS, 2020, p. 17)

Santana e Bergamo nos chama a atenção para o fato de que quan-
do utilizamos o termo cultura nos referimos principalmente ao conjunto 
de práticas simbólicas de um grupo, e que na área da surdez o elemento 
“cultura” que acompanha a palavra “surda” está relacionada “[...] à língua 
(de sinais), às estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios que os 
surdos realizam para agir no/s/obre o mundo..” (SANTANA; BERGA-
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MO, 2005, p. 572). É certo que o elemento mais visível que faz com que 
nós ouvintes visualizemos axs indivíduxs surdxs na nossa sociedade é o 
uso da Língua de Sinais.

O desconhecimento ou mesmo preconceito que a sociedade tem 
com a surdez e com as pessoas surdas, também se estende à língua de si-
nais.  Gesser (2009) traz algumas desmistificações importantes de forma 
que possamos ter um olhar para a língua de sinais não como linguagem, 
mas como língua própria das diferentes comunidades surdas. Essas defi-
nições são: 

• Não é universal, ou seja, as comunidades surdas em todos os 
lugares do mundo não falam a mesma língua, e dentro de um 
mesmo país existem variações linguísticas e inclusive uso de 
diferentes línguas de sinais4;

• São línguas naturais. Isto quer dizer que evoluiu como um 
grupo cultural do povo surdo;

• As línguas de sinais têm gramática própria;

• Não são mimicas, não é só a datilologia (sinalização de cada uma 
das letras das palavras, como se tratasse de soletrar de maneira 
sinalizada), e nem é a versão sinalizada da língua oral, tampouco 
tem a sua origem na sinalização da língua oral, e também não é 
uma língua ágrafa.

 

Esta é só uma pequena parte do mar de conhecimentos produzi-
dos pela linguística das línguas de sinais. Quiçá, chega a ser algo obvio 
mencionar estes “mitos”. Mas a reflexão histórica sobre a surdez e xs 
sujeitxs surdxs, e a educação história para alunado surdo desafia o nosso 
campo a repensar objetos, metodologias e abordagens que também par-
tam do princípio de “desouvintização” da pesquisa e da práxis educativa. 
Neste sentido os trabalhos analisados mostram um pioneirismo de análi-
se da surdez no campo histórico.

A dissertação de Mirian Gobbi, aparentemente a primeira pes-
quisa em um programa de pós-graduação strictu sensu em História, traçou 
4 No Brasil, por exemplo, a Libras é reconhecida por Lei como a língua nacional da comu-
nidade surda. Mas existem também Línguas gestuais indígenas como a Ka’apor usada nas 
aldeias dos povos Urubu Ka’apor. 
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a trajetória da educação de pessoas surdas na cidade de Uberlândia. Á 
partir de categorias como discurso, disciplinarização e normalização, à 
luz principalmente dos trabalhos de Foucault, a autora analisa os discur-
sos educacionais sobre a surdez, através, principalmente, das propostas 
de programas e ações educativas no âmbito daquele município, tomando 
como fontes de registros documentais fitas de vídeo, artigos sobre educa-
ção especial no jornal “Correio de Uberlândia”, além do testemunho de 
pessoas surdas. 

A autora desvela dois momentos que coincidem com a história 
da educação de pessoas surdas na cidade de Uberlândia: um primeiro ao 
longo dos anos 1970 e 1980, período em que o labor da Associação Filan-
trópica de Assistência aos Deficientes Auditivos (AFADA), guiada pelo 
paradigma de reabilitação”/ “cura”/ “oralização”, com a implementação 
de terapias e uso de aparelho auditivo nas crianças e adolescentes surdas 
como forma de realização deste trabalho filantrópico. O discurso era da 
recuperação da cidadania destas pessoas/alunxs/assitidxs, mas a língua 
de Sinais não tinha um reconhecido papel social, cultura e educacional 
nas suas ações. O segundo momento é marcado pelo início dos trabalhos 
e aprendizados da formação para a implementação da educação inclusiva 
nas escolas municipais de Uberlândia ao longo dos anos 1990, do ponto 
de vista dos discursos institucionais no município transitou do cunho 
assistencialista para uma perspectiva educacional primeiro de cunho inte-
gracionista e posteriormente para o paradigma inclusivista.

Gobbi também analisou testemunhos de um grupo de surdos com 
o objetivo de “[...] entender como os surdos se percebem nas relações e 
práticas tecidas nos diversos espaços de sociabilidade.” (GOBBI, 2006, p. 
104), algo que, segundo a autora, não foi nada fácil, dentre outros fatores, 
porque ela própria não era fluente em libras para conduzir uma entrevista 
sem a necessidade do auxílio de uma terceira pessoa alheia ao trabalho, 
no caso uma/um intérprete em Libras, algo que poderia comprometer a 
análise. Assim, a forma encontrada para obtenção de dados foi a corres-
pondência escrita em língua portuguesa com doze depoentes surdxs, que 
naturalmente eram fluentes em libras e também leitores e escritores em 
língua portuguesa. Os testemunhos analisados por Gobbi nos desvela o 
fenômeno da surdez desde os fazeres e saberes do cotidiano, os imagi-
nários, sentimentos e emoções, abordando aspectos como perspectivas  
 



196

profissionais, mundo do trabalho, lazer, viagens, afetividade, as relações 
com outras pessoas surdas e ouvintes.

A pesquisadora Mara Rubia Pinto de Almeida também trabalhou 
com as narrativas alunas e alunos surdos do ensino superior na cidade de 
Catalão, estado de Goiás. O fato de trabalhar como tradutora e intérprete 
de Libras lhe proporcionou a principal ferramenta para ressignificar a 
metodologia da História Oral, como forma de entender sentidos e signi-
ficados das Histórias de vida de pessoas surdas estudantes de ensino su-
perior, trazendo para o campo historiográfico, “[...] narrativas dos surdos 
com detalhes vividos na infância, incluindo a fase escolar e que, por meio 
delas, fosse possível encontrar um padrão de recorrência que dialogasse 
narrativa e situações em comum, embora com sujeitos diferente.” (DE 
ALMEIDA, 2017, p. 48). Sua análise apontou para a existência de “três 
padrões” nas trajetórias analisadas: “A imposição da fala oral pela família; 
Contato e aquisição da Libras tardiamente; e, dificuldades enfrentadas 
no processo de escolarização.”. (DE ALMEIDA, 2017, p. 49). São três 
elementos que outros trabalhos analisados também mencionam, fazen-
do-nos perceber que estas são permanências nas histórias de vida destas 
pessoas, trazendo também para o horizonte da historiografia a problema-
tização da “inclusão” como prática e como discurso.

Outro trabalho que também traz importantes contribuições 
para pensar formas de diálogos da História com a categoria cultura 
surda é a dissertação de Paulo José Assumpção dos Santos (2018) que 
tomou como objeto de análise a representação de professorxs de His-
tória de uma escola municipal inclusiva da cidade de Duque de Caxias 
(RJ) sobre a educação inclusiva e o alunado surdo, indagando, “[...] a 
partir das falas de professores, os elementos que, nas suas percepções, 
dificultam a inclusão de alunos surdos.” (DOS SANTOS, 2018, p. 8). A 
pesquisa serviu para subsidiar a produção do “Caderno de orientações 
e sugestões para o ensino de História em classes inclusivas com alunos 
surdos”, produto final do seu curso de mestrado. 

A partir dos depoimentos das suas/seus colegas em classes in-
clusivas com xs alunxs surdxs, e inclusive rememorando aspectos da sua 
própria experiência, e confrontando com trabalhos anteriores sobre en-
sino de História para alunxs surdos, Dos Santos (2018) nos aponta algu-
mas permanências. A primeira se refere ao fato de que o professorado de 
História que trabalha nas escolas inclusivas não se sente preparado para 
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atuar com este público, seja porque pertence a uma geração de licenciadxs 
na qual a disciplina Libras não era obrigatória, e aquelxs que tiveram a 
referida disciplina na formação inicial reconhecem que a carga horaria 
diminuta não ofereceu o conhecimento suficiente para ensinar História 
para alunado surdo. Além do mais, a escola e a secretaria municipal de 
educação não oferecem condições objetivas para a formação continua-
da visando suprir esta demanda. Outra permanência, o encontro entre o 
profissional com a/o aluna/o surda/o acontece quase que de forma casu-
al, tornando-se uma “surpresa” encontrar-se com estas alunas e alunos 
nas classes no primeiro dia de aula. 

Para piorar a situação as redes de ensino, muitas vezes, tardam se-
manas e até meses para contratar a/o intérprete e tradutora/or de Libras, 
já que esta/e profissional nem sempre é um funcionário de carreira das re-
des, e esta ausência acaba por acarretar um grande prejuízo na aprendiza-
gem deste alunado. O professorado admite que apesar dos desafios ainda 
tem a sua prática pedagógica em História centrada na exposição oral e na 
leitura principalmente do livro didático, duas práticas que remetem a um 
“[...] comportamento teórico metodológico oral auditivo.” (YOKOHA-
MA, 2005, p.5 apud DOS SANTOS, 2018, p. 62), algo excludente para o 
alunado surdo. Além do mais, a pessoa surda é sujeito histórico absoluta-
mente excluído da narrativa histórica oficial, o que proporciona um certo 
silenciamento da memória para surdos e surdas. 

Apesar da estrutura precária da educação inclusiva, que pode nos 
levar automaticamente a decretar o seu “fracasso”, os depoimentos coleta-
dos na pesquisa também nos apontam que apesar das muitas adversidades 
criadas por uma estrutura que reproduz no ambiente escolar a exclusão 
vivenciada pelas pessoas surdas na sociedade como um todo, algumas e 
alguns professoras/es tem buscado por conta própria inovar; repensar a 
organização do trabalho pedagógico, as linguagens de ensino, a avaliação; 
ressignificar a narrativa na aula de História; valorizar o uso de imagens, já 
que se trata de um público para o qual a experiência visual é parte da sua 
forma de se comunicar e também se trata de uma linguagem que chega 
ao alunado ouvinte; estabelecer relação de cumplicidade didática com as/
os intérpretes trabalhando numa perspectiva de co-docência; trazer para 
o ensino a história das pessoas surdas como forma de incorporara esta 
coletividade ao currículo escolar; produzir materiais bilingues... estas são 
algumas das estratégias que o autor relata a partir de sua própria experi-
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ência com o ensino de História em salas de aula inclusivas.

A abordagem hegemônica sobre surdez e pessoas surdas parte de 
uma visão ouvintista que foca o entendimento dx sujeitx surdx na ausên-
cia da comunicação verbal, e como uma sentença natural de exclusão so-
cial, cultural, educacional, histórica, mascarando o discurso hegemônico 
da normalidade:

Em nome dessa representação se praticaram as mais inconcebíveis 
formas de controle de seus corpos, mentes e linguagem. Entre os 
controles mais significativos, pode mencionar-se: a violenta obsessão 
para fazê-los falar; o localizar na oralidade o eixo essencial e único 
de todo projeto pedagógico; a tendência a preparar esses sujeitos 
como mão de obra barata; a experiência biônica em seus cérebros; a 
fonação paramédica e pseudo-religiosa dos professores; a proibição 
de sua língua - a língua de sinais - e sua perseguição e vigilância 
em todos os lugares de uma boa parte das instituições especiais; 
o desmembramento, a dissociação, a separação, o isolamento 
comunitário entre crianças e adultos surdos. (SKLIAR, 1999, p. 21)

Compreender a surdez a partir da perspectiva da diferença traz 
para a nossa reflexão o que Carlos Skliar chama de problematização do 
discurso sobre a normalidade, de entender que “[...] a deficiência não é 
uma questão biológica e sim uma retórica social, histórica e cultural [...] a 
deficiência está relacionada com a própria ideia de normalidade e com a 
sua historicidade.” (SKLIAR, 1999, p. 18). Este olhar dirigido axs sujeitxs 
com algum tipo de deficiência impregnado discursos, representações e 
imaginários de controle, medicalização e cura de seus corpos teve e ainda 
tem influência direta com a perspectiva hegemônica da educação especial 
que historicamente tem construído discursos e práticas pedagógicas ba-
seada nos dualismos normalidade/anormalidade; racionalidade/irracio-
nalidade; completude/incompletude. Este discurso medicalizado não se 
manifesta apenas na suposta cientificidade, mas também se travestiu de 
práticas outras como a caridade, beneficência, com o objetivo de natura-
lização do sujeito. 

Por isso mesmo cabe destacar os objetos e metodologias enfo-
cados nos trabalhos propostos para o campo da História foco único da 
questão da audiologia para questões de epistemologia (SKLIAR, 1999). 
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Algo que só foi possível porque estas/es historiadoras/es desviaram o seu 
olhar dos discursos ouvintes sobre a surdez e as pessoas surda e se aproxi-
maram das narrações surdas sobre suas existências histórica, social e cul-
turalmente situadas, como uma forma de “desouvintização” (SKLIAR, 
1999, p. 24) também na pesquisa histórica.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DXS SURDXS

Todas as dissertações analisadas em algum momento nos reme-
tem à aspectos da História da Educação das pessoas surdas seja como jus-
tificativa do seu interesse pelxs surdxs como objeto de estudo, seja como 
elemento contextual da sua construção teórica. As abordagens estão mui-
to voltadas para as práticas educativas produzidas para e por instituições 
assistenciais e escolares, as representações e discursos sobre a surdez (re) 
produzidas nestes e a partir destes espaços, além da própria experiência 
escolar na história de vida das pessoas surdas sempre recorrentes em suas 
narrativas. 

Enquanto elemento contextual o marco histórico ao qual muitxs 
pesquisadorxs do campo dos Estudos Surdos fazem menção é o Con-
gresso Internacional de Educadores de Surdos, ocorrido em setembro 
de 1880 na cidade de Milão, conhecido popularmente pela comunidade 
surda e estudiosxs como o “Congresso de Milão”. Foi um evento inter-
nacional que reuniu educadores surdos vindos principalmente de países 
europeus e dos Estados Unidos, na sua maioria professores e intelectuais 
ouvintes. A síntese apresentada por Silva (2006) nos dá a dimensão do 
porque este evento é considerado um marco para a História da Educação 
de pessoas surdas:

O objetivo foi discutir a educação de surdos e analisar as vantagens e 
os inconvenientes do internato, o período necessário para educação 
formal, o número de alunos por salas e, principalmente, como os 
surdos deveriam ser ensinados, por meio da linguagem oral ou gestual. 
Nesse Congresso, que no momento da deliberação não contava 
com a participação nem com a opinião da minoria interessada – os 
surdos -, um grupo de ouvintes impôs a superioridade da língua oral 
sobre a língua de sinais e decretou que a primeira deveria constituir 
o único objetivo do ensino. A discussão foi extremamente agitada 
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e, por ampla maioria, o Congresso declarou que o método oral, na 
educação de surdos, deveria ser preferido em relação ao gestual, pois 
as palavras eram, para os ouvintes, indubitavelmente superiores aos 
gestos. (SILVA, 2006, p. 26)

O contexto do Congresso de Milão nos dá a dimensão de outros 
fenômenos históricos-educativos que perpassam as teses aprovadas neste 
evento. Um deles é que, ao longo do século XIX, assistimos à constitui-
ção dos estados nacionais na Europa e no continente Americano, assim 
como a institucionalização, por parte destes, do espaço-tempo da escola 
como lugar privilegiado para a instrução (CORREIA, 2017). A escola e 
a instrução idealizada tinham por objetivo a formação de um modelo de 
homem (sim no masculino) pleno de suas faculdades mentais/intelectuais 
e perfeição física, útil à nação, produto da civilização: a surdez era um 
empecilho para isto. Outro fenômeno histórico que atravessa o contexto 
do Congresso é a concepção medicalizada de toda forma de diferença, 
inclusive da surdez. Embora a estigmatização das pessoas surdas seja um 
fenômeno que tem raízes históricas muito mais profundas, foi ao longo 
dos séculos XIX e XX que:

Os ideais da medicina fundamentada no paradigma homem-máquina 
geram, nos familiares e na maioria dos profissionais ouvintes que 
trabalham na educação de surdos, a expectativa de solucionar 
rapidamente as questões da surdez, ou seja, transformar o surdo 
em ouvinte pela cura de seu déficit biológico. Diante da concepção 
medicalizada da surdez, as escolas pouco a pouco são transformadas 
em salas de tratamento. As estratégias pedagógicas passam a ser 
estratégias terapêuticas. (SILVA, 2006, p. 33)

Strobel (2009) considera que as resoluções do Congresso de Milão 
inauguraram um longo período de “isolamento cultural” da comunida-
de surda. As práticas pedagógicas direcionadas a este alunado objetivava 
não à aquisição de noções da cultura geral e formação patriótica como na 
escola regular, mas seu objetivo era à reabilitação da fala (termos como 
“anormais”, “mudos”, “surdo-mudo” eram utilizados em documentos 
oficiais para se referir às pessoas surdas). O chamado “método oralis-
ta” foi adotado nas instituições educativas adjetivadas de especiais, que, 
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no entanto, tinham um caráter muito mais de beneficência e/ ou assis-
tencialismo social ou religioso que propriamente didático (PADOVANI 
NETO, 2018). Durante este período a perspectiva clínica direcionou os 
discursos hegemônicos sobre a surdez, que era considerada tão somente 
como deficiência auditiva de diferentes graus (leve, moderado, severo ou 
profundo), sem levar em conta, por exemplo, diferentes vivências surdxs 
com outrxs surdxs e também com não-surdxs na família e na sociedade 
que são capazes de formar identidades surdas5.  

Os Movimentos socais identitários, assim como os estudos cul-
turais e linguísticos, na segunda metade do século XX trouxeram novas 
indagações e demandas sobre o direito à educação das pessoas surdas. 
O método oralista se mostrou ineficaz. Tudo isso gerou um ambiente 
para a ressignificação das formas de ensino e a adoção do ensino através 
do método “comunicação total” que seu instrumental consistia no uso 
de diferentes elementos orais e gesto-visuais, tanto das línguas de sinais 
quanto da língua oral por professorxs ouvintes, como meio e fim da edu-
cação de pessoas surdas. Segundo Padovani Neto (2018), este também se 
mostrou ineficaz de educação de surdxs, já que não era capaz de produzir 
aprendizado significativos pois o método não partia do entendimento da 
alteridade surda e seguia orientando o trabalho pedagógico submetendo 
o alunado surdo às perspectivas ouvintes. 

Algumas/ns pesquisadoras/es consideram a “comunicação total” 
como parte da de transição a uma nova corrente teórico-metodológica 
de educação de pessoas surdas: o “bilinguismo”. Esta nova corrente na 
educação de pessoas surdas que ganhou força ao longo dos anos 1980, 
conforme explica Stipp:

[...] busca conciliar a linguagem natural do surdo com o universo 
social ao qual ele está imerso. O bilinguismo privilegia o aprendizado 
da linguagem gestual, como primeira língua (L1), desde a infância; 
e, posteriormente, reconhece a necessidade do aprendizado de uma 
segunda língua (L2); a língua oral dos pais ou responsáveis pelas 

5 Por exemplo, se a surdez é uma condição de nascença ou se a pessoa surda teve alguma 
experiência anterior de audição e fala; se cresceu em uma família que tem outras pessoas 
surdas ou não; quando passou a ser usuárixs de língua de sinais, se convive com pessoas 
surda/s mesma e de diferentes gerações entre outros marcadores socioculturais de dif-
erença. 



202

crianças surdas. [...] Por esta metodologia, considera-se o surdo como 
um indivíduo que apenas fala outra língua (língua de sinais), que 
não distingue os sons articulados, e, por isso, o seu aprendizado se 
faz através de experiências visuais. Logo, a educação deste sujeito 
deve acontecer em sua língua natural, para, num segundo momento, 
poder ser estendida a outra língua dominante (oral e escrita). (STIPP, 
2019, p. 26)

Outro marco contextual mencionado nas dissertações analisadas 
é o ambiente de reconhecimento e convergência política internacional 
capitaneado pela Organização da Nações Unidas (ONU) através do com-
promisso governamental pela garantia do direito de educação à todas 
as pessoas, firmados na Declaração Mundial de Educação para Todos, 
após encontro de mesmo nome ocorrido em 1990, na cidade de Jomtien 
na Tailândia, e no que diz respeito à educação especial, a Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em 1994 
na cidade de Salamanca, Espanha, onde foi aprovado o documento que 
ficou conhecido como “Declaração de Salamanca”, marco internacional 
da concepção de educação inclusiva. Nos últimos anos do século XX e 
primeira década da nova centúria, um conjunto de direitos no âmbito na-
cional foram reconhecidos legalmente6 direcionando, pelo menos na letra 
da Lei, a perspectiva inclusiva nas escolas regulares.

As dissertações analisadas também nos dão dimensão história da 
educação de pessoas surdas no Brasil através da análise das trajetórias 
de Instituições que se dedicavam à assistência social e educacional para 
este público, como a já mencionada AFADA na cidade de Uberlândia, da 
pesquisa de Mirian Gobbi (2006) e também a pesquisa de Carlos César 
Furquin Pereira (2018) em que o autor procede uma análise sobre os di-

6 Como, por exemplo, a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o Decreto 
3298/99 que regulamenta a a Lei 7853/99 que asseguram o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência; Lei 10098/00 que garante a 
acessibilidade para “pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”, que 
entre as diferentes formas de acessibilidade que determina que seja garantida a acessibilidade 
comunicacional; Lei 10172/01 que estabelece que pessoas com necessidades especiais 
frequente o ensino preferencialmente nas escolas regulares; Lei 10436/02 a chamada lei 
de Libras que a reconhece oficialmente como a forma de comunicação das comunidades 
surdas brasileiras; Decreto 5626/05 que regulamenta a Lei de Libras; Lei 12319/10 que 
regulamenta a profissão de Tradutor e intérprete de Libras; e mais recentemente a Lei 
13146/2015 estatuto da pessoa com deficiência. 
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ferentes aspectos  da cultura escolar de duas escolas para pessoas surdas 
no município de São Paulo entre os anos de 1970 e 1990. Este último traz 
alguns elementos novos em relação ao trabalho de Gobbi : 1 – trabalha 
com a categoria cultura escolar de surdos, algo que segundo o autor é ab-
solutamente novo na História da Educação; 2 – trabalha com multiplici-
dade de fontes escolares além dos depoimentos como forma de conhecer 
aspectos desta cultura que vai desde elementos comuns a outras história 
de instituições escolares (como matricula, currículo, estrutura física), à 
elementos mais singulares de escolas de surdos (professorado surdo, for-
mas de comunicação utilizada na escola, modelo surdo). 

As pesquisas de Gobbi (2006), Dos Santos (2018) e de Padovanni 
Neto (2019), apesar de que não se dedicam a fazer uma análise da educa-
ção de pessoas surdas no tempo presente, fazem importantes descrições 
a nível contextual sobre o processo de transição à implementação da edu-
cação inclusiva, apresentando processos similares da inclusão educativa 
de pessoas surdas nos municípios de Uberlândia (MG), Duque de Caxias 
(RJ) e Belém (PA): os marcos legais a nível municipal; os estranhamentos 
mútuos nos primeiros encontro entre o professorado das escolas regu-
lares e o alunado surdo; a falta de preparação das instituições dxs pro-
fissionais (professorado e técnico administrativo) para trabalhar com a 
diferença e com a implementação da educação inclusiva; a implementação 
do Atendimento Educacional Especializado(AEE) nas escolas;  as táticas 
e inovações metodológicas de alguns profissionais para fazer com que o 
alunado surdo tenha um aprendizado significativo; as tensões entre pro-
fessorxs das disciplinas escolares, interpretes e professores e profissionais 
das salas de AEEs no cotidiano escolar; a falta de garantia por parte do 
poder público de direitos do alunado surdo como a presença de tradutor e 
interprete nas aulas; a judicialização das instituições escolares e governos 
por parte das famílias de pessoas surdas para garantir o direito à educação 
de suas filhas e filhos e até mesmo a problematização da efetividade da 
escola inclusiva.

Conforme já referido no texto, temos consciência de que os pro-
gramas de pós-graduação em História não são os únicos que vem reali-
zando importantes pesquisas históricas sobre surdez e pessoas surdas, 
mas nos dá a dimensão que a reflexão sobre a surdez não pode prescindir 
da analise histórico-educativa e de abordar o lugar da educação formal 
seja na construção do pensamento educativo, na produção de saberes e 
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poderes ou de subjetividades ou da efetividade da inclusão. De toda for-
ma nos parece oportuno pensar em indagações, objetos e fontes dos estu-
dos surdos para a História da Educação:

[...] a história que surgiu é a história feita segundo sujeitos ouvintes 
elogiando professores ouvintes pela iniciativa de trabalhos com os 
surdos e pela tecnologia oralista. Onde está a história das associações 
de surdos? De professores surdos? De sujeitos surdos bem-sucedidos? 
Da pedagogia surda? A história cultural de surdos quase nunca lhes é 
contada, visto que este seria um passo importante para a legitimação 
do modelo cultural do “Ser Surdo”. (STROBEL, 2009, p. 38)

PEDAGOGIA VISUAL E BILINGUISMO

A Lei Federal 10436/2002 que reconhece a Libras como língua 
oficial da comunidade surda no Brasil, e a define como “Sistema linguís-
tico de natureza visual-motora com estrutura gramatical própria, [que] 
constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriun-
dos de comunidades de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002). As 
línguas de sinais, como a Libras, são línguas naturais já que “[...] surgiram 
espontaneamente da interação entre pessoas e porque devido a sua es-
trutura permitem a expressão de qualquer conceito - descritivo, emotivo, 
racional, literal metafórico abstrato.” (BRITO, 1997, p. 19) e atendem às 
necessidades de comunicação e expressão igual às línguas orais.

Entender que parte do nosso alunado é fluente em outra língua 
nacional (“naturalmente” aquelxs que são usuários da Libras já que nem 
todxs são) em que o seu foco não é a oralidade e a escrita nos traz para a 
nossa reflexão a importância da experiência visual na aprendizagem para 
as pessoas surdas. Para ilustrar este aspecto, façamos a reflexão contrária 
pensando nas dificuldades de aprendizado da Libras como segunda lín-
gua:

Parte significativa da dificuldade na aprendizagem de Línguas de 
Sinais por ouvintes está relacionada à diferença entre línguas como 
o Português, que se apoiam fortemente na audição, e línguas como a 
Libras, que se apoiam estritamente na visão. Por exemplo, as Línguas 
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de Sinais parecem exigir um refinamento da visão que os ouvintes 
precisam desenvolver. Como os demais colegas ouvintes, a minha 
tendência em meus primeiros anos de aprendizagem da Libras era 
a de focalizar a atenção nas mãos do sinalizador em detrimento do 
rosto, perdendo uma série de informações linguísticas importantes 
veiculadas por esse canal. Com o tempo, observei que os surdos 
agiam de maneira distinta, focalizando predominantemente o rosto e 
só desviando o foco visual para as mãos em algumas poucas ocasiões 
(e.g. em alguns casos de soletração manual). (LEITE; MCCLAYRE, 
2008, p. 244)

As línguas de sinais são classificadas como gesto-visuais, e a re-
flexão sobre a experiência visual é basilar para no processo de ensino-
-aprendizado para o alunado surdo7. E isso requer o desafio de repensar 
as ferramentas de ensino-aprendizagem e de trazer para o terreno da sua 
organização do trabalho pedagógico a possibilidade de construção do co-
nhecimento histórico desde outras perspectivas que não apenas a retórica.

O ambiente bilíngue é outro aspecto imprescindível no ambiente 
educativo, destacando sempre a interrelação entre os dois universos de 
significação para as pessoas surdas: o da língua de sinais (Libras) como 
língua natural e portando primeira língua, e a língua vernácula (língua 
portuguesa para o Brasil) na modalidade escrita como forma de partici-
pação com as formas culturais majoritárias da sociedade em que vive. A 
relação entre pedagogia visual e bilinguismo foi apontada em todas as 
dissertações defendidas nos programas PROFHistória, como caminho 
para o campo da História buscar formas de produzir um ensino significa-
tivo para o alunado surdo. Segundo Padovani Netto:

Dentro da especificidade da surdez, impõem-se que o professor 
faça uso de recursos imagéticos. A pouca apropriação da Língua 
Portuguesa por parte dos surdos, faz com que, por vezes, eles não 
criem uma categoria mental apenas pelo uso da palavra escrita, sendo 
necessário apresentar-lhes uma imagem, sendo esta mediada pelo 
signo em Língua Portuguesa, sendo que o agrupamento das letras 
que formam as palavras é memorizado pelos surdos, e em seguida 
lhe é demonstrado o sinal em LSB [Língua de Sinais Brasileira, outro 

7 Falo quase todos porque para as pessoas surdo-cegas é a experiência sensorial que opor-
tuniza o aprendizado, comunicação e sociabilidade.
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termo para se referir à Libras] para melhor encaminhar o processo 
educativo. Tendo uma aprendizagem muito pautada em elementos 
concretos, a subjetividade que compõem as construções imagéticas 
apresenta-se como um grande desafio para a compreensão de pessoas 
surdas. (PADOVANI NETTO, 2018, p. 76)

Interessante destacar como xs autorxs dos trabalhos analisados 
buscaram de ressignificar determinados termos do campo teórico e me-
todológico da História como forma de problematizar os seus objetos de 
estudo e de ensino. Por exemplo, Paulo Eduardo de Mattos Stipp, no seu 
trabalho “A História muda: o uso de imagens no ensino de história para 
surdos”, usa a metáfora “história muda” para abordar o uso de imagens/
retratos no ensino de para pessoas surdas apresentando a seguinte ana-
logia:

Não é por estar privado da expressão verbal que o retrato se cala. Em 
seu mutismo, o retrato diz muito. Expressa. Comunica. Rememora. 
Traz à lembrança aquele, ou aquilo que já não está entre nós. O retrato, 
em seu mutismo, é História. Ao propor esse tema de pesquisa teve-
se em mente essa polissemia de sentidos que a expressão “história 
muda”, assim como o retrato, pode assumir. (STIPP, 2019, p. 35)

Assim o que o autor chama a atenção que o campo da História 
deva fazer uso de outras formas de expressão que não somente a oralida-
de para trabalhar aspectos como memória individual e coletiva, conhe-
cimento prévio, senso crítico e narrativas. Explorar as percepções pro-
duzidas por outros sentidos, como a visão, e outras expressões como as 
“palavras sinalizadas” deve ser uma possibilidade. E isto, na perspectiva 
da educação de pessoas surdas tem também uma dimensão política-peda-
gógica muito latente, já que, como bem lembra o autor: “O que é visto é 
lembrado, se impõe enquanto realidade, se perpetua e conquista direitos. 
O que não é visível é esquecido, é vencido historicamente. A história 
muda busca resgatar no visível a história indizível.” (STIPP, 2019, p. 46).

Outro aspecto refletido desde a perspectiva da inter-relação en-
tre pedagogia visual e bilinguismo é o letramento em História para o 
alunado surdo. Na dissertação titulada “Sinais do Tempo: construção de 
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significados de tempo histórico em libras para alunos surdos em uma 
perspectiva de letramento em História” Camila Oliveira Mattos faz uma 
reflexão sobre significados relacionados ao conceito de tempo histórico 
no contexto da educação bilíngue de pessoas surdas. Os conceitos histó-
ricos, segundo Mattos, 

[...] são mais que palavras, cujos significados são amplamente 
conhecidos e demandam um único sentido. Conceitos agregam 
significados profundos, que se relacionam a outros conceitos que, 
enquanto signos, possuem valor ideológico próprio. Portanto, em 
vista de um currículo bilíngüe para alunos surdos, há de se ter em 
mente que a significação e todo o processo de letramento deve 
ser construído em Libras, língua na qual o surdo significa suas 
experiências com o mundo que o rodeia. (MATTOS, 2016, p. 32)

Como empreender o letramento histórico sobre conceitos como 
“tempo”, “temporalidades”, “diacronia”, “anacronia”, “sincronia”, “os 
movimentos e duração do tempo”, etc na perspectiva da formação histó-
rica das pessoas surdas, sendo que o pensamento abstrato, a imaginação 
e os imaginários são aspectos importantes na construção do pensamento 
histórico? Não se trata de simplesmente traduzir do português para Li-
bras para conseguir produzir um aprendizado significativo. Se assim fos-
se, entre o alunado ouvinte não haveria dificuldades na aprendizagem da 
disciplina História já que os mesmos o têm domínio da língua portuguesa 
oral e escrita. Mas a problemática tem mais aspectos a serem levados em 
conta e preconceitos a serem superados pelxs docentes:

Pensar o ensino de história para surdos, portanto, implica uma 
preocupação não apenas com as estratégias pedagógicas para a 
educação de surdos, mas uma problematização acerca da língua de 
sinais e das especificidades do conhecimento histórico, que devem 
ser trabalhadas junto ao intérprete, de modo a construir conceitos 
adequados em Libras, entendendo que estes conceitos não são meras 
palavras, mas signos ideológicos que possuem significados próprios, 
que refletem e refratam a realidade material. (MATTOS, 2016, p. 98)
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Um terceiro aspecto importante nos foi apresentado na disser-
tação de Ernesto Padovani Netto que destaca na sua experiência numa 
AEE a importância do bilinguismo e da pedagogia visual, através prin-
cipalmente do uso de recursos didáticos imagéticos (desenhos, figuras, 
fotografia) como forma de despertar a imaginação, a memória, os conhe-
cimentos prévios e de trabalhar a consciência histórica deste alunado. O 
autor conta uma experiência pessoal bastante ilustrativa: que certa feita 
durante uma aula de História na AEE da escola onde trabalha, cuja te-
mática eram as “grandes navegações” portuguesas. Xs alunxs trouxeram 
apenas o texto escrito copiado no caderno sem nenhuma imagem para 
fazer referência. Ao perguntar se os mesmos sabiam do que se tratava o 
assunto os alunos foram unânimes em dizer que “não”, mas ao pegar um 
papel em branco e fazer um “breve rabisco” representativo da situação 
logo todxs alunxs disseram que “conheciam o que estava desenhado” 
(PADOVANNI NETTO, 2018, p. 78), relacionando a imagem a seus 
conhecimentos prévios sobre História:

Figura 1 – Representação feita pelo autor das primeiras viagens 
portuguesas no Brasil apresentada axs alunxs surdos em atendi-

mento na AEE na situação relatada anteriormente

Fonte: PADOVANI NETTO, 2018, p. 79. 
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Um aspecto coincidente em quatro das dissertações produzidas 
em programas PROFHistória é a constatação por parte destxs autorxs da 
ausência de produção sobe ensino de História para alunado surdo (MAT-
TOS, 2016; PADOVANI NETTO, 2018; DOS SANTOS, 2018; STIPP, 
2019). Estas pesquisas propuseram produtos específicos para o ensino 
de história para pessoas surdas: duas sequencias didáticas, um caderno 
de orientações para o ensino com pessoas surdas e um canal de História 
em Libras. A relevância destes trabalhos é que além de trazerem para o 
campo da História uma visão interdisciplinar, seja pelas categorias analí-
ticas que tomam emprestado dos Estudos Surdos ou pela ressignificação 
de metodologias do próprio campo da História, é de terem empreendido 
esforços no sentido de pensar um ensino de História significativo para 
o alunado surdo, e superar mitos e preconceitos aos quais este público 
historicamente vem sendo submetido. 

PARA SEGUIR O DIÁLOGO

Na minha posição como doutoranda e pesquisadora, pretendo 
explorar as várias nuances, ricas e inexploradas, da imagem, signo, 
significado e semiótica visual na prática educacional cotidiana, 
procurando oferecer subsídios para melhorar e ampliar o leque 
dos “olhares” aos sujeitos surdos e sua capacidade de captar e 
compreender o “saber” e a “abstração” do pensamento imagético 
dos surdos. (CAMPELLO, 2007, p. 130)

Este trecho acima está na conclusão do artigo “Pedagogia Visual 
/ Sinal na Educação dos Surdos”, de autoria de Ana Regina Campello, 
publicado em 2007 na coletânea “Estudos Surdos II” organizada pela 
professora Ronice de Müller Quadros e Gladis Perlin. Na época ainda 
era doutoranda do Programa de pós-graduação em educação da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. Um ano mais tarde defendeu a sua tese 
titulada “Aspectos da visualidade na educação de surdos”. Ana Regina, 
é pessoa surda “[...] com surdez profunda por traumatismo de parto.” 
(CAMPELLO, 2008, p. 37) é filha de pais ouvintes, e pelo que relata na 
sua tese, faz parte de uma geração que vivenciou a metodologia oralista de 
ensino para pessoas surdas. Pessoas que também pertencem a esta mesma 
geração, também foram vanguardas na luta pelos direitos das pessoas sur-
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das em diferentes lugares na sociedade: nas associações de pessoas surdas, 
na luta pelo direito à escolarização, à comunicação, ao uso da cidade e dos 
bens públicos, na luta pela construção de discursos e representações sobre 
a surdez que superassem a visão medicalizada. 

Um dos espaços onde estas lutas foram forjadas foi justamente 
o espaço da academia, quando sujeitxs surdxs passaram elxs mesmxs a 
produzir conhecimento sobre o fenômeno da surdez, principalmente nos 
programas das áreas de Educação, Linguística e Antropologia. Esta pre-
sença dxs acadêmicxs surdxs trouxe a luz outros objetos, fontes de estudo 
e enfoques teóricos e epistemológicos. Aparentemente este ainda não é 
o caso da História no nosso país!  Lembremos que todxs xs autorxs das 
disserções analisadas neste texto são ouvintes, nenhum dxs pós-gradu-
adxs é surdx. O que nos mantém ainda como um campo no qual “[...] 
não há muita coisa escrita por Surdos sobre a surdez.” (SACKS, 2007, p. 17, apud 
WRIGHT, 1969, p. 200-201). Elencamos as três principais categorias do 
campo dos Estudos Surdos apropriados por trabalhos na pós graduação 
Strictu Sensu no Brasil: Cultura Surda, História da Educação dxs Surdxs 
e a inter-relação entre a pedagogia visual e o bilinguismo no ensino de 
História. Mas esta é só uma pequena parte do que ainda pode e deve ser 
explorado pela pesquisa histórica.

Assim retomamos à indagação de Roberto da Matta com a qual 
iniciamos este texto sobre as possibilidades de transformar o exótico em 
familiar e vice-versa, entendendo:

A primeira transformação — do exótico em familiar — corresponde 
ao movimento original [...] [de] esforço na busca deliberada dos 
enigmas sociais situados em universos de significação sabidamente 
incompreendidos pelos meios sociais do seu tempo. [...]A segunda 
transformação [...][trata-se de] um movimento semelhante a um 
autoexorcismo, pois já não se trata mais de depositar no selvagem 
africano ou melanésico [ou axs alunxs/sujeitxs surdxs] o mundo de 
práticas primitivas [inclusive considerando os artefatos culturais da 
cultura surda como primitivas] que se deseja objetificar e inventariar, 
mas de descobri-las em nós, nas nossas instituições, na nossa 
prática política e religiosa. O problema é, então, o de tirar a capa de 
membro de uma classe e de um grupo social especifico para poder 
— como etnólogo [ou como historiadxr em permanente formação] 
— estranhar alguma regra social familiar e assim descobrir (ou 
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recolocar, como fazem as crianças quando perguntam os “porquês”) 
o exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos 
mecanismos de legitimação. (DA MATTA, 1974, p. 6)

O primeiro passo já foi dado pelos trabalhos analisados: proble-
matizaram os discursos, representações e imaginários hegemônicos sobre 
a surdez e as pessoas surdas a partir de diferentes fontes, ampliaram as 
abordagens sobre História, educação de pessoas surdas e ensino de Histó-
ria. Como xs autorxs dos trabalhos analisados reconhecem, seus esforços 
geraram a reflexões originais dada a ausência de referenciais anteriores 
com os quais dialogarem. O nosso esforço também é inicial, no sentido 
de propor uma maior aproximação teórico-epistemológica entre a Histo-
riografia, a Educação Histórica e os Estudos Surdos. 
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CAPÍTULO 9:

ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLOGIA 
DE STEPHEN BALL PARA AS PESQUISAS 
SOBRE POLÍTICAS DE TIC E EDUCAÇÃO: 

CONTEXTUALIZAÇÕES, NEOLIBERALISMO 
E NOVOS GERENCIALISMOS1

Maria Sigmar Coutinho Passos2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A pesquisa educacional avançou nas últimas décadas, especial-
mente com a expansão dos programas de Pós-graduação em Educação; e 
uma das áreas que se destacou foi a pesquisa sobre as políticas educacio-
nais. A demanda por avaliações institucionais das políticas e programas, 
por parte do próprio Estado, criou um espaço para essas pesquisas. Se-
gundo Mainardes (2011, p. 11), nos últimos anos, houve “[...] um aumen-
to significativo de pesquisas, publicações, grupos de pesquisa, linhas de 
pesquisa em programas de pós-graduação e eventos específicos sobre po-
líticas sociais e educacionais.”. Assim, o campo da pesquisa educacional 
continua mobilizando o interesse dos pesquisadores, com ampliação dos 
objetos de investigação e das bases teóricas e epistemológicas.

Investigar as políticas educacionais é entender que esse objeto está 
vinculado a um contexto histórico que as condiciona e é condicionado 
por elas. Numa sociedade capitalista, as políticas educacionais são inseri-
das no campo das políticas sociais e têm no Estado o principal mediador 
dos interesses em disputa, enquanto esfera pública de regulação, visando 
a manutenção do próprio sistema e seu processo de acumulação do capi-

1 DOI - 10.29388/978-65-81417-64-2-f.215-248
2 Licenciada em História. Mestre em Educação e Contemporaneidade (UNEB). Doutora 
em Educação (UFBA). Professora do curso de História (UNEB/ Campus I). Pesquisadora 
do Núcleo de História Social e Prática de Ensino (NHIPE/CNPq). E-mail: mspassos@
uneb.br
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tal, e, por outro lado, tentando fomentar uma política educacional como 
política pública de natureza social (AZEVEDO, 2001). Nesse sentido, a 
concretização de uma política educacional visa colocar em ação um pro-
jeto de sociedade e ao mesmo tempo responder às demandas das classes 
e grupos sociais: “[...] com efeito, pode-se afirmar que um setor ou uma 
política pública para um setor constitui-se a partir de uma questão que se 
torna socialmente problematizada.” (AZEVEDO, 2001, p. 61). No Brasil 
temos como exemplo os embates em torno da agenda social na Constitui-
ção de 1988 e do direcionamento do projeto de Educação para o país que 
vivia o processo de transição democrática. 

Na conjuntura política a partir da década de 1980, com embates 
em torno da Constituição de 1988, as diversas forças sociais lutavam para 
que seu projeto de sociedade estivesse representado e se tornasse hege-
mônico (NEVES, 2002). Ao mesmo tempo que o texto constitucional 
redefine as funções econômicas do Estado, dentro de um projeto desen-
volvimentista urbano-industrial, também “[...] o Estado Democrático de 
Direito pressupunha a ampliação dos direitos sociais.” (NEVES, 2002, p. 
100), sem, contudo, prever mudanças na estrutura social brasileira, mar-
cada por profundas desigualdades sociais, raciais e de gênero:

A Constituição de 1988 tentou dar conta das profundas mudanças 
ocorridas em nosso país na economia, nas relações de poder e 
nas relações sociais globais, nos últimos 20 anos, introduzindo 
temas, redefinindo papéis, incorporando às instituições sociais 
segmentos historicamente marginalizados, sem, no entanto, alterar 
substancialmente as relações sociais vigentes. (NEVES, 2002, p. 99)

Ao reconhecer a educação como direito social, como direito de 
cidadania, criavam novas responsabilidades para o Estado para amplia-
ção desse direito a um contingente populacional historicamente excluído 
do sistema educacional. A Educação tornava-se também estratégica para 
o desenvolvimento econômico, para formação para o mercado e para 
qualificação do trabalhador diante das transformações tecnológicas das 
estruturas produtivas.  Nessa perspectiva, a Educação e as políticas edu-
cacionais passaram a ser um campo de disputa entre setores mais conser-
vadores e economicistas que colocam a Educação com um papel estraté-
gico para adequação do Brasil à reestruturação produtiva do capital, mas 
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também de setores progressistas que defendem a Educação como proces-
so de emancipação humana e acesso aos bens culturais da humanidade 
(NEVES, 2002). Dessa forma, ao tempo que avançava a “implementa-
ção” das políticas da área educacional, também se ampliava um campo de 
investigação importante para o entendimento do fenômeno educacional.

O avanço das pesquisas sobre as políticas de Educação e Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação (TIC) também manteve relação com 
“implementação”, pelo governo federal, dos principais programas na área 
como: TV Escola, Proinfo, Programa de Apoio a Pesquisa em Educação a 
Distância (PAPED). Tais programas abrangiam tanto a formação na área 
de TIC e Educação a distância (EAD), quanto a distribuição de equipa-
mentos nas escolas, mas também o incentivo à pesquisa sobre EAD. Bar-
reto et al (2006) fizeram um levantamento das produções (artigos, publi-
cações e teses) na área de TIC e educação, entre 1996 e 2002, e concluíram 
que parte significativa das produções era voltada para TIC na formação 
de professores, e que o aumento das publicações tinha relação com a 
consolidação de programas nacionais na área, como Proinfo, TV Escola 
e PAPED. Mainardes (2011) salienta a necessidade de pensar as políticas 
públicas para além dos limites nacionais, pois há cada vez mais uma pers-
pectiva globalizante na proposição e concretização das mesmas; por isso, 
é importante entender as interconexões macro e microcontextuais. Para 
as políticas de Educação e TIC, esse macrocontexto é representado pela 
inserção do Brasil no projeto globalizante da Sociedade da Informação3, 
conforme apontaremos adiante. 

Nesse sentido, a Abordagem do Ciclo das Políticas propõe en-
tender que não se trata apenas de elaboração e implementação, mas de 
processos que envolvem contextos que se desenvolvem em ciclos. A ela-
boração e a concretização das políticas públicas são complexas, articulam 
macro e microcontextos, envolvem interesses por vezes divergentes e dis-
putas de poder, mobilizam diferentes sujeitos com interpretações diversas 
e reelaborações. A política não se resume aos seus aspectos normativos e 
sua concretização não é apenas aplicação de tais aspectos: a vivência e a 
3 Segundo Mattelart (2006), a Sociedade da Informação é um paradigma tecnoinformacio-
nal que aborda a informação como principal matéria-prima do desenvolvimento econômi-
co e tecnológico como base da sociedade pós-industrial; começa a ganhar destaque a partir 
da Segunda Guerra, com avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação em vários 
setores produtivos, tornando-se forma determinista pauta para os governos na Europa, 
EUA e Japão a partir da década de 70.
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transformação em ação envolvem conflitos, negociações, disputas, con-
sensos provisórios, assim como imposições.

 

As políticas envolvem confusão, necessidades (legais e institucionais), 
crenças e valores discordantes, incoerentes e contraditórios, 
pragmatismo, empréstimos, criatividade e experimentações, relações 
de poder assimétricas (de vários tipos), sedimentação, lacunas e 
espaços, dissenso e constrangimentos materiais e contextuais. 
(MAINARDES, 2006, p. 13)

Assim, entende-se que as políticas públicas são fenômenos sociais 
complexos e dinâmicos que exigem abordagens que contemplem sua his-
toricidade e dinamicidade. Nesse sentido, a Sociologia de Stephen Ball e 
de seus colaboradores pode trazer grandes contribuições para as pesqui-
sas nessa área. Não é intenção do texto inventariar suas obras e suas pes-
quisas, mas destacar a importância e atualidade de suas problematizações 
para uma compreensão mais ampla dessas políticas num contexto históri-
co em que o neoliberalismo se apresenta como projeto hegemônico e “via 
única” de manutenção do capitalismo; também, apresentar brevemente 
como a abordagem proposta por Ball instrumentalizou a análise de uma 
política pública de formação de professores que foi objeto de pesquisa do 
meu doutorado – O Proinfo Integrado.

No recorte aqui proposto, para a finalidade desse artigo, come-
çaremos a falar da contribuição das pesquisas de Ball para o campo de 
investigação em políticas educacionais, a partir do olhar de autores que se 
debruçam sobre seus trabalhos, como Jeffferson Mainardes (2006; 2011), 
Alice Casemiro Lopes e Elizabeth Macedo (2011) e, mormente, recor-
reremos às próprias obras de Ball (2011a; 2011b; 2014) e do autor com 
colaboradores (GEWIRTZ, BALL, 2011; BALL, MAGUIRE, BRAUN, 
2016). Em seguida, abordaremos como o este autor analisa o neolibe-
ralismo e sua relação com as políticas educacionais, além do novo ge-
rencialismo como parte do processo de mercantilização da Educação. 
Passamos, então, a fazer uma breve análise do Proinfo Integrado, a luz 
das contribuições do arcabouço teórico-metodológico proposto por Ball. 
Concluiremos ao ressaltar a importância da Sociologia de Ball como re-
ferência para o trabalho de pesquisadores que se dedicam à investigação 
de políticas públicas. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLOGIA DE BALL PARA 
ANÁLISE DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
 

As contribuições do Sociólogo inglês Stephen J. Ball para o estu-
do das políticas públicas e mais precisamente das políticas educacionais 
são bastante amplas e destacamos os seguintes aspectos: elas trazem re-
ferenciais teóricos que dialogam com o estruturalismo e pós-estruturalis-
mo, apresentam proposta teórico-metodológica, realizam mapeamentos 
de redes políticas complexas, articulam macrocontextos e microcontextos 
e desenvolvem pesquisas em parcerias com pesquisadores de diversos pa-
íses, expondo nas obras realidades bem diversas. 

Ball é professor do Institute of Education da Universidade de 
Londres onde ocupa a Cátedra Karl Mannheim. Podemos dizer que a 
obra de Ball se insere no campo da Sociologia da Educação, com foco 
na chamada Sociologia das políticas. Segundo Lopes e Macedo (2011), 
foi nesse instituto que na década de 1970 desenvolveu-se a Nova Socio-
logia da Educação (NSE), tendo suas bases na publicação da obra orga-
nizada por Michael Young “Knowledge and Control” (1971), com textos de 
Bernstein, Esland e Bourdieu entre outros, que define o conhecimento 
escolar como objeto da Sociologia da Educação. Ball vem dessa escola da 
Sociologia enquanto pesquisador da História das Disciplinas Escolares 
(HDE). Mesmo oriundo de uma tradição estruturalista, no campo da in-
vestigação disciplinar, Ball já salientava “[…] a necessidade de investigar 
a micropolítica institucional e disciplinar” (LOPES; MACEDO, 2011, 
p. 251), destacando a autonomia das escolas na seleção e organização do 
conhecimento escolar.

Esse trânsito do autor entre o estruturalismo e o pós-estruturalis-
mo, que Lopes e Macedo (2011) denominam de “deslizamento teórico”, 
confere abrangência e complexidade para seus estudos, ao mesmo tempo 
que contempla discussões sobre o mercado, ideologia, classe social e ações 
globais. De modo igual, incorpora aportes pós-estruturais e teóricos pós-
-coloniais. Essa opção epistemológica de Ball favorece a interpretação das 
políticas educacionais que articulam macrocontextos e microcontextos 
em sentidos diversos, de forma complexa e dinâmica, distinguindo-a das 
abordagens estadocêntricas: “Ball reconhece a importância da análise do 
Estado, por ele considerada incluída no ciclo de políticas, mas afirma que 
qualquer teoria de política educacional que se preze não pode se limitar 
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à perspectiva do controle estatal.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 253). A 
postura epistemológica de Ball4, que carrega um pluralismo teórico, reco-
nhece os limites das distintas perspectivas teóricas, mas, ainda sim, busca 
articulá-las a partir do que pode oferecer para a investigação: “Como ilus-
tra o conceito de ‘ciclo das políticas’, uma das características que distingue 
a forma em que Ball aborda estes temas é seu ecletismo teórico.” (BEEC-
CH; MEO, 2016, p. 3)5. 

Ainda é muito comum o enfoque estadocêntrico nas pesquisas 
sobre políticas educacionais e, geralmente, analisar uma política pública 
segue muito o sentido de avaliar sua implementação e trajetória. Compa-
rar o planejado e o executado “[…] é a compreensão do Estado como ins-
tância produtora de uma política a ser, posteriormente, implementada.” 
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 255)6. Sem um estudo mais cuidadoso, a 
tendência é que a avaliação se resuma a analisar o que foi implementado 
e como foi implementado. A Abordagem do Ciclo das Políticas é uma 
perspectiva de análise teórico-metodológica para além da implementação. 
Essa abordagem destaca a natureza complexa e controversa da política 
educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissio-
nais que lidam com as políticas no nível local, e indica a necessidade de 
se articularem os processos macro e micro na análise de políticas educa-
cionais (MAINARDES, 2006, p. 49). Ball coloca as políticas públicas e, 
as políticas educacionais mais especificamente, nas redes e fluxos globais 
que atuam neoliberalizando-as, transformando a atuação do Estado e 
abrindo espaços de negócios na área social e também em outras esferas.

Mainardes (2006), analisando as bases e potencialidades da Abor-
dagem do Ciclo de Políticas como uma abordagem teórico-metodológica 
possível para análise das políticas educacionais no Brasil, observa que a 
concretização das políticas públicas vai além das lacunas entre o proposto 

4 Essa postura teórica foi explicitada pelo próprio autor durante o Seminário “As con-
tribuições de Stephen Ball para a pesquisa educacional no contexto brasileiro: análises 
e reflexões”, realizado na Universidade de Campinas (UNICAMP), em 4 de outubro de 
2013. Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/stephenball/. Acesso em: 2 abr. 2016.
5 “Como ilustra el concepto de ‘ciclo de las políticas’, una de las características que distingue 
la forma en que Ball aborda estos temas es su eclectismo teórico”.
6 As autoras referem-se ao estado da arte sobre as pesquisas de currículo a partir de dis-
sertações e teses de programas de pós-graduação (MACEDO, E.F.; LOPES, A.C.; PAIVA, 
E.; BARBOSA, I.; DIAS, R. E.; FRANGELLA, R. Currículo da educação básica (1996-2002). 
Brasília: PNUd/Inep/MEC, 2006.
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e o executado, mas envolve um ciclo contínuo constituído de contextos, 
que são assim definidos originalmente na proposta analítica de Stephen 
Ball: o contexto de influência, o contexto da produção de texto, o contex-
to da prática, o contexto de resultados/efeitos e o contexto de estratégia 
política. Esses contextos se entrelaçam e se condicionam mutuamente, e 
também envolvem disputas e embates. Tal perspectiva requer uma análise 
cuidadosa das ações e interpretações dos sujeitos que atuam na concre-
tização das políticas públicas: “[...] isso envolve identificar processos de 
resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as 
arenas da prática, e o delineamento de conflitos e disparidades entre os 
discursos nessas arenas.” (MAINARDES, 2006, p. 50). Faz-se necessário 
apresentar como Ball entende cada contexto no ciclo de políticas.

O primeiro é contexto de influência no qual inicia a construção 
dos discursos políticos e a disputa dos diferentes grupos para influenciar 
a concepção e finalidades sociais da educação; “[...] atuam nesse contexto 
as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do 
processo legislativo.” (MAINARDES, 2006, p. 51). Nessa arena, disputam 
os sentidos da concepção das políticas as agências multilaterais que muitas 
vezes patrocinam e impõem suas ideias, como o Banco Mundial, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), a Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); mas outras corporações trans-
nacionais que promovem e fazem circular internacionalmente suas ideias e 
soluções para as políticas educacionais dos diversos países “[...] por meio de 
periódicos, livros, conferências e ‘performances’ de acadêmicos que viajam 
para vários lugares para expor suas ideias etc.” (MAINARDES, 2006, p. 
52). Nesse contexto, são definidas as bases ideológicas do modelo de socie-
dade que se quer configurar. Será o lócus onde atuam as principais institui-
ções e sujeitos tensionando para que a sua ideologia seja estabelecida como 
hegemônica. E embora seja fortemente influenciado por direcionamentos 
mais globalizantes, é necessário considerar a relação com os contextos lo-
cais, onde outros grupos sociais (pesquisadores, associações profissionais e 
outras organizações da sociedade civil) brigam pelos sentidos ideológicos 
a serem configurados na política: “Tais influências, no entanto, são sempre 
recontextualizadas e reinterpretadas pelos Estados-nação. Vários estudos 
mostram que há uma interação dialética entre global e local” (MAINAR-
DES, 2006, p. 52). 
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O outro contexto é o de produção de texto da política que visa 
traduzir para a sociedade em forma de texto os direcionamentos da po-
lítica: “[...] os textos políticos, portanto, representam a política. Essas 
representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e tex-
tos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 
pronunciamentos oficiais, vídeos etc.” (MAINARDES, 2006, p. 52). No 
entanto, “[...] os textos políticos são o resultado de disputas e acordos.” 
(MAINARDES, 2006, p. 52), e nesse sentido podem ser contraditórios, 
pois tentam estabelecer uma comunicação com diferentes grupos sociais 
e as respostas e interpretações a esses textos são também diversas, en-
volvem diferentes traduções e recontextualizações no âmbito da prática, 
“[...] assim, políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam 
limitações materiais e possibilidades.” (MAINARDES, 2006, p. 52). Esse 
contexto envolve disputas e consensos entre os grupos que buscam se 
fazer representar no texto: “[...] pela acentuada circulação e recontextu-
alização de múltiplos textos e discursos nos contextos de produção das 
políticas, são instituídas, simultaneamente, a homogeneidade e a hete-
rogeneidade, em constante tensão.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 254). 
Assim, o texto da política carrega incongruências, lacunas, contradições, 
resultando em leituras díspares: “Os textos das políticas terão uma plura-
lidade de leituras em razão da pluralidade de leitores. Os textos são produ-
tos de múltiplas influências e agendas e sua formulação envolve intenções 
e negociação dentro do Estado e dentro do processo de formulação da 
política.” (MAINARDES, 2006, p. 53).

É no contexto da prática que as políticas são ressignificadas, são 
colocadas em ação pelos sujeitos da prática, não são apenas implemen-
tadas, são interpretadas e recriadas: “[...] é onde a política está sujeita à 
interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequên-
cias que podem representar mudanças e transformações significativas na 
política original.” (MAINARDES, 2006, p. 53). Esta abordagem valo-
riza a ação dos professores e demais profissionais na concretização das 
políticas educacionais que “[…] exercem um papel ativo no processo de 
interpretação e reinterpretação das políticas educacionais e, dessa forma, 
o que eles pensam e no que acreditam têm implicações para o processo 
de implementação das políticas” (MAINARDES, 2006, p. 53). Entender 
que há processos de recontextualização da política no contexto da prática 
não significa desvalorizar os outros contextos em que há assimetrias nas 
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vozes que se fazem representar: “[...] nesse sentido, o contexto da prática 
é produtivo, mas não pode ser entendido fora dos constrangimentos es-
tabelecidos pelas relações de poder reestruturadas, redistribuídas e recria-
das pelas políticas.” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 261).

O quarto contexto é o contexto dos resultados ou efeitos em que 
“[…] as políticas deveriam ser analisadas em termos do seu impacto e das 
interações com desigualdades existentes.” (MAINARDES, 2006, p. 54). 
Está relacionado com questões de justiça, igualdade e liberdade. Esses 
efeitos podem ser divididos em duas categorias: gerais e específicos; isso 
indica que “[...] a análise de uma política deve envolver o exame (a) das 
várias facetas e dimensões de uma política e suas implicações e (b) das 
interfaces da política com outras políticas setoriais e com o conjunto das 
políticas.” (MAINARDES, 2006, p. 54-55). O último contexto da Abor-
dagem do Ciclo de Políticas é o contexto de estratégia política que rela-
ciona a avaliação do ‘impacto’ da política com a justiça social e a criação 
de estratégias e mecanismos para enfrentar as desigualdades geradas por 
uma política: “[…] envolve a identificação de um conjunto de atividades 
sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com as desigualdades 
criadas ou reproduzidas pela política investigada” (MAINARDES, 2006, 
p. 55). Esses contextos não são etapas estanques de “implementação” de 
uma política, são categorias analíticas que possibilitam o entendimento 
da dinâmica complexa que envolve a concretização da mesma.

 Assim, a Abordagem do Ciclo das Políticas representa uma opção 
teórico-metodológica que contribui para uma compreensão menos esque-
mática das políticas públicas. Segundo Beech e Meo (2016), a Abordagem 
do Ciclo das Políticas proposta por Ball e colaboradores possibilita inter-
pretar as políticas públicas, em especial as políticas do campo educacio-
nal, enquanto ações sociais dinâmicas em processo constante de interpre-
tação e reelaboração, distanciando de perspectivas que apenas avaliam a 
implementação das mesmas:

Trata-se de uma abordagem teórico-metodológica que intenta, por 
um lado, superar as visões lineares e simplistas da “implementação”, 
nas quais se analisam as políticas como uma produção acabada do 
Estado que as escolas implementam ou não, e, por outro, enfatiza 
a complexidade de interesses e influências em jogo no momento de 
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definir as políticas educativas. (BEECH; MEO, 2016, p. 3)7

Esse entendimento não negligencia o papel do Estado na proposi-
ção e desenvolvimento das políticas públicas; ao contrário, reconhece seu 
papel de mediador, mas dentro de novas configurações num contexto de 
capitalismo globalizado. Azevedo (2001), igualmente, salienta que as po-
líticas públicas não podem ser entendidas apenas no seu aspecto formal, 
normativo. Elas são resultantes da ação dos sujeitos num determinado 
contexto histórico e se configuram, simultaneamente, como policy (pro-
grama de ação) e como politics (relação de poder), tendo o Estado como 
mediador central. 

As pesquisas de Ball não se limitam a Abordagem do Ciclo de Po-
líticas, também ajudam a entender como o capitalismo neoliberal avança 
nas políticas educacionais, transnacionalmente e em redes políticas. O 
mapeamento minucioso que apresenta das ações, das instituições e sujei-
tos e das articulações que estabelecem para além das fronteiras nacionais 
e dos limites institucionais do Estado traduz o projeto neoliberal na práti-
ca, o “como se faz” o neoliberalismo nas políticas públicas. E não se faz a 
política no abstrato, envolve sujeitos, instituições, ações; o neoliberalismo 
é doutrina e também ação, desenvolvida através de redes políticas:

Espero começar a mostrar como essas redes de políticas específicas 
“trabalham” e o “trabalho” que elas fazem para o capitalismo 
neoliberal como um projeto supranacional e como um conjunto de 
iniciativas locais endereçadas a mudanças políticas e oportunidades 
de negócios. Isso coloca o neoliberalismo em um conjunto de práticas 
e de relacionamentos”. (BALL 2014, p. 80)

Práticas e relacionamentos complexos são estabelecidos entre o 
Estado e o mercado, criando hibridismos, entre-lugares, opacidades, qua-
se-mercados, novas governanças, parcerias público-privado, empreende-

7 “Se trata de un abordaje teórico-metodológico que intenta por un lado superar las visio-
nes lineales y simplistas de la “implementación”, las cuales se analizan las políticas como 
una producción acabada del estado que las escuelas implementan o no, y por otro, enfatiza 
la complejidad de intereses e influencias en juego al momento de definir las políticas edu-
cativas” (BEECH; MEO, 2016, p. 3).
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dorismo social, ‘filantropia 4.0’. Embora entenda-se que no projeto de 
capitalismo neoliberal Estado é um importante agente viabilizador das 
reformas neoliberais, criando mecanismos que facilitam seu desenvolvi-
mento dentro das fronteiras nacionais, seja desburocratizando, seja atra-
vés de parcerias, “[...] o Estado é importante para o neoliberalismo como 
regulador e criador de mercado.” (BALL, 2014, p. 42). Abordaremos al-
guns aspectos dessa relação Estado e mercado a seguir.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS: GLOBALIZAÇÃO, NEOLIBE-
RALISMO E NOVOS GERENCIALISMOS

As políticas educacionais, como parte das políticas sociais, nas 
sociedades capitalistas, visam a reprodução do capital e, mesmo quando 
o objetivo imediato é atender a demandas sociais específicas, sua concre-
tização está vinculada a esse projeto de sociedade. Assim, as reformas 
educacionais nas últimas décadas são consequências da reestruturação 
produtiva do capital que exige novas competências da força de trabalho 
diante do avanço tecnológico: “[…] as reformas educacionais operadas 
mundialmente têm em comum a tentativa de melhorar as economias na-
cionais pelo fortalecimento dos laços entre escolarização, trabalho, pro-
dutividade, serviços e mercado.” (AZEVEDO, 2001, p. XI). À medida 
que o neoliberalismo avança enquanto projeto hegemônico, tanto nos pa-
íses centrais quanto nos periféricos, as políticas educacionais tornam-se 
campos operacionais desse projeto, enquanto ação e discurso.

Ball (2014) aponta as novas reconfigurações da relação entre Esta-
do e mercado, a neoliberalização do Estado, e como a doutrina neoliberal 
é colocada em prática, mapeando estratégias e identificando sujeitos (pes-
soas e organizações) que a efetivam nas políticas educacionais.8 Essa neo-
liberalização do Estado, em geral, é concretizada em processos de priva-
tização endógenos que tornam as organizações estatais mais empresariais 

8 No livro Educação Global S.A, Ball (2014, p. 26) afirma que não é o objetivo fazer uma 
discussão teórica do que é o neoliberalismo e sim investigar como o neoliberalismo é feito, 
como funciona e como é promovido no contexto educacional. A acepção de neoliberal-
ismo que adota conjuga interpretações neomarxistas e foucaultianas, levando em conta a 
complexidade e adaptabilidade dessa doutrina a diferentes contextos históricos: “Neoliber-
alismo é sobre dinheiro e mentes, e como eu seguirei argumentando é um nexo de interesse 
comum entre as várias formas de capital e de Estado contemporâneos.”
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e exógenos com a substituição delas por fornecedores privados na pres-
tação dos serviços públicos (BALL, 2013). Esse processo de relocação 
das tarefas complexifica a relação entre o público/estatal, o setor privado 
e o terceiro setor, criando novas relações de poder e novas interdepen-
dências, mistura de hierarquias, mercados e heterarquias9: “[...] portanto, 
novas vozes e interesses são representados no processo político, e novos 
nós de poder e influência são construídos e fortalecidos.” (BALL, 2013, 
p. 177). O autor afirma que muitas tarefas e serviços que eram realizados 
pelo Estado passam a ser desenvolvidos por vários outros, a partir de 
complexas relações com o setor estatal. Isso vai além da privatização de 
empresas estatais (como o processo de leilão das telefônicas que aborda-
remos em seguida), mas envolve o avanço de empresas privadas no setor 
público e a mercantilização de serviços públicos de garantias de cidadania 
(como educação e saúde). Isso se configura em vários aspectos:

[...] criação de órgãos executivos, o estabelecimento de parcerias 
público-privado (de muitos tipos diferentes), contratação de serviços 
estatais para fornecedores privados (ver Burch, 2006), o uso de think 
tanks (laboratórios de ideias), consultores e empresas especializadas 
de conhecimento para pesquisa e avaliação de políticas, atividade 
filantrópica e patrocínio para financiar programas e inovações na 
área da educação, o envolvimento do setor voluntário (instituições de 
caridade, ONGs, fundações sem fins lucrativos, etc.) no fornecimento 
de serviços e o uso de empresários sociais para tratar problemas 
sociais persistentes – às vezes em combinações complexas. (BALL, 
2013, p. 177- grifos do autor).

A participação de setores privados no oferecimento de serviços 
públicos, num processo que desloca as políticas públicas de meios de 
acesso aos direitos de cidadania para prestação de serviços, é apenas um 
dos processos de mercantilização dos direitos sociais. Outro movimento 
reconfigura os setores e instituições públicas a partir de modelos de ge-
renciamento baseados na gestão de empresas privadas. Esse novo geren-
cialismo é apresentado por Gewirtz e Ball (2011, p. 200), na realidade do 

9 Segundo Ball (2013, p. 178), “Heterarquia é uma forma de organização, algo entre hi-
erarquia e rede, que aproveita diferentes ligações horizontais as quais permitem que dif-
erentes elementos do processo político cooperem (e/ou se complementem) enquanto 
individualmente otimiza diferentes critérios de sucesso.”.-
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Reino Unido, com as seguintes características: 

[...] sistemas de valores orientadas ao cliente; decisões instrumentalistas 
guiadas pela eficiência, custo-eficácia, busca por competitividade; 
ênfase nas relações individuais mediante marginalização dos 
sindicatos e de novas técnicas gerenciais, tais como gerência de 
qualidade total (GQT) e gerência de recursos humanos (GRH); 
autoritária; racionalidade técnica; competição; gerentes socializados 
genericamente, i.e., dentro da área dos valores da “gerência.”.

Isso é resultado da adoção dos princípios de mercado na orga-
nização e financiamento da Educação no Reino Unido e se traduz na 
adoção de parâmetros de eficiência e produtividade tomados de outros 
setores e atividades econômicas para controlar e avaliar os sistemas edu-
cacionais, conteúdos e currículo: “[...] o discurso do novo gerencialismo 
na educação enfatiza os propósitos instrumentais de escolarização […] e 
está frequentemente articulado a um vocabulário da empresa, excelência, 
qualidade e eficiência.” (GEWIRTZ. BALL, 2011, p. 199). As redes de 
governança ou heterarquias redefinem fronteiras entre o Estado, a socie-
dade civil e a economia; cria dependência do Estado com outros atores 
políticos. As heterarquias também agem para dispersar e re-espacializar 
as políticas, “[...] criando novos locais de influência, tomada de decisão 
e ação políticas.” (BALL, 2013, p. 180). Nem sempre essas redes de po-
der são transparentes, ao contrário, “[...] à medida que esses novos locais 
dentro dos contextos de influência e da produção de texto proliferam, 
há um aumento constante da opacidade e mesmo ocultamento das redes 
de poderes em torno da elaboração de políticas.” (BALL, 2013, p. 181). 
Faz-se necessário o mapeamento dessas redes de poder, seus discursos 
e ações. Esse é um dos dados apresentados pelas pesquisas de Ball, nos 
apresentando redes de poder transnacionais que contribuem com ideias e 
dinheiro, atuando em diversos países e em diferentes continentes.

Uma das estratégias da mercantilização das políticas educacionais 
é o que o autor denomina de “Capitalismo social, Nova filantropia ou fi-
lantropia 3.0” que promove soluções de mercado para problemas sociais e 
educacionais (BALL, 2014). Essas novas estratégias de resolução dos pro-
blemas criam novos nichos de mercado para investidores e empreende-
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dores sociais, ao mesmo tempo que difunde as soluções mercadológicas 
para Educação através da ação de redes de pessoas, fundações, empresas 
de edu-bussines e lideranças locais. Ao identificar as organizações, os su-
jeitos e suas ações, mapear os locais de persuasão (reuniões, seminários, 
simpósios, workshops, fóruns e conferências) e interpretar seus discursos, 
Ball (2014) busca entender como o imaginário neoliberal é transformado 
em práticas políticas, articuladas em rede e, para isso, analisa os sujeitos e 
organizações que atuam no chamado empreendedorismo social, a exem-
plo do empreendedor social James Tooley, da Clinton Global Initiative (CGI), 
da Bridge International Academies (BIA), e da Pearson Education. Tais pessoas 
e organizações são em maioria estadunidense e atuam em países com 
deficit educacional como Índia e Quênia, apresentando “soluções rápidas” 
baseadas no mercado para “grandes desafios” ou ainda captando recursos 
para investimentos de empreendedorismo social. Ao caracterizar essas 
organizações, Ball (2014, p. 135) expõe os mecanismos de financiamento 
e captação de recursos e os financiadores, o que nos dá a dimensão do 
avanço organizado do capitalismo nas áreas sociais, transformando direi-
tos em mercadorias: “[...] reforma, empreendimentos sociais, equidade e 
oportunidade também servem para criar novas possibilidades de negó-
cios e abrir novos mercados.”.

Os mecanismos e estratégias de difusão do ideário neoliberal 
são variados, mobilizam organizações e atores e são analisados por Ball 
(2014) como narrativas políticas que buscam construir consensos atra-
vés de discursos que reforçam o mercado como única alternativa e so-
lução para os problemas globais. São nas conferências, cúpulas, reuni-
ões, workshops, além das comunicações virtuais, que o ideário neoliberal 
é difundido como ideologia e solução: “[…] narrativas políticas e defesas 
de políticas são fundadas em relações sociais, políticas e financeiras glo-
bais vibrantes que são mantidas e estendidas virtualmente por e-mail, 
Facebook, Twitter e blogs […]” (BALL, 2014, p. 117- grifo do autor). Nessas 
articulações em rede, “[...] atores movem-se entre nódulos e atividades 
decorrentes e traçam uma cartografia de crença e de defesa” (BALL, 
2014, p. 119). O autor exemplifica uma dessas ações na palestra anual John 
Graham, de 2010, proferida por James Tooley, cujo título foi “Grounds for 
hope: the irrepressible success of community-led education for the poor” (Motivos de 
esperança: o irreprimível sucesso da educação para os pobres liderado 
pela comunidade). O evento foi realizado no Maxim Institute que é uma 
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think tank da Nova Zelândia de viés conservador, voltada para educação, 
família, justiça e bem-estar com vários prêmios internacionais da Atlas 
Economic Research Foundation (BALL, 2014). Nesse exemplo, fica evidente 
os mecanismos de articulação em rede e as estratégias de promoção do 
ideário de mercado por meio de patrocínio de eventos e premiações das 
organizações pró-mercado, criando uma imagem positiva diante dos go-
vernos e da sociedade civil. Ball (2014, p. 120) denomina de microespaços 
de políticas essas ações de promoção do ideário neoliberal e do empreen-
dedorismo social:

Ideias de políticas não se movem no vácuo, elas são criações sociais 
e políticas que são contadas e recontadas em microespaços de 
políticas. […] esses microespaços de políticas são configurações 
sociais preeminentes e eventos de falas de trocas onde a confiança é 
construída, e os compromissos e os negócios são feitos. 

É importante também destacar a análise de Ball (2014) sobre ato-
res políticos atuantes na difusão do ideário neoliberal, e ele dedica al-
guns tópicos à análise da atuação de James Tooley na articulação desses 
microespaços de políticas neoliberalizantes. O autor caracteriza Tooley 
como “hayekeano de carteirinha” (numa referência a suas vinculações 
ideológicas com um dos teóricos do neoliberalismo, Frederick Hayek), 
acadêmico, “thought leader” (líder pensante) e empresário, empreendedor 
de políticas com grande articulação com governos, organizações multi-
laterais, bancos de caridade e ONGs. Ele é professor da Universidade de 
Newcastle, com obras premiadas por organizações pró-mercado; é, ao 
mesmo tempo, intelectual que divulga os ideais neoliberais nas suas obras 
e pesquisas, e também empreendedor que apresenta soluções de mercado 
para os problemas em diversos países: “[…] ele tem sido capaz de reunir 
e coordenar redes de indivíduos e organizações, locais e transnacionais, 
com as capacidades e os recursos necessários para alcançar a mudança.” 
(BALL, 2014, p. 78). Ele conta com apoio financeiro para o desenvolvi-
mento de suas pesquisas e de seus projetos de educação de baixo custo, 
mas ele ainda é parte de um projeto maior: “[...] ele está inserido em uma 
rede de defesa neoliberal altamente desenvolvida, de longa data, densa e 
efetiva, dentro da qual a Rede Atlas Foundation Freedom10 é um componente 
10 A Atlas Foundation é uma fundação criada em 1981 por Antony Fisher com a missão de 
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gerador significativo, e ele tem considerável apoio financeiro.” (BALL, 
2014, p. 79). Com a reputação que construiu com suas publicações e pes-
quisas, Tooley consegue obter fundos e captar recursos para realizar seus 
projetos. Um dos seus projetos é a criação de rede de escolas com fins 
lucrativos de baixo custo destinadas a comunidades pobres para países 
com uma demanda educacional significativa sem acesso ao Ensino fun-
damental, como a Índia e países do continente africano (BALL, 2014). 

Na Índia, em especial, Tooley tem atuado na produção de estudos 
que demonstram o melhor desempenho das escolas privadas e as oportu-
nidades de investimento para o ensino privado nos países em desenvol-
vimento. Esse foi o foco de um estudo comparativo de escolas privadas 
em cinco países (que incluía um bairro pobre da cidade de Hyderabad no 
estado indiano Andhra Pradesh) realizado por Tooley e financiado pela 
Templeton Foundations no valor de US$ 800.000. Outras publicações como 
The Global Education Industry (1999) e The Beautiful Tree (2009) apresentam a 
defesa das escolas privadas com fins lucrativos para comunidades pobres 
como possibilidade de negócios e solução para os problemas de acesso e 
de qualidade da educação (BALL, 2014).

Os estudos e ações de Tooley ganham notoriedade na mídia em 
jornais, revistas e websites, além de suas publicações em revistas acadêmi-
cas, entrevistas à imprensa, palestras e debates com parlamentares (dos 
EUA e Reino Unido), formuladores de políticas e grupos políticos da 
Índia. Toda essa divulgação atrai investidores como Richard Chandler, 
diretor da firma de investimentos Orient Global, que criou um fundo edu-
cacional de US$ 100 milhões para apoiar o trabalho de Tooley na Índia. 
Há também toda uma rede de articulações com as instituições e os em-
preendedores locais; nesse caso, o Liberty Intitute, a School Choice Campaign 
India (dirigida pelo Centre for Civil Society - CCS) e o Educare Trust. Tooley é 

“descobrir, desenvolver e apoiar empreendedores intelectuais” e “entulhar o mundo com 
think-tanks do livre mercado”. Essa fundação tem sede em Arlington, Virgínia (EUA), e 
articula em nível global mais de 400 organizações de livre mercado em mais de 80 países. 
Aqui no Brasil apoia o Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, o Insti-
tuto Liberdade Brasil e o Instituto de Estudos Empresariais. Junto com a Atlas Liberty Net-
work atua difundindo seus ideais “libertários” que estão relacionados às doutrinas de livre 
mercado, valorização do individualismo, defesa da propriedade privada e do empreende-
dorismo. A Atlas Liberty conta no Brasil com sete membros: Instituto Millenium, Instituto 
Liberal, Instituto Liberdade, Instituto Atlântico, Instituto Mises e o Instituto de Estudos 
Empresariais (BALL, 2014).
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pesquisador sênior da CCS e sua missão é construir uma campanha para 
a liberdade de escolha de escola entre os pobres defendendo o ensino pri-
vado com mais eficiência. Essas atuações em rede de Tooley demonstram 
a capilaridade das ações dos empreendedores sociais, suas articulações e 
estratégias de divulgação, persuasão e captação de apoio e financiamento 
que colocam em ação o projeto neoliberal. 

Outro exemplo significativo, em termos de organizações e de ato-
res, que Ball (2014) apresenta, é a Clinton Global Initiative, fundada em 2005 
pelo ex-presidente estadunidense, Bill Clinton, como uma organização 
não-partidária que reúne líderes globais (e até celebridades) para “[…] 
conceber e implementar soluções inovadoras para os problemas mais ur-
gentes do mundo” (BALL, 2014, p. 125). Essa organização é financiada, 
entre outros, pela Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) que é a maior 
fundação privada dos Estados Unidos e atua intermediando compromis-
sos e parcerias entre Estados, financiadores e fornecedores, atuando em 
170 países. 

Entre os fornecedores, citados por Ball (2014, p. 127), a Bridge 
International Academies tem como ação desenvolver cadeias de escolas pri-
vadas de baixo custo (200 escolas no Quênia e na Índia): “[…] A Bridge In-
ternational obteve novos investimentos de US$ 1,8 milhão da Omidyar Ne-
twork (uma empresa de investimento filantrópico) para trazer educação 
de alta qualidade e de baixo custo para a África.”. Esse modelo de escolas 
de baixo custo ou “escola completa em uma caixa”, foi implantado em 
cinco meses. Os edifícios têm baixo custo de construção, as mensalidades 
giram em torno de US$ 4 por mês; basta 1.000 crianças inscritas para a es-
cola ter lucro. Gestores e professores são da comunidade local e têm salá-
rios-base baixos; além disso, o programa de implantação inclui formação 
de professores, manual de gestão detalhado para as questões financeiras, 
operacionais, instrucionais, gestão de recursos humanos e planos de aulas 
que enfatizam a compreensão da língua inglesa. Em 2010, já existiam 12 
escolas abertas nas favelas de Nairóbi e há planos de expansão rápida.

O privado fica cada vez mais evidente na criação de escolas privadas 
por empreendedores locais e a criação de redes de escola por 
empresas educacionais multinacionais em relação às tentativas de 
desenvolver sociedades para alcançar o seu Millennium Development 
Goals e proporcionar acesso em massa à educação básica. Cada vez 
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mais, ajuda internacional e filantropia já não são “doadas” como 
subsídios aos governos e às ONGs, mas sim são “investidos” em 
edu-businesses e no desenvolvimento de mercado e de soluções de 
empreendedorismo social para problemas educacionais”. (BALL, 
2014, p. 146- grifo do autor)

O mercado educacional ou edu-business é um espaço corporativo 
em expansão e abarca tanto a educação básica quanto o ensino superior. 
Esse espaço de negócios, Ball (2014) afirma que segue as formas de ne-
gócios de outras empresas e tem havido uma série de fusões e aquisições, 
seguindo a lógica concentracionistas de outras áreas e criando grandes 
corporações e conglomerados educacionais. O autor exemplifica seus ar-
gumentos com a atuação de corporações como o caso da Pearson Educa-
tion, que ele considera a maior empresa de educação do mundo que está 
presente em mais de 30 países. Essa empresa é parte do grupo Pearson, 
juntamente com o Financial Times, a Penguin Books e várias outras editoras, 
cujas vendas mundiais em 2010 chegaram a 5,7 bilhões de libras e “[…] 
tem buscado um programa agressivo global de aquisições e junções [...]” 
(BALL, 2014, p. 200-201). A área de atuação da Pearson engloba o mer-
cado editorial, sistemas de gestão, cursos on line, treinamento em serviço, 
sistema de avaliação, cursos de língua inglesa, sistemas de tutoria, entre 
outros. Tem contratos na Colômbia, África do Sul, Malta Vietnã, Reino 
Unido. No Brasil, tem parceria com o Sistema Educacional Brasileiro e 
adquiriu os sistemas de aprendizagem escolar que abrange 450 mil alu-
nos11. 

Ao mapear essas redes de políticas, Ball mostra como os sujeitos 
e organizações atuam para fazer do capitalismo neoliberal um projeto 
supranacional:

Isso coloca o neoliberalismo em um conjunto de práticas e de 
relacionamentos. Em nível macro, isso rearticula o FMI e as 
ortodoxias do Banco Mundial para políticas nos foros internacionais; 

11 A Pearson adquiriu o Sistema Educacional Brasileiro que engloba os sistemas de ensi-
no COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, além de gráfica, operações de logística e o 
portal educacional Klick Net, segundo informações do portal Reuters. SEB vende sistema 
de ensino para a Pearson por R$ 613,3 mi. Disponível em: https://br.reuters.com/article/
idBRSPE66L03S20100722. Acesso em: 14 nov. 2020

https://br.reuters.com/article/idBRSPE66L03S20100722
https://br.reuters.com/article/idBRSPE66L03S20100722
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no âmbito local, envolve trabalhar com novos negócios educacionais 
(edu-business) de vários tamanhos; e, no âmbito nacional, inclui 
trabalhar com políticas nacionais e contra elas as quais bloqueiam 
ou restringem o desenvolvimento dos mercados de ensino. (BALL, 
2014, p. 80)

Entender a existência dessas novas configurações não significa 
que modos antigos de governo e de governar foram completamente subs-
tituídos, conforme afirma Ball (2013). Acredita-se que muitos hibridismos 
são configurados, o que não anula a atuação autoritária dos Estados na 
manutenção dos objetivos de acumulação e na repressão aos movimentos 
e aos sujeitos que não se adéquam ao modelo de cidadãos empreendedo-
res: “[...] soberania e violência estão muito entre nós.” (BALL, 2013 p. 
178). Desse modo, na

[…] ênfase do uso de liberdade e escolha em relação àqueles 
considerados responsáveis e produtivos, há um uso discriminado 
contínuo ou na verdade aumentado de poder violento, formas de 
“microviolência” em relação a determinados grupos sociais como os 
que buscam asilo e os que dependem da Previdência Social, jovens 
desempregados ou com “problema”, que são vistos como uma 
ameaça à ordem social, junto com, geralmente, formas de vigilância 
e fiscalização mais intrusivas. (BALL, 2013, p. 179)

Isso significa que os novos modelos de governança atuam na ma-
nutenção do sistema capitalista, reformando seu modelo, sem mudar sua 
estrutura e objetivo; ao contrário, as novas estratégias de gestão do Esta-
do e sua relação com o mercado ampliam as desigualdades ao tornar as 
políticas sociais espaços de exploração do capital. As políticas educacio-
nais tornam-se mais uma oportunidade de lucro (uma commodity) e espaço 
de disputa para corporações transnacionais e o empresariado nacional 
(BALL; MAINARDES, 2011). 

O próprio Banco Mundial é um dos organismos multilaterais que 
apresenta em seus documentos o mercado educacional dos países em de-
senvolvimento como um setor com grandes oportunidades para inves-
tidores privados. Nas Metas de Desenvolvimento do Milênio, o Banco 
Mundial estabelece como prioridade educacional a universalização do 
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ensino primário e a equidade de gênero. A ideia defendida é que os gover-
nos destinem os investimentos para o ensino primário que é obrigatório 
e fortaleça o papel dos setores privados nos níveis não obrigatórios: as 
Séries Finais do Ensino fundamental, o ensino Médio e Ensino Superior 
(SILVA; AZZI; BOCK, 2008). O pacote de reformas para os países clien-
tes têm como elementos centrais:

 

a) Prioridade na educação primária; b) Melhoria da eficácia da 
educação; c) ênfase nos aspectos administrativos; d) Descentralização 
e autonomia das instituições escolares, entendida como transferência 
de responsabilidades de gestão e de captação de financiamento, 
enquanto ao Estado caberia manter centralizadas as funções de fixar 
padrões, facilitar os insumos que influenciam o rendimento escolar, 
adotar estratégias flexíveis para aquisição e uso de tais insumos 
e monitorar o desempenho escolar; e) A análise econômica como 
critério dominante na definição das estratégias. (SILVA; AZZI; 
BOCK; 2008, p. 24) 

Ao estabelecer a análise econômica como critério de definição e 
de estratégia, o Banco Mundial deixa claro que entende a educação com 
um serviço e não como direito de cidadania, que sua eficiência está dire-
tamente ligada ao custo-benefício. Nesse sentido, suas orientações visam 
diminuir os gastos com recursos humanos e melhorar a gestão dos recur-
sos financeiros; ou seja, sua concepção de melhoria da qualidade depende 
mais de critérios econômicos. 

Mas esse processo de reestruturação do capital em nível mundial 
passa por readaptação em cada contexto, de acordo com a característica 
histórica de cada país: “[…] as diretrizes que desnacionalizam o Estado-
-nação em função da acumulação do capital são sujeitas a processos de 
recontextualização impingidos pelas características históricas da socieda-
de a que se destinam.” (AZEVEDO, 2001, p. xv). No Brasil, como um 
dos maiores clientes do Banco Mundial, na década de 1990, a reforma do 
Estado (administrativa e fiscal) foi acompanhada de reformas educacio-
nais, em sintonia com as orientações dos organismos multilaterais (Banco 
Mundial, FMI, OMC). Tais organismos apresentam políticas cada vez 
mais integradas e suas políticas de financiamento impõem condicionantes 
aos países que aderem aos pacotes de reformas aprofundando a liberaliza-
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ção comercial, de bens e serviços, inclusive a educação.  

Não é outra a realidade que estamos assistindo no Brasil, quando 
empiricamente constatamos, dentre outros aspectos, o direto 
imbricamento entre os princípios que regem a reforma administrativa 
do Estado e as políticas educacionais que vêm sendo implementadas. 
No que se refere ao novo “gerencialismo”, aqui ele se traduz na 
tentativa de adoção do modelo gerencial de gestão à educação. 
(AZEVEDO, 2001, p. xi)

Essa reconfiguração das políticas educacionais a partir da lógica 
do mercado, um novo gerencialismo, é um processo que encontra simila-
ridade nas reformas educacionais na América Latina, onde os principais 
eixos norteadores das reformas são gestão, financiamento, currículos, 
avaliação e formação de professores (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 
2011). No Brasil, Azevedo (2001) destaca que esse novo gerencialismo nas 
políticas educacionais pode ser exemplificado no conjunto de políticas e 
programas nos três níveis de ensino, estabelecendo processos competi-
tivos baseados na eficácia e eficiência para acesso aos recursos. Nesse 
gerencialismo, há o aumento do poder regulador do Estado através da 
centralização dos processos de avaliação (SAEB, ENEM, ENADE), das 
políticas curriculares (antes os PCN e agora a BNCC) e de formação de 
professores (BNC- Formação)12. 

No Brasil, há uma articulação forte do empresariado e outros em-
preendedores e organizações diversas para difusão das bases neoliberais 
para reformas educacionais. Alguns institutos têm papel fundamental 
nas ações culturais e educacionais de difusão do ideário neoliberal junto 
aos governos e à sociedade civil: Instituto Millenium, Instituto Liberal, 
Instituto Liberdade, Instituto Atlântico, Instituto Mises e o Instituto de 
Estudos Empresarias; todos membros da Liberty Network. As ações desses 
institutos incluem publicação de artigos, relatórios, estudos, realização de 
eventos. 

12 As siglas citadas se referem, respectivamente a: Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB); Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (ENADE); Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC); Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica (BNC - Formação)
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Esses Institutos são canais locais em uma rede internacional 
de relações para a difusão de conhecimento e de informação - 
neoliberalismo “tamanho único” - e estão mudando o pensamento 
de governos nacionais e o comportamento por meio da troca de 
normas, de ideias e de discursos; estão trabalhando para mudar a 
percepção do público sobre problemas sociais no Brasil, incluindo a 
educação. (BALL, 2014, p. 62-63)

Uma das organizações parceiras do Instituto Liberdade é o movi-
mento Todos pela Educação13, fundado por presidente de diversas empre-
sas como Dpaschoal, Grupo Gerdau (o presidente da Gerdau é membro 
do conselho do Instituto Millenium), bancos Itaú, Bradesco e Santander. 
Esse movimento tem grande influência no direcionamento das políticas 
educacionais brasileiras, propondo agendas e influenciando a definição de 
metas educacionais a partir de princípios de eficiência tomados do campo 
da gestão empresarial. Foi criado em 2006 e sua atuação engloba realiza-
ção de eventos (como a Conferência Ações de Responsabilidade Social 
em Educação), divulgação na mídia de massa, difusão de seus princípios 
através de seus intelectuais orgânicos, publicação de documentos (como 
o documento “Compromisso Todos pela Educação”); ações que visam 
criar consensos e mobilizar a sociedade civil em tornos de sua proposta 
de educação. As metas propostas por esse movimento foram incorpora-
das pelo MEC ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em 
2007, que serviu de direcionamento para várias ações estatais na área edu-
cacional (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011).

A concepção de Educação como um compromisso social delega à 
sociedade a responsabilidade pela melhoria dos indicadores educacionais, 
acompanhando e fiscalizando a ação do Estado. A Educação passa a ser 
vista como fator de inclusão social, ou seja, as pessoas que não tiverem 
acesso à educação escolar não terão condições de participar da vida so-
cial: “[...] o movimento visa, fundamentalmente, difundir ideias e valores, 
representações de uma perspectiva gerencial na educação, expressa em 

13 O Movimento Todos pela Educação foi criado em 2006 e se define como uma “[...]or-
ganização da sociedade civil, sem fins lucrativos, plural, suprapartidária e indepen-
dente - não recebe recursos públicos. Seus mantenedores incluem fundações ligadas a 
bancos, empresas e outras instituições privadas como Fundação Bradesco, Fundação Itaú, 
Fundação Lemman entre outras. Fonte: https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/
quem-somos/. Acesso em: 20 ago. 2020

https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/quem-somos/
https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/quem-somos/
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formulações que procuram associar princípios, tais como eficácia e efici-
ência gestionária com justiça social.” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 
2011, p. 242). Nessa acepção, é a articulação da sociedade civil que vai 
garantir a melhoria da educação e o acesso para todos, acompanhando a 
qualidade da prestação de serviço do Estado (as avaliações e indicadores 
educacionais servem de base para esse monitoramento por parte dos di-
versos atores sociais).

O neoliberalismo atua neoliberalizando as pessoas e as institui-
ções, produzindo novos atores sociais e novas formas de efetivar polí-
ticas. Atua neoliberalizando o Estado, estabelecendo novas formas de 
relação do público-privado, privatizando as áreas sociais, impondo novas 
formas de gestão (novo gerencialismo) à administração pública. Ele des-
trói algumas possibilidades para formas mais antigas de governar e cria 
novas possibilidades para novas formas de governar “[…] por intermédio 
dos meios de empreendedorismo e de responsabilidade.” (BALL, 2014, 
p. 229). Como ideologia dominante que busca ser hegemônica, impõe-se 
às pessoas através dos diversos espaços e estratégias de persuasão já dis-
cutidos nesse tópico: “[...] isso funciona ao nos neoliberalizar, tornam-nos 
empreendimentos e responsáveis, oferecendo-nos a oportunidade de ter 
sucesso, e, fazendo-nos culpados se não o fizermos, transformando-nos 
em sujeitos neoliberais emaranhados nos poderes de liberdade” (BALL, 
2014, p. 229). Esses processos de neoliberalização condicionam as políti-
cas educacionais e tomam outros contornos nas políticas de TIC e Edu-
cação conforme abordaremos em seguida ao analisar uma política federal 
- o Proinfo Integrado. 

Assim, a contextualização das políticas educacionais no plano da 
reforma do Estado na década de 1990 visa construir uma compreensão 
das políticas públicas de inserção das TIC na Educação e das suas ações 
de formação de professores enquanto politics e policy, que será analisado 
em seguida.

A POLÍTICA EM ESTUDO: O PROINFO, O PROINFO INTE-
GRADO E A ANÁLISE DE SEUS CONTEXTOS 

As políticas de TIC e Educação também passaram por processos 
de neoliberalização que conjugaram adequação aos direcionamentos dos 
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organismos internacionais, ao projeto Sociedade da Informação e em res-
posta às demandas nacionais. O Proinfo Integrado faz parte das políticas 
governamentais de TIC e Educação. Ele foi criado em 2007, a partir da 
reformulação do Proinfo (programa criado em 1997), concentrando as 
ações de formação do programa inicial. Para melhor situar as relações 
entre o Proinfo e o Proinfo Integrado é necessário resgatar o histórico 
desses programas, suas relações com a conjuntura política e o macrocon-
texto, tomando como referência para análise os trabalhos de Ball e de 
outros autores que estudam a temática.

O Proinfo é lançado em 1997 com a meta de distribuir 100 mil 
computadores visando informatizar 6 mil escolas públicas. Esse período, 
década de 1990, é marcado pelo avanço das discussões sobre o Programa 
Sociedade da Informação no Brasil, cuja proposta e metas são sistemati-
zadas no Livro Verde, publicado no ano 2000. Essas discussões partiam 
do determinismo de que era necessário adequar a sociedade brasileira 
a esse novo contexto mundial em que a informação e a informatização 
eram estratégicas para o desenvolvimento econômico de cada país, era 
o “novo paradigma técnico-econômico”, conforme apresentação do do-
cumento: “[...] o advento da Sociedade da Informação é o fundamento 
de novas formas de organização e de produção em escala mundial, re-
definindo a inserção dos países na sociedade internacional e no sistema 
econômico mundial.” (BRASIL, 2000, p. v). A publicação do Ministério 
da Ciência e Tecnologia sintetizava as principais ações governamentais: 
“ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos 
humanos, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico, 
desenvolvimento de novas aplicações.” No discurso, era imprescindível 
investir na informatização da sociedade brasileira para incentivar o co-
mércio eletrônico e, ao mesmo tempo, promover a “alfabetização digital” 
das pessoas instrumentalizando-as para o mercado de trabalho e para um 
consumo mediado pelas tecnologias. 

É também o período das grandes reformas administrativas, fis-
cais e econômicas do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), cujo 
marco é o Plano Real que foi apresentado como estratégia para controle 
da hiperinflação ainda no governo Itamar Franco quando Fernando Hen-
rique era Ministro da Fazenda. Outras medidas visavam a diminuição do 
deficit público, o que incluíam a privatização de empresas públicas e as 
reformas administrativas e da previdência. Mas segundo Singer (1999, p. 
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41), mesmo com as privatizações e reformas, o deficit público aumentava 
e a recessão econômica incrementava a demanda por serviços públicos: 

O crescimento anêmico (e em 1998 inexistente) travou a expansão da 
receita fiscal, apesar dos incessantes aumentos de impostos, e ampliou 
a demanda pelos serviços sociais prestados pelo setor público – desde o 
seguro-desemprego até a transferência de alunos das escolas privadas 
às públicas e o aumento da procura por assistência à saúde, inclusive 
de saúde mental e das vítimas da violência urbana, intensificada pela 
marginalização de crescente massa de trabalhadores de qualquer 
forma legítima de participar da produção social.

O programa neoliberal do governo FHC incluía diminuir a par-
ticipação do Estado em setores estratégicos da economia como o setor 
de telecomunicações e energia que eram estruturais para o avanço da in-
formatização: “[...] nas telecomunicações, houve privatização de todo o 
sistema brasileiro e a criação da Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), fatores que estão permitindo maior e mais rápida disponibi-
lidade de acesso aos meios de comunicação.” (BRASIL, 2000, p. 5). Nas 
telecomunicações, o discurso para legitimar esse processo ancorava-se 
no argumento de que a privatização iria gerar empregos, desenvolvimen-
to tecnológico e prestação de serviços de qualidade (CAVALCANTE, 
2009), pois a participação de empresas privadas aumentaria a concorrên-
cia, dinamizaria o setor e ampliaria a oferta de serviços de telefonia fixa, 
telefonia móvel, conexão a internet (além de TV por assinatura) para a 
população em geral. Houve grande investimento na disseminação publi-
citária dos aspectos positivos da privatização em meios de comunicação 
em massa por parte das grandes empresas de comunicação brasileiras in-
teressadas no setor e também do governo, inclusive através de campanhas 
publicitárias do sistema Telebrás.14 

14 Segundo informações de Cavalcante (2009), a Telebrás gastou36 milhões em campanhas 
publicitárias para esclarecer os benefícios da privatização e também a ONG Brasil 2000 
formada por empresários do setor de telecomunicações e liderados pelo Banco Oppor-
tunity que investiu 2,8 milhões em peças publicitárias para TV e Rádio, em programas de 
grande alcance popular. O autor salienta que, mesmo com expressivo investimento em 
publicidade a favor da privatização, uma pesquisa do Datafolha na época mostrou que 51% 
dos entrevistados eram contra a venda do sistema Telebrás, 41% eram favoráveis
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Os meios de comunicação, nesse sentido, desempenharam um papel 
muito importante ao limitar a discussão das alternativas a serem 
construídas e ao promover maciçamente o desgaste das instituições 
estatais (por sinal, procedente em muitos casos) a partir de uma 
lógica simplista que separava, de um lado, o Estado mau empresário 
e corrupto e, de outro a iniciativa privada idônea e eficiente. 
(CAVALCANTE, 2009, p. 146)

 

É importante entender que num contexto globalizado, as ações 
governamentais, através de suas políticas, relacionam-se com o contexto 
internacional de reestruturação do capital, o que nem sempre contempla 
os interesses nacionais. E, segundo Cavalcante (2009), apesar de não 
haver um consenso na sociedade brasileira a respeito da privatização das 
telecomunicações, e o sistema Telebrás ter uma avaliação positiva nas 
pesquisas realizadas à época, não houve grandes mobilizações contra 
a venda das empresas de telefonia, apenas dos sindicatos de trabalha-
dores ligados à área e, ao final, o leilão das telefônicas beneficiou as 
corporações transnacionais: “[...] a forma pela qual o leilão foi enfim 
realizado não só possibilitou a concessão dos serviços a grupos 100% 
estrangeiros, que precisavam apenas se enquadrar na legislação brasilei-
ra […] mas vedou a disputa a companhias do Estado e dos municípios 
brasileiros [...]” (CAVALCANTE, 2009, p. 64). Assim, o Estado além 
de atuar na defesa de interesses privatistas, nesse caso privilegiou o ca-
pital internacional, com a venda de um setor considerado estratégico 
para desenvolvimento da chamada “Sociedade da Informação” por um 
valor abaixo do que tinha sido investido pelo governo anos antes: R$23 
bilhões tinham sido investidos na Telebrás antes da venda e o valor mí-
nimo do leilão foi de R$13,5 bilhões (o valor total após a venda chegou 
a R$22,2 bilhões) e o potencial de ganho calculado em R$90 bilhões 
(entre 1998-2007), ou seja, numa área em plena expansão e estratégica, 
o retorno do valor investido seria em dois anos; acrescenta-se a isso o 
dinheiro em caixa e o estoque de materiais que foram transferidos para 
os compradores (CAVALCANTE, 2009). Para Boneti (2007, p. 53) esse 
entrelaçamento entre o público e o privado é próprio das formações 
capitalistas “[…] e o bem público é confundido com o benefício das 
classes dominantes”, e nesse processo, o direito à comunicação deixou 
de ser um bem social com gerenciamento estatal para ser um bem de 
consumo submetido aos interesses das corporações das telecomunica-
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ções, com reflexos também para as políticas de TIC e Educação. 

Em relação à Educação, o processo de neoliberalização é comple-
xo e com desdobramentos diversos. Para a Educação e TIC na Sociedade 
da Informação, no Livro Verde, o destaque é para a Formação Tecnoló-
gica (que contemplava a Alfabetização Digital, a Fluência em TIC) e a 
Educação a Distância (EAD). Esse documento abordava a necessidade 
de informatização das escolas, com a criação de infraestrutura composta 
por computadores, dispositivos e softwares educacionais e conectividade 
em rede, reconhecendo os custos para aquisição, manutenção e atualiza-
ção do parque instalado, em vista da falta de infraestrutura tecnológica 
nas escolas públicas e a desigualdade entre escolas públicas e privadas. 
Segundo o censo escolar do MEC, em 1999, apenas 2.527 das 187.811 
tinham conexão com internet, 64 mil escolas não tinham energia elétrica, 
menos de 11 em cada 100 tinham laboratório de ciências ou de informáti-
ca, 23,1% possuíam bibliotecas (BRASIL, 2000). Para esses objetivos, na 
área educacional, foram lançados programas como TV Escola, Proinfo, 
Programa de Apoio a Pesquisa em Educação a Distancia (PAPED) que 
eram estratégicos para capacitar professores, estudantes e gestores para 
essa Sociedade da Informação. 

O TV Escola e o PAPED eram programas voltados para Educa-
ção a Distância e, assim como o Proinfo, estavam vinculados à Secreta-
ria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da Educação. O TV 
Escola transmitia 14 horas diárias de programação educacional voltadas 
para as escolas da Educação Básica (as escolas públicas participantes re-
cebiam o kit de recepção com uma antena parabólica, uma TV e um 
videocassete)15; englobava conteúdos curriculares e também programas 
voltados para a formação de professores e equipe gestora como o progra-
ma Um salto para o Futuro. O PAPED incentivava a produção de pesqui-
sas na área de Educação a Distância (EAD) que era uma área estratégica 
para a política educacional do governo FHC, alinhada com as Diretrizes 
dos Organismos Internacionais (Banco Mundial, FMI, Unesco) que pro-
pagavam essa modalidade de ensino (EAD) como um caminho para im-
pulsionar os índices educacionais, especialmente se utilizada na formação 
profissional e na formação de professores. Assim, as políticas de TIC e 

15 Posteriormente   o    programa    se   adequou   a   evolução   das   mídias   com  a  utili-
zação   do    DVD   e   não   mais   VHS  com  conteúdos  educacionais  e  passou  a  ser 
denominado  TV/DVD  Escola
.
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Educação seguiam direcionamentos transnacionais alinhados ao avanço 
do neoliberalismo, conforme abordamos.

O Proinfo era financiado pelo Banco Mundial e direcionado à in-
formatização das escolas públicas da Educação Básica com a distribuição 
de equipamentos para instalação dos laboratórios de informática, além da 
criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) em articulação 
com estados e municípios: “[...] desde a entrada em funcionamento do 
Proinfo, em 1997, foram criados 223 NTE beneficiando 2.484 escolas 
públicas brasileiras de primeiro e segundo graus.” (BRASIL, 2000, p. 51). 
Os Núcleos eram responsáveis por operacionalizar as ações do Proinfo 
nas Unidades da Federação; eram estruturas descentralizadas, ligadas às 
Secretarias de Educação, que entre outras funções davam suporte técnico 
e capacitavam os professores e as equipes administrativas das escolas. 
Na concretização do Proinfo nas escolas, os NTE’s desempenharam um 
papel fundamental, reelaborando suas diretrizes a partir dos contextos 
locais, operando processos de traduções para colocar em ação determi-
nada política em sua realidade objetiva. Na acepção de Ball et al (2016, 
p. 14): “[...] a política é complexamente codificada em textos e artefatos 
e é decodificada (e recodificada) de forma igualmente complexa.” Par-
tindo desse entendimento, os sujeitos que atuam e atuaram nos NTE’s 
foram protagonistas especialmente dos processos de formação em TIC 
que eram propostos de acordo com a realidade de cada sistema de ensi-
no e as especificidades locais. Entendemos que esse protagonismo não 
é valorizado na reformulação do Proinfo, em 2007, quando as ações de 
formação passam a ser centralizadas no Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia Educacional -Proinfo Integrado:

No cerne dessa mudança, há uma perspectiva de centralização das 
ações de formação, seus conteúdos e diretrizes, antes elaboradas 
e executadas com maior autonomia pelos Núcleos de Tecnologia 
Educacional (NTE) e Núcleos de Tecnologia Municipal (NTM).  
Em conformidade com as demandas de cada rede de ensino, com a 
nova formatação, os NTE/NTM passam apenas a dar suporte aos 
cursos promovidos pelo programa. (DAMASCENO; BONILLA; 
PASSOS, 2012, p. 34)



243

O Proinfo foi criado no governo FHC como estratégia de conso-
lidação da Sociedade da Informação no Brasil e passou por reformulação 
dez anos depois, já no segundo governo Lula em 2007, quando passou a 
ser denominado Programa Nacional de Tecnologia Educacional, através 
do Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. A partir dessa reformu-
lação o programa passou a englobar três eixos: 1) implantação de labora-
tórios de informática nas escolas públicas; 2) formação dos profissionais; 
3) publicação de conteúdos digitais educacionais. Nessa nova conjuntura, 
já a partir de 2003, com a mudança de governo, os programas de TIC 
e Educação passaram a representar o projeto social-desenvolvimentista 
como parte das políticas de inclusão social (PASSOS, 2017) e incorpo-
rando o discurso da Inclusão Digital (BONILLA, 2010). A perspectiva 
tecnológica passa da Informatização da Sociedade/Alfabetização Digital/
EAD para Inclusão Digital/Tecnologia Educacional que significava aces-
so aos ambientes tecnológicos (laboratórios de informática com compu-
tadores, impressoras e outros equipamentos e acesso à Internet – banda 
larga), à formação e aos conteúdos digitais16. 

Na análise que propusemos sobre o Proinfo Integrado, vemos seus 
limites como uma política pública que visa contribuir com a inclusão 
digital de professores, gestores e comunidade escolar. No sentido de 
acomodação que marca as diversas políticas sociais. A capacitação 
tecnológica é vista como estratégia para melhoria da qualidade do 
ensino (no caso de professores e gestores) e de desenvolvimento 
de habilidades técnicas para inserção no mercado de trabalho (no 
caso dos estudantes), sem maiores questionamentos ao modelo 
social tornado hegemônico. A inclusão digital apresenta esse fim 
e, portanto, sem maiores discussões sobre as perspectivas por trás 
desse movimento social: é o imperativo tecnocrático da inserção na 
sociedade da informação. (DAMASCENO; BONILLA; PASSOS, 
2012, p. 40)

Diante do processo de privatização do setor de telecomunicações 

16 Entre   as  políticas   e   ações   de   “Inclusão  Digital”,   podemos   citar   o  Programa 
Um   Computador   por    Aluno   (ProUCA),   Programa    Nacional   de   Banda   Larga 
(PNLB)  e  Programa   Banda  Larga   na   Escola   (PBLE)   que  não  são  objeto  desse 
artigo.  Sobre   essas   políticas   sugerimos   o   artigo   “Políticas   Públicas   para   Inclu-
são digital nas Escolas” de autoria de Maria Helena Bonilla (2010).
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e a “exclusão digital” de grande parte da população, era importante ter 
políticas públicas que proporcionassem o acesso às TIC e a conectividade 
como direito social que não estivesse submetido à lógica de mercado. 
Conforme a Abordagem do Ciclo das Políticas de Ball podemos compre-
ender que a política educacional em análise mantém relação com um ma-
crocontexto de reestruturação capitalista e de avanço da implementação 
do neoliberalismo, em que o paradigma da Sociedade da Informação é 
uma expressão. A preocupação desse autor em analisar as implicações do 
neoliberalismo para a Educação e as políticas educacionais, na Inglaterra 
e em outros países onde desenvolve pesquisas com colaboradores, coadu-
na-se também com a preocupação de nossas pesquisas, visto o programa 
em análise sofrer influência do neoliberalismo à brasileira, com as devidas 
contextualizações que as trajetórias históricas de cada país impõem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Conforme já abordado, o campo das pesquisas em políticas edu-
cacionais apresenta potencial de investigação para pesquisadores interes-
sados nesse fenômeno social. Apesar dessa projeção, esse campo ainda 
apresenta lacunas que precisam ser superadas através de novas investiga-
ções. À medida que as políticas adquirem um caráter globalizante e ope-
ram em redes políticas (macro e micro), é necessário que as investigações 
avancem na análise de sua complexidade e dinâmica. Cada vez mais fica 
difícil entender uma determinada política pública somente na sua dinâ-
mica local: o contexto local e o macrocontexto se inter-relacionam na 
concepção, no financiamento ou nas ações; nos contextos locais, avança 
o ideário neoliberal globalizando as políticas.

A pandemia provocada pela disseminação do coronavírus (CO-
VID-19), em 2020, e o isolamento social que resultou na suspensão das 
atividades presenciais de ensino expôs a nossa dependência cada vez mais 
das tecnologias digitais e como esse setor é cada vez mais dominado pelas 
grandes corporações transnacionais. A necessidade de soluções tecnológi-
cas para o ensino remoto mediado pelas tecnologias digitais abriu espaço 
para que empresas nacionais e transnacionais apresentassem soluções de 
Tecnologia Educacional para os governos. As plataformas educacionais 
de corporações como Microsoft, Google e Facebook (Microsoft Teams, Google 
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Classroom, Chat Class), entre outras tantas, passaram a ser os principais 
espaços sociais de desenvolvimento da educação pública e privada. Todo 
esse contexto traz situações problemáticas que envolvem questões econô-
micas, pedagógicas e políticas.

Questões econômicas que dizem respeito aos gastos de gover-
nos com as contratações de empresas e suas soluções a partir de relações 
público-privado cercadas de opacidade, como é característico das novas 
redes políticas e de processos de mercantilização das políticas educacio-
nais (BALL, 2014). Questões pedagógicas que dizem respeito aos limites 
impostos à autonomia docente e à prática pedagógica que passa pelos 
limites de cada plataforma, interface e aplicativo; pelos limites de interati-
vidade e comunicação diante da desigualdade digital que vivenciamos no 
país, além dos poucos recursos tecnológicos disponíveis nos domicílios 
dos brasileiros das classes D/E. Questões políticas referentes ao avanço 
do setor privado nas esferas públicas e também aos riscos de homoge-
neização de culturas e conhecimentos que sinalizam para uma nova co-
lonização, pois cada solução tecnológica envolve visões de mundo e de 
sociedade que vão junto com seus conteúdos.

Ao mesmo tempo, e independente da pandemia, os países em de-
senvolvimento na África, Ásia e América Latina viraram mercados pro-
missores para as grandes potências e suas corporações explorarem através 
do empreendedorismo social e da filantropia 3.0, “[...] um novo colonia-
lismo.” (BALL, 2014), cujas ações envolvem abertura de novos mercados 
e difusão do ideário neoliberal. O processo neocolonizador avança no 
setor educacional criando oportunidades para os investidores, ao trans-
formar a Educação em prestação de serviço, deslocando a atuação do Es-
tado para a função de regulador para neutralizar as oposições ao projeto 
global. O discurso da eficiência do mercado como referência para a gestão 
de políticas públicas (novo gerencialismo) e da liberdade de escolha são 
estratégias para conquista dos microespaços das políticas. Diante desse 
cenário, a Sociologia crítica de Ball, seus colaboradores, suas pesquisas 
e categorias analíticas nos ajudam a entender a complexidade e dinâmica 
desse processo, mesmo com toda de dificuldade de viver e analisar ao 
mesmo tempo todo esse processo.

Assim, entender que as políticas públicas são uma arena de dispu-
ta entre vários grupos não significa que não há assimetrias nesses tensio-
namentos, mas ter a compreensão da dinâmica que envolve a concretiza-
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ção de uma política numa sociedade baseada no antagonismo de classe. 
Significa também que nem sempre os objetivos reais de uma determinada 
política são aqueles apresentados para a construção de consensos e mes-
mo quando os reais interesses não representam benefícios para os gru-
pos atingidos por determinada política pública, a adesão é conquistada a 
partir do ocultamento e dos discursos. Nesse tocante, é importante que 
tenhamos referenciais teórico-metodológicos que nos instrumentalizem 
enquanto pesquisadores a entender toda a complexidade das políticas. 

Compreender os ciclos das políticas, seus contextos (de influência, 
da prática, dos efeitos, resultados), as relações do macro e microcontexto, 
as transnacionalidades das redes de poder e heteraquias, o novo gerencia-
lismo e novas formas de mercantilização das políticas, os novos atores é 
um papel fundante da Sociologia crítica de Ball, ao oferecer como contri-
buição pesquisas sobre políticas públicas e sobre as políticas educacionais. 
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