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1

APRESENTAÇÃO

Os textos do presente livro evidenciam de que há memórias sociais e 
coletivas, disputando no estágio alcançado pelo total capitalismo, uma educação 
capaz de recuperar e produzir um conhecimento formativo de caráter intelectual 
e que alie teoria e prática, ciência, trabalho e consciência histórica dos processos 
políticos os quais presidem uma sociedade, versus os presentismos históricos de 
uma escola que separa ou nega conhecimento didático-pedagógicos, referenda-
dos supostamente pela objetividade e neutralidade de seus conteúdos, visando 
a sua aplicação dentro de uma divisão do trabalho, onde o pensar e fazer, são 
formas de garantir escalas e distinções de meritocracias sociais e individuais. 
Nesse bojo de relações, pedagogias alternativas e sociais são desprezadas ou 
desarticuladas, toda vez que demonstram possibilidades concretas de esperança. 
Mas, não sem discussão e disputa por seus coletivos sociais.

Uma História e uma Memória Social da Educação que se entrecruzam 
no presente, e se revelam no texto em que foram produzidos e aqui apresenta-
dos, quando o professor Juan Mainer (FIDICARIA, ES), coloca em evidência 
a negação do conhecimento crítico, acerca do passado traumático espanhol no 
currículo escolar e, que, parece estar falando, claro, em suas devidas diferenças 
históricas, do caso brasileiro. Em seguida, a professora Marize Ramos (FIO-
CRUZ-RJ), situa como a recomposição de políticas educacionais para o ensino 
médio as quais pareceriam estar em processo de superação, continuam rodando 
as políticas educacionais brasileiras, por meio da chamada contrarreforma do 
ensino médio no Brasil, implementada em 2016. Por sua vez, o professor Deri-
baldo Santos (UECE), e seus orientandos de Iniciação Científica Ellen Ribeiro 
e Thiago Sabino, situam com as definições de técnica e tecnologia, adentram 
ao currículo do Ensino Médio, visando reificar políticas educacionais de tal 
natureza. Aliás, um modelo de escola que parece novo, mas que carrega nas 
suas entranhas um projeto que foi propalado durante o governo civil-militar, a 
exemplo, das escolas agrícolas, como pode ser visto no texto do professor Es-
tácio Moreira (IFBaiano e a da profa. Lívia Magalhães (UESB-PPGMLS-MP). 
Depois, Sandra Caminha (Minter PPGMLS-IFMA) e sua orientadora durante 
o mestrado, a profa. Lívia Magalhães, nos oferecem um retrato de memórias 
sociais e coletivas de professores, como também uma memória teórica escrita 
nos documentos do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, que em suas con-
tradições sociais e pedagógicas, revelam as disputas importantes entre um dever 
de ser baseado na escola politécnica e a realidade construída historicamente de 
modo dominante como sua negação. Mas, dentro da realidade educacional bra-
sileira, poderíamos dizer, que há também outras memórias pedagógicas e sociais 
em disputa, as quais se manifestam por exemplo, na Pedagogia da Alternância, 
discutida pelo eminente prof. Paolo Nosella (Ufscar). De outra parte, Gilmara 
da Cunha em conjunto com a sua orientadora durante o mestrado, a profa. Mary 
Arapiraca (UFBA), situam que é preciso documentar experiências concretas da 
educação infantil, visando demonstrar que, mesmo dentro dos limites impostos 
pelas políticas educacionais brasileiras, há experiências importantes em curso na 
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realidade.  Depois, vamos encontrar o texto do prof. José Dias (DH-PPGMLS 
e MP-UESB), que nos faz retornar aos chamados anos de chumbo, os quais 
reaparecem em novos e velhos moldes nos assombrando, fazendo-nos lembrar 
de que há memórias políticas, elucidando um passado histórico de luta, mesmo 
em tempo difíceis, quando o autor recupera, a atuação dos movimentos de 
estudantes baianos, finalizando este livro com a perspectiva de que há sempre 
possibilidades de lutar por nossos ideais.

Eis um livro, o qual nos coloca de frente para o presente em sua dialética 
histórica sob o crivo de suas contradições, demonstrando que se há consensos 
históricos dominantes de um dado modelo de educação, há também memórias 
em disputa e que apesar das políticas oficiais continuarem em voga, também há, 
memórias sociais em disputa, sempre tomando partido da escola.

E, não poderíamos deixar de registrar e agradecer a oportunidade de 
realização do Mestrado Interinstitucional - MINER aprovado pela CAPES e 
oferecido pelo Programa em Memória, Linguagem e Sociedade (2016) para pro-
fessores do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, sem os quais, não podería-
mos ter organizado o presente livro.

Lívia Diana Rocha Magalhães 
José Alves Dias

(Organizadores)
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CAPÍTULO 1

EL PASADO TRAUMÁTICO EN LA HISTORIA ESCOLAR ESPAÑOLA: 
LA PRESENCIA DE UNA AUSENCIA1 

Juan Mainer Baqué
Doctor en Historia y Catedrático de Educación Secundaria

Coordinador de la Federación Icaria (FEDICARIA, ES)
juanmainer@gmail.com

Comenzaré este texto situando el lugar y el punto de vista desde el que 
escribo. Para este fin, me limitaré a traer a colación un texto del recientemente 
fallecido historiador catalán Josep Fontana que utilizaré a modo de invocación 
y, si se me permite, modesto homenaje a su memoria. Recordaba Fontana en 
una de sus obras más significativas:

Sólo cuando hayamos destruido el viejo mecanismo de relojería po-
dremos volver a situar las piezas de otro modo, explicando la evolu-
ción de las sociedades humanas sin hacer de tal explicación un sorti-
legio adormecedor: una profecía desmovilizadora. La más urgente de 
las tareas que tenemos por delante los historiadores es la de repensar 
y enseñar de otra manera la historia del capitalismo, no como una 
fase en el desarrollo de las fuerzas productivas, sino como una etapa 
en el desarrollo de las formas de explotación, de modo que nos ayude 
a entenderlo mejor y a combatirlo más eficazmente, para reempla-
zarlo por formas de organización social más justas y más libres, que 
garanticen una mejor satisfacción de las necesidades colectivas de la 
humanidad. Así la historia dejará de ser un conocimiento libresco 
para recuperar la función de herramienta para la construcción del 
futuro (FONTANA, 1982, p. 263).

Hay en este fragmento, que suscribo íntegramente, toda una declaración 
de intenciones acerca de lo que debería ser no sólo el oficio del historiador 
crítico sino también la función primordial de la enseñanza de la historia en el 
momento presente. Quienes nos dedicamos (o nos hemos dedicado) a la en-
señanza, y en especial a la de las ciencias sociales, tenemos un papel importante 
que desempeñar. Por grande que sea nuestro desconcierto y radical nuestra de-
safección con el totalcapitalismo que gobierna el planeta, sumiendo a sus criaturas 
en un profundo desasosiego, sabemos que nuestra obligación es contribuir, hu-
mildemente, a mantener viva la capacidad de las nuevas generaciones para razo-
nar, preguntar y criticar, mientras, entre todos y todas, reconstruimos horizon-
tes para una nueva esperanza y evitamos que, con la excusa del fin de la historia, 
lo que se frene de verdad sean nuestras posibilidades de cambiar el presente y 
construir un futuro mejor. Así, todo lo que expondré a continuación se nutre y 

1 El presente texto se construye a partir de la intervención oral que se produjo en el VIII Encuentro Trans-
fronterizo de la Memoria Histórica y Democrática celebrado en Oloron-St.Marie (Francia) en octubre de 
2018.
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adquiere sentido en el marco de esa concepción de la historia y de su enseñanza.

CRÓNICA DE UN FRACASO

En relación con esto, la primera tesis que defenderé podría resumirse así: 
el sistema educativo español de nuestra democracia ha cosechado un fracaso 
rotundo y sin paliativos a la hora de proporcionar a sus jóvenes un conocimien-
to mínimo y riguroso sobre el pasado traumático reciente español. En efecto, 
el lapso 1931-1982 – segunda república-guerra-dictadura-transición –, ha sido 
sistemática y concienzudamente preterido de la formación histórica escolar de 
millones de jóvenes que han ido incorporándose a la vida cívica activa a lo largo 
de los últimos cuarenta años. El sistema escolar ha fracasado estrepitosamente 
en la tarea (deber) de construir una conciencia histórica crítica y democrática 
en la ciudadanía: una tarea que pasa, en primerísimo lugar, por el conocimiento 
y explicación de los hechos y procesos de nuestro reciente pasado traumático.

En puridad, más de la mitad de los y las jóvenes que cumplan 18 años 
en los próximos meses – mayoría legal para votar y tomar decisiones como ciu-
dadanos – habrán recibido a lo largo de su periplo escolar una información su-
perficial, factual y absolutamente convencional, simplificadora y acomodaticia, 
acerca del periodo republicano o de la guerra, y prácticamente ninguna sobre la 
dictadura franquista y la transición democrática; episodios fundamentales que 
han marcado (y siguen marcando) la vida de al menos tres generaciones de es-
pañoles. Esto constituye un gravísimo y preocupante déficit democrático cuyas 
consecuencias mantienen más relación con ciertos comportamientos sociales 
de lo que suele pensarse. Como viene afirmando el historiador Fernando Her-
nández (2016a), uno de los profesionales que con mayor acierto ha dedicado 
páginas a estos temas, ¿se imaginan que alguien que terminara una formación 
técnico-profesional en la especialidad de fontanería terminara sus estudios sin 
haber aprendido mínimos rudimentos de soldadura? ¿Acaso lo que es malo 
para eso que ahora llaman “empleabilidad”, estúpido vocablo que ha pasado sin 
mayor quebranto al léxico habitual de la psicopedagogía neoliberal..., no lo es 
para el ejercicio de la ciudadanía?

Desde finales de los años 90, existen diversos estudios de campo, a través 
de encuestas realizadas entre estudiantes de los últimos cursos de bachillerato y 
primeros de universidad, que acreditan la afirmación anterior y llaman la aten-
ción sobre las grandes carencias de nuestra memoria colectiva. En uno de 1999 
realizado en Extremadura un 8% de los encuestados no sabía que en España 
había existido una guerra civil y más de un 15% pensaban que Franco había lle-
gado al poder mediante unas elecciones. Al respecto, el propio Fernando Her-
nández llevó a cabo una pesquisa con un centenar de estudiantes universitarios 
del último curso del grado de Maestro de la Complutense madrileña durante el 
curso 2013/2014, con el propósito de averiguar el nivel de conocimientos sobre 
hechos, procesos, personajes de la historia de España en los últimos 80 años, 
con resultados asaz desoladores: un 30% decía desconocer cuántos años había 
estado Franco en el poder, casi un 72% declaraba no conocer qué era el “Proce-
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so 1001”, un 79'5% no sabía en qué año se produjeron las últimas ejecuciones 
en España (casi un 40% desconocía siquiera que las hubiera habido) y 8 de cada 
10 ignoraban la existencia de Dolores Ibarruri, José Antonio Primo de Rivera, 
Juan Negrín o el General Mola... En todo caso, quizá lo más relevante del es-
tudio consistía en comprobar la pobre y escasa formación que habían recibido 
estos estudiantes en su paso por el sistema escolar y, en lacerante contraste, el 
elevado grado de interés que, según sus propias declaraciones, les despertaba el 
periodo 1931-1982 de la historia contemporánea española. (ver Tabla 1).

Tabla 1 – Nivel de conocimientos de estudiantes universitarios

PREGUNTAS RESPUESTAS %
¿Trabajaron en 4º de ESO 
contenidos relativos al 
periodo 1931-actualidad?

Sí
No

27%
73%

¿Cómo trabajaron esos 
contenidos?

Deprisa y superficialmente
Con el libro de texto 
únicamente
Con Internet y recursos 
audiovisuales

28,4%
68%
19%

¿Cuántos años gobernó 
Franco?

Menos de 30 años 30%

¿La sublevación del 18 de 
julio estuvo justificada?

Sí 30%

¿Qué fue el Maquis? Lo ignoro 45%
¿En qué consistió el Proceso 
1001?

Lo ignoro 71,6%

¿Quién fue Marcelino 
Camacho?

Lo ignoro 97%

¿Cuál es tu interés por estos 
temas?

Alto o muy alto 79,5%

Fuente: HERNÁNDEZ (2014, 2016a).

Lo más inquietante consiste en conocer las valoraciones e interpretacio-
nes, más allá de la ignorancia e interés acerca de estos temas, que manejan los jó-
venes estudiantes, expresión inequívoca de la conciencia histórica y política ins-
talada entre buena parte del alumnado español de secundaria y universidad. En 
el fondo, los alumnos vienen a reproducir un estado de con(s)ciencia histórica 
que no difiere demasiado de lo que podríamos considerar ideología dominante 
de una mayoría social española: complacencia con el presente (democrático) y 
tolerante tibieza a la hora de juzgar un pasado, desmemoriado, sobre el que se 
proyecta una mirada despolitizada y despreocupada que termina por admitir 
que, al fin y al cabo, también la dictadura que se impuso con la contienda “tuvo 
cosas buenas y malas para España”. Un verdadero y pétreo bloque social – al 
que también pertenece el profesorado, no se olvide – que se cementa en el 
franquismo, se construye durante la transición y se consagra en los años de la 
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social-tecnocracia de los gobiernos del PSOE de Felipe González (1982-1996), 
articulándose alrededor del “sentido común” y de una cultura democrática de 
muy baja intensidad. Todo confirma la idea de que el sustrato ideológico sobre 
el que se asienta la conciencia histórica de la ciudadanía española acerca de su 
pasado traumático es un trasunto transgeneracional y que las opiniones de la 
juventud se corresponden más con un estado sociocultural generalizado que 
con un criterio de edad – y es que la juventud no deja de ser una “categoría in-
ventada socialmente y difundida al tiempo que se extiende la escolarización de 
masas” (CUESTA, 2007, p. 139).

PROBLEMAS DE FONDO: SISTEMA ESCOLAR Y 
FORMACIÓN HISTÓRICA; NADA ES LO QUE PARECE

En relación con esto, conviene insistir en que la escuela, el sistema esco-
lar, en modo alguno es el único lugar donde se forja la “conciencia histórica”. 
El contexto familiar y social, por no hablar de la literatura, el cine, la televisión, 
el fútbol..., son grandes agentes de conformación de la conciencia histórica y 
tampoco son ajenos, en absoluto, ni al maniqueísmo ni a la simplificación, ni a 
los cánones interpretativos hegemónicos... La escuela no es responsable de todo 
y por supuesto ni los programas y planes de estudio (currícula) ni los libros de 
texto, como algunos opinadores parecen dar a entender, son los únicos – ni 
siquiera los principales – responsables de las profundas carencias de la memoria 
democrática en nuestro país; del llamado “embudo del olvido” o “pacto de si-
lencio”. El fondo del problema tiene mucho más que ver con la forma en que se 
cimentó y edificó nuestra actual democracia. El recuerdo de la guerra española 
en las aulas de Historia no es sólo un problema de memoria o de ignorancia, 
como si el recuerdo de un asunto colectivo traumático no tuviera que ver con el 
posicionamiento y el punto de vista de las generaciones coetáneas y posteriores 
– en las que también, por cierto, estamos encarnados los y las profesoras. Dicho 
con claridad: la hipotética inclusión de una asignatura de memoria histórica de 
la guerra civil, pongamos por caso, no garantizaría per se la difusión de una me-
moria de los vencidos.

Además, convendría no olvidar nunca que la institución escolar no está 
pensada ni programada para construir y propagar memorias contrahegemóni-
cas sino precisamente para imponer, reproducir y difundir relatos hegemónicos. 
Me serviré de un ejemplo: con frecuencia se alude a la “equidistancia” para 
“interpretar” la guerra civil como un punto de partida juicioso y deseable, como 
una suerte de justo medio garante de neutralidad y objetividad... El problema es 
que a menudo parece olvidarse que equidistancia no es ni lavarse las manos, ni 
repartir equitativamente “culpas y responsabilidades”, ni, por supuesto, apedre-
ar al contrario. Ser equidistante es buscar la verdad, apartarse de la prisa en las 
respuestas, prestarse a dialogar y a meditar lo que se dice; cuando se trata, en fin, 
de víctimas y victimarios, ser equidistante consiste en identificar con rigor a las 
víctimas y señalar a los verdugos; las víctimas pueden cometer actos de violen-
cia (sobre todo cuando un golpe de Estado desmantela el orden público), pero 
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nunca deben ser confundidas con los verdugos. La idea de que en la matanza de 
la guerra española tuvieron la misma responsabilidad los dos bandos (militares 
golpistas apoyados por oligarquías burocráticas y por Estados extranjeros que 
lideraron una guerra de exterminio y defensores de una república legítima) es 
una mentira burda, no un acto de equidistancia. Fin del ejemplo.

A veces se nos olvida también que la institución escolar – la escuela que 
conocemos – forma parte de un sistema – el capitalista – y que como la fábrica, 
el hospital, el psiquiátrico o el presidio, obedece a una lógica y responde a unas 
funciones sociales muy específicas y precisas que, entre otras cosas, aportan 
sentido y justifican la existencia de las disciplinas o asignaturas que allí se im-
parten – la Historia es una de ellas –. El desarrollo en profundidad de estas y 
otras consideraciones podría llevarnos muy lejos2 y posiblemente no sea este el 
lugar para abordarlas. En cualquier caso, consciente de su importancia, dejaré 
apuntados algunos argumentos en trazo grueso con la esperanza de que ayuden 
a situar, enriquecer y problematizar el tema que aquí nos ocupa:

a) Las asignaturas o disciplinas del curriculum son construcciones sociocultu-
rales contingentes (históricas), muy duraderas y resistentes al cambio. En par-
ticular, la Historia – y su inseparable ancila, la Geografía – es una de las disci-
plinas más antiguas y su presencia en el currículum español de la enseñanza 
secundaria – de forma más o menos contemporánea al resto de los países de la 
Europa occidental – data de la primera mitad del siglo XIX, momento en que 
se produce la construcción jurídica del sistema escolar en el contexto del triunfo 
de la revolución liberal burguesa. En la enseñanza primaria española su presen-
cia en los planes de estudio no se produjo hasta comienzos del siglo XX. Las 
disciplinas escolares son construcciones socialmente interesadas y en absoluto 
neutras. La cultura que se transmite en la escuela – el currículo escolar – es una 
“cultura de clase”, pensada para reproducir social y culturalmente lo existente. 
Como tales, las disciplinas escolares poseen un marcado carácter de clase, gé-
nero y etnia; son un saber-poder y constituyen, en términos foucaultianos, un 
auténtico régimen de verdad.
b) Las asignaturas o disciplinas escolares son construcciones originales inventa-
das en y para el contexto escolar. Así pues, pese a lo que suele pensarse su exis-
tencia precede a la ciencia (histórica, geográfica, etc.) de la que, erróneamente, 
se supone que surge y deriva. En particular, la historia escolar – el conocimiento 
escolar de la Historia –, no es un subproducto emanado de la “ciencia históri-
ca”, ni es su “miniaturización”, ni tampoco una suerte de “transposición didác-
tica” del saber científico, como pretende la ciencia pedagógica y la expertocracia 
de los didactas. Por razones obvias, que tienen que ver fundamentalmente con 
su contexto de producción y reproducción, la historia escolar es “otra” cosa: un 

2 Al respecto pueden consultarse con provecho Cuesta (1997, 2005) y Mainer (2007). Una reflexión reciente y 
atinada, realizada a partir de la práctica docente, en Sergi Sánchiz y otros (2019). En Francia, la historiadora y 
didacta Suzanne Citron (2017), fallecida en 2018, también ha escrito al respecto páginas de gran interés, junto 
a Laurence De Cock y otras autoras en el marco del sugerente colectivo de pensamiento crítico Aggiornamento 
histoire-geographie. Ver De Cock y Picard (2009) y De Cock (2017). Recomiendo asimismo visitar el sitio web 
del citado colectivo: https://aggiornamento.hypotheses.org/qui-sommes-nous.
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producto genuino y original surgido en el contexto institucional de los sistemas 
educativos.
c) Pese al tiempo transcurrido – casi doscientos años – y a la sucesión de leyes 
y reglamentos educativos, la práctica cotidiana y reglamentada de la enseñanza 
de las disciplinas escolares ha respondido a una codificación muy precisa y re-
sistente a los cambios – código disciplinar3 –, que en el caso de la historia escolar 
ha venido proyectando una mirada sobre el pasado español marcada por altas 
dosis de arcaísmo – devenir histórico como continuidad y progreso –; elitismo 
– importancia de las elites, eurocentrismo, androcentrismo... –; nacionalismo 
– la nación, llámese como se quiera, como sujeto fundamental de la historia –; 
memorismo y enciclopedismo – el pasado como certeza indiscutible y como un 
conjunto de hechos incontrovertibles y dignos de rememoración –.

A partir de las ideas expuestas quizá estemos en mejores condiciones de 
empezar a entender por qué la escuela no puede dar, al menos de manera espon-
tánea y natural, aquello para lo que nunca fue pensada ni concebida. Porque, en 
el fondo, se han preguntado alguna vez, ¿qué se aprende realmente en la clase de 
Historia?, ¿qué discursos y argumentos reciben e incorporan nuestros alumnos 
y alumnas a su conciencia histórica tras su paso por las clases de Historia en el 
sistema escolar? Aventuro que algo muy semejante a esto:

• Que el pasado existe per se, cual certeza, cual depósito de hechos incontrover-
tibles y “objetivos”…, y lo podemos “estudiar”.
• Que el pasado se memoriza pero no hace falta comprenderlo.
• Que la historia es progreso, el progreso es crecimiento y que el progreso es 
siempre bueno. Visión teleológica…
• Que historia y memoria son dos cosas diferentes. Que la historia y la ideología 
no casan bien…
• Que el pasado es la historia de las naciones y de la gente importante, que tiene 
poder. En todo caso es, además, la historia de los mercados.
• Que la historia poco o nada tiene que ver con los territorios, las sociedades 
humanas, los ecosistemas, las culturas, las relaciones entre los géneros, los re-
beldes, los marginados, los fronterizos, los sin tierra, los “nadies”, los de abajo, 
etc….
• Que la violencia es necesaria (incluso buena) cuando la ejercen los que man-
dan; y mala en todos los demás casos.
• Que para el progreso de las sociedades humanas, la “conflictividad” es negati-
va —las revueltas sociales, particularmente— y la “estabilidad” positiva.
*Que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que hay que portarse bien: 
es decir, pensar y hacer “lo que es debido”.... 

3 El estudioso, compañero de Fedicaria, y pionero de estos enfoques en España, Raimundo Cuesta (1997) de-
fine código disciplinar como el conjunto, ciertamente inextricable, de ideas, valores, discursos, reglamentaciones, 
rutinas y prácticas dominantes en la enseñanza de las disciplinas dentro del marco escolar.
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Todo esto refuerza la segunda tesis que quiero defender aquí: discutir y 
relativizar la importancia que suele concederse a las leyes educativas – currículo 
prescrito o planes de estudio – y a los libros de texto, e introducir, a modo de 
inventario, otros elementos de la “cultura escolar” que, pese a ser incluso más 
decisivos, con frecuencia se omiten en este tipo de debates sobre la historia que 
se enseña y aprende en la escuela. Tales como la idiosincrasia socioprofesional 
y el desempeño del profesorado, la disposición de los tiempos y espacios esco-
lares, de las prácticas y rutinas pedagógicas, el crucial valor atribuido a los exá-
menes, etc., etc. Cambiar las leyes y reglamentos, mejorar los manuales escolares 
o incluso actualizar científicamente los currícula…, puede ser conveniente o 
incluso necesario, pero en absoluto suficiente para dar cabida en nuestras escue-
las a una auténtica didáctica crítica de la memoria que impugne el código disciplinar 
hegemónico (CUESTA et al., 2005). No nos engañemos.

Llegados a este punto, recuperemos el tema que nos ocupa en estas pá-
ginas, referido al llamado pasado traumático español (1931-1982), pasando al 
análisis de su presencia en los actuales planes de estudio así como su tratamien-
to en los manuales escolares.

EL PASADO TRAUMÁTICO EN EL CURRÍCULO OFICIAL Y 
EN LOS TEXTOS ESCOLARES ESPAÑOLES

Si los años 70, especialmente a partir de su segunda mitad para el caso 
español, supusieron una cierta crisis de identidad para la historia escolar que se 
manifestó en cambios discursivos profundos en la “historia regulada” (no tan-
to en la “historia enseñada”), los noventa trajeron, como en tantas asuntos, el 
cierre definitivo de un ciclo y plantearon, de la mano de la llamada “revolución 
neocon”, la apertura de un escenario muy distinto. Así pues, para entender lo 
que hoy acontece, conviene tener presente, el remake nacionalista y el auténtico 
“re-disciplinazo”, si se me permite la expresión, que han venido padeciendo 
los currícula de Ciencias Sociales (Historia y Geografía) en todos los países de 
la Unión Europea, también de Latinoamérica, desde mediados de los 90. Todo 
ello de la mano de la contrarrevolución conservadora, el desprecio del pensa-
miento crítico y el rampante triunfo de la mercantilización y privatización de los 
bienes culturales así como del implacable neoliberalismo que ha venido orien-
tando las políticas educativas en todos los Estados del totalcapitalismo global. 
Por lo que hace al caso español, la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en 2013, ha sido, por el momento, 
el último eslabón de una cadena de disposiciones y regulaciones destinadas a 
reforzar el canon más clásico y retrógrado del vetusto código disciplinar de 
nuestra historia escolar4.   

4  El aludido “disciplinazo” comenzó en España de la mano de la funesta Ministra de Educación Esperanza 
Aguirre (1996-1999) y del no menos infausto “Informe sobre los textos y cursos de Historia en los centros de 
Enseñanza Media” que, por encargo suyo, hizo público la Real Academia de la Historia (RAH) en 2000. Allí 
se fragua y reformula un “retorno” a la versión más tradicional del código disciplinar de la Historia regulada 
que se ha venido imponiendo, sin resistencias remarcables, en todas las disposiciones legales al uso dictadas 
por los sucesivos gobiernos del turno (PP-PSOE) hasta el momento presente.
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En la España actual, un estudiante termina su escolarización obligatoria 
a los 16 años, habiendo cursado 4º curso de Educación Secundaria, sin haber 
tenido ocasión de asistir en clase de Historia a una explicación sosegada de la 
historia de su país entre 1931 y 1982. Tras una enseñanza Primaria (6-12 años) 
en la que las referencias al periodo son prácticamente inexistentes – en todo 
caso anecdóticas (BEL; COLOMER, 2017; LÓPEZ FACAL, 2014) –, no es 
hasta 4º de Secundaria cuando el alumnado se encuentra ante una asignatura de 
Historia contemporánea universal y de España que abarca desde el siglo XVIII 
hasta la actualidad, en la que tendrá que dar cuenta de 6 “estándares de aprendi-
zaje evaluables” (¡de un total de 55!) referidos específicamente a la II República, 
Guerra Civil, Franquismo y Transición. Si se tiene en cuenta que aproximada-
mente un 20% del alumnado español no llega a cursar 4º de ESO como tal y que 
la mencionada y enciclopédica materia dispone de tres horas lectivas a la semana 
para su desarrollo, un cálculo optimista permite aventurar que 7 de cada 10 es-
pañoles y españolas alcanzan su mayoría de edad laboral y penal, establecida en 
los 16 años, habiendo dedicado ocho o nueve horas de sus diez-trece años de 
escolarización obligatoria a conocer y reflexionar sobre el pasado traumático de 
su país... Sobran comentarios.

Otrosí, resulta también muy instructivo analizar con cierto detenimiento 
el actual currículo oficial de la asignatura de Historia de España de 2º de ba-
chillerato; también obligatoria y troncal para todo el alumnado, sea cual sea la 
modalidad de bachillerato que cursare. Sin duda el curriculum de esta materia 
– inicialmente centrado exclusivamente en el periodo de la historia contemporá-
nea – fue uno de los que de forma más drástica se vio afectado y alterado como 
consecuencia de una significativa contra-reforma curricular habida tras aquella 
esperpéntica querella pública sobre la enseñanza de las humanidades (y de la 
Historia en particular) que, como vimos, se produjo en 2000 a instancias de la 
RAH, el Partido Popular y una peculiar alianza de académicos, todólogos y po-
líticos de diversa procedencia. Desde 2001 hasta hoy el currículo de esta materia 
ha preterido de forma sistemática los contenidos sobre nuestro pasado reciente, 
como fácilmente puede deducirse de la observación minuciosa del texto legal y, 
en particular de los “bloques de contenido” y de su presencia porcentual en la 
prueba de Acceso a la Universidad (ver Tabla 2).

Tabla 2 – Bloques de contenido y su presencia porcentual en la prueba 
de Acceso a la Universidad.

BLOQUES DE 
CONTENIDO

PERIODOS QUE 
COMPRENDEN % ASIGNADO

Bloques 1 y 2 Prehistoria, Historia Antigua 
y Media

20%

Bloques 3 y 4 Edad Moderna 20%
Bloques 5, 6, 7, 8 y 9 Edad Contemporánea
(1788-1931) 35%

 continúa...
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Tabla 2 – Bloques de contenido y su presencia porcentual en la prueba 
de Acceso a la Universidad.

conclusión

Bloque 10 II República y Guerra Civil 10%
Bloque 11 Dictadura franquista } 15%
Bloque 12 Normalización democrática e 

integración en Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden MECD,42/2018 de 25 de enero (BOE 26 de enero de 
2018).

Como puede fácilmente observarse, el pasado reciente español ocupa 
únicamente el 25% de la materia de examen de Historia de España del curso 
de 2º de bachillerato. Teniendo en cuenta que el número de periodos u horas 
lectivas en este curso no supera los setenta y cinco (incluyendo las dedicadas 
a examinar al alumnado), un docente probo y respetuoso con la norma difícil-
mente podrá dedicar más de quince sesiones de clase a desarrollar / trabajar 
con sus pupilos los bloques 10, 11 y 12 – con sus correspondientes veintisiete 
“estándares evaluables” – que son objeto de nuestro interés aquí.

Más allá de la presencia, llamémosle cuantitativa, del pasado traumático 
en la única asignatura del currículo oficial que lleva por título Historia de Es-
paña, interesaría también entrar con bisturí a analizar críticamente los enuncia-
dos de esos “estándares evaluables” – 27 en total – en que, como he anunciado, 
se desglosan los tres “bloques” de contenido a los que vengo refiriéndome. La 
lectura sosegada de los mismos, permite distinguir con claridad las trazas de 
una interpretación, científicamente endeble y discutible en muchos puntos, que 
remite al canon del llamado nuevo revisionismo historiográfico – liderado por el 
hispanista yanki Stanley G. Payne –, que bajo la apariencia de neutralidad cien-
tífica y un declarado menosprecio de la “historia estructural y de clase”, contri-
buye a remozar tesis más retrógradas y legitimadoras del golpe de Estado que 
terminó con la democracia republicana así como la idealización del “espíritu” 
de la transición, del consenso en torno a la actual Monarquía borbónica en el 
marco de un absoluto desprecio por la Memoria Histórica (ROBLEDO, 2015).

En todo caso, enseguida tendremos ocasión de referir con alguna preci-
sión las líneas maestras del canon historiográfico que allí se reproduce, cuando 
exploremos el tratamiento que presenta el pasado traumático español en la in-
mensa mayoría de los manuales escolares españoles de Historia para los cursos 
de 4º de ESO y 2º de Bachillerato5. 

El tema de la producción, distribución y consumo de los libros de texto, 

5 La literatura sobre el tratamiento de la contemporaneidad reciente española en los textos escolares empieza 
a ser tan amplia como desigual en su calidad y propósitos. Entre los autores pioneros, caben destacar los tra-
bajos de Valls (2009); estudios rigurosos sobre la manualística reciente pueden encontrarse, además de los ya 
citados trabajos de Fernando Hernández, en Marcos (2013), Díez Gutiérrez (2014), González Cortés (2014), 
o Fuertes Muñoz (2018). Aportaciones de cierto interés sobre el mismo tema pueden hallarse en Gómez 
Bravo y Pallol (2015).
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así como su papel en la producción y reproducción de prácticas y rutinas peda-
gógicas en el marco escolar, constituyen facetas muy relevantes para discernir 
el funcionamiento del código disciplinar de las materias escolares6. No es este 
el lugar para profundizar en estos asuntos, pero, a título de inventario, cabría 
formular algunas preguntas de calado en relación a los manuales de la historia 
escolar. Por ejemplo: ¿qué concepto de historia y de memoria se transmite en 
los textos escolares?, ¿por qué domina una mirada factual, aproblemática, hi-
potéticamente equidistante, teleológica sobre el pasado traumático?, ¿por qué 
en los textos de Historia se alude siempre al presente como punto de llegada y 
nunca como punto de partida, impidiendo así la articulación de un diálogo con 
el pasado desde los problemas del presente?, ¿cómo contribuyen los textos a la 
organización, control y construcción de sentido de la sesión de clase?, ¿cómo 
contribuyen los textos a fijar y cosificar el conocimiento con vistas a la práctica 
de los rituales examinatorios?

Si la evaluación (el examen), es el crisol de la ideología neoliberal en 
la escuela, lugar donde se reflejan sus principios y se forjan los discursos que 
proporcionan legitimidad al sistema educativo – y por derivación al rol docente 
–, el libro de texto constituiría una suerte de cadena de montaje, un dispositivo 
perfectamente diseñado y pensado para gobernar el orden del aula, para contro-
lar y pautar los tiempos y someter los cuerpos a la lógica del trabajo escolar en 
el espacio del aula (MAINER, 2002; MERCHÁN, 2005). A modo de auténtico 
“manual de instrucciones”, el libro de texto dicta el hacer en clase y al mismo 
tiempo selecciona el conocimiento “valioso” que merece ser aprendido y, por 
tanto, objeto de examen y comprobación-evaluación. De suerte que el libro de 
texto hace presentes en el aula al Estado y al Mercado, los dos agentes princi-
pales de recontextualización de un currículo que no son ajenos, sino todo lo 
contrario, a la reproducción social y cultural (ideológica) del capitalismo.

En el marco descrito, no extrañará comprobar que el tratamiento del 
pasado traumático español en los manuales escolares se consagre a reproducir 
un relato que, como ya hemos anunciado al hablar del currículo oficial, tiene 
más de construcción del olvido y de promover una suerte de tabula rasa, que de 
reflexión ponderada y rigurosa sobre nuestro el periodo 1931-19827. La perma-
nente elusión y omisión – cuando no abierta tergiversación – de las aristas más 
conflictivas del pasado constituyen un modo, ciertamente artero, de mutarlo en 
algo racionalmente inexplicable que termina por preterirlo a mayor gloria de un 
presente que, sine ira et sine studio, queda preso de un futuro embelesado en su 
propio relato de modernidad irrefrenable. El olvido, sin “complejos” ni espacio 

6 La historiografía educativa se ha venido aproximando al estudio de este auténtico artefacto cultural – el ma-
nual escolar –, posando tres tipos de mirada sobre el asunto: la que atiende específicamente a su contenido y 
carga científico-ideológica; la que persigue elucidar sus usos en el aula; la que pone el acento en los contextos 
de producción y en la lógica mercantil de su distribución. Nosotros transitaremos aquí únicamente por la pri-
mera de ellas, siempre en relación con el tema que nos ocupa, pero sin por ello olvidar que estamos hablando 
de dispositivos que desempeñan un papel determinante en las relaciones de saber - poder dentro del marco 
escolar y en el proyecto de escolarización.
7 En este sentido, mi juicio se distancia un tanto de cierta interpretación hegemónica en los análisis surgi-
dos, bien del campo de los historiadores de la educación, bien de la didáctica de las ciencias sociales; como 
muestra, puede consultarse el texto de González Delgado (2015) o el reciente libro Gómez y Miralles (2017).
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para la “revancha” – este parece ser el mensaje –; es el precio que la sociedad 
española libremente ha devengado para asegurarse un futuro de progreso, bie-
nestar y convivencia. El olvido deliberado del pasado traumático forma parte 
de la estructura del sentir – con permiso de Raymond Williams – de buena parte 
de la sociedad española actual: en cierto modo, no solo permea como dijimos la 
conciencia histórica “oficial”, sino que informa sus ideas y sus leyes, conforma 
sus anhelos y experiencias vitales, y deposita sedimentos de larga data que son 
más o menos visibles en todas sus producciones culturales. De ahí que no sea 
en absoluto baladí explorar el particular relato canónico del olvido que los ma-
nuales de la historia escolar reproducen, para estar en condiciones de apreciar su 
contribución a la construcción de la conciencia histórica de la juventud españo-
la. Para ello, eludiré entrar en detalles sobre las omisiones, silencios, tergiversa-
ciones y errores que con mayor frecuencia se reproducen en ellos, y únicamente 
tomaré en consideración el tracto y la lógica temporal que dota de sentido a la 
presentación del periodo que nos ocupa.

El relato se organiza sobre la base de una periodización comúnmente 
aceptada que viene dada por el propio currículo oficial y que, como cualquier 
otra, es una construcción deliberada e intencional. Como tal, no solo desvela y 
revela una interpretación del pasado, sino que proyecta una concepción deter-
minada del presente. La cronología adoptada por la casi totalidad de los textos 
disponibles en el mercado en la presentación de sus lecciones o “unidades di-
dácticas”, constituye una pieza clave en aras a la correcta transmisión del canon 
y, por tanto, toda una declaración de intenciones:

*Segunda República y Guerra Civil (1931-1939)
*El Franquismo (con una subdivisión marcada):
    -El periodo autárquico (1939-1959)
    -El desarrollismo (1959-1975)
*La Transición Democrática (1975-1982)
*Normalización democrática e integración en Europa

De esta guisa, la Segunda República queda ligada al estallido de la Guerra, 
cual “preámbulo” indefectible de la tragedia. Una República que condujo, per-
siguiendo un fatum más o menos explícito, a la guerra y al enfrentamiento. Una 
guerra, que se apresura a catalogar, sin reserva ni matiz alguno, como “civil”, en 
tanto que conviene subrayar su carácter de locura fratricida y colectiva, secuela 
de una suerte de código genético cainita y de una irrefrenable pulsión homicida, 
que labora en pro de mantener la conocida teoría del “empate moral”, “equidis-
tancia” o “equi-violencia”: ambos bandos fueron culpables y responsables de 
un clima de violencia feroz. 

Una dictadura, por su parte, que se desgaja por completo de la guerra y 
queda encapsulado en su propia temporalidad y ajeno a su origen, que no fue 
otro que el conflicto bélico. Además, un franquismo que queda escindido en 
dos subperiodos, que, no por casualidad, toman como criterio diferenciador el 
marco macroeconómico subyaciendo, sin pudor alguno, el primado de una me-
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zquina racionalidad instrumental de la mano de las teorías de la modernización 
que tanto han contribuido a blanquear la infamias del capitalismo. Así, todo 
parece indicar que este franquismo no fue tan nefasto, toda vez que, desde los 
años sesenta, una parte de sus elites modernizadoras, estaban haciendo posible 
el postrer milagro de la Transición.

Una Transición que en modo alguno es analizada como un proceso his-
tórico de cambio político abierto, incierto, violento y complejo, en virtud de la 
presencia de diversidad de proyectos y actores legítimos, sino que, directamente 
adjetivada como “democrática”, pasa a ser contemplada y valorada exclusiva-
mente en función de sus exitosos resultados. En este contexto se explica que el 
franquismo sea designado de forma obscena en algunos textos como “el régi-
men anterior” o, incluso, “el periodo predemocrático”.

Con todo, la Transición queda desgajada del franquismo, dando a enten-
der que la genealogía de nuestra democracia es el fruto maduro de la superación 
de un “régimen autoritario”, obviando continuidades, inercias, contradicciones 
y conflictos propios de un proceso histórico complejo. En cualquier caso, la au-
téntica construcción de sentido de todo este lapso temporal – una periodización 
exitosa, con final feliz… –, exhibe todo su potencial explicativo en la exaltación 
del presente: la España normalizada, plenamente democrática, integrada en Eu-
ropa, décima potencia económica mundial y actor internacional relevante en el 
escenario planetario de la globalización.

En buena medida, como afirma Hernández (2016a), el relato expuesto 
no deja de ser un trasunto actualizado de aquel otro “canon de hierro”, de 
larguísima data, que nacido de las entrañas del franquismo en 1939, durante 
tanto tiempo impregnó el discurso social sobre nuestro pasado. Un canon que, 
a la vista del éxito del “nuevo” revisionismo historiográfico (ya comentado en 
páginas anteriores), ni las sucesivas amnesias acumuladas desde 1975, por su-
puesto, ni las tibias e insuficientes políticas públicas de memoria recientemente 
desarrolladas, han conseguido  debelar ni tan siquiera, al parecer, desterrar de la 
manualística escolar en lo que llevamos de siglo. Una situación que, sin duda, se 
compadece muy mal con todo el esfuerzo y el trabajo serio y riguroso realizado 
tanto en el campo de la historiografía científicamente informada como en el 
espacio social de las asociaciones y foros memorialistas.

PARA CONCLUIR

Me gustaría terminar recordando algunas ideas ya dichas a fin de avivar 
el debate y orientar algunas propuestas urgentes que nos permitan revertir el 
panorama, bastante sombrío, que he esbozado aquí.

Sobre el currículo oficial. Conviene situar adecuadamente la perspectiva 
sin olvidar discernir entre lo que es un currículo de historia —un dispositivo 
híbrido, producto de la intervención compleja de poderes y saberes diversos 
que participan en su definición y recontextualización, por otro, un instrumento 
de regulación y control de las prácticas pedagógicas y de los docentes— y su al-
cance e influencia real sobre la construcción de la conciencia histórica de la ciu-
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dadanía. El asunto tiene la importancia que tiene: ni más, ni menos. Otro asunto 
colateral, con el que además mantengo un palmario desacuerdo, sería considerar 
si corresponde al Estado, y en particular a las administraciones educativas, la 
imposición, vía currículo oficial, de una forma de interpretación determinada 
acerca del pasado traumático reciente. Bajo mi punto de vista, lo importante es 
que el currículo sea absolutamente básico, parco en contenido y lo más abierto, 
flexible y democrático que sea posible; es decir, justamente lo contrario de lo 
que tenemos, programas enciclopédicos, rígidos, memorísticos, acumulativos, 
teleológicos, dogmáticos, orientados fundamentalmente a la preparación de 
exámenes... A partir de ahí, a las administraciones y a los gobiernos hay que 
exigirles que se comprometan a impulsar políticas públicas de desarrollo curricular 
en el marco de nuevas políticas de la cultura realmente democráticas: unas po-
líticas en las que, también, sea posible trabajar con propuestas curriculares y/o 
programaciones alternativas..., contra el Estado y contra el Mercado (CUESTA; 
MAINER; MATEOS; 2009). En este sentido, uno de los propósitos imprescin-
dibles e ineludibles que corresponden a las administraciones públicas (incluyo, 
obviamente, a la Universidad) es la incorporación del conocimiento del pasado 
traumático, en todas sus dimensiones y facetas – cívico-política, ético-filosófica, 
histórica, artístico-cultural, científica –, a los programas de formación inicial y 
permanente del profesorado primario y secundario, sea cual fuere la disciplina 
propia de su desempeño. En este sentido, existe en España un campo sin ro-
turar.

Con todo, constituye una necesidad inaplazable – y un deber de memo-
ria para las administraciones públicas – incorporar a los currícula escolares de 
Primaria y Secundaria contenidos y orientaciones pedagógicas que permitan 
un estudio detenido y riguroso del pasado traumático español (1931-1982). En 
particular, considero urgente y necesaria la modificación del actual currículo de 
la materia de Historia para el 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) española, al objeto de transformarla en una suerte de Historia del Tiempo 
Presente que abarque el periodo comprendido entre 1931 y la actualidad, como 
viene ocurriendo, por ejemplo, en el sistema educativo francés.

Sobre los textos escolares. Más allá de las consideraciones realizadas en el 
propio cuerpo del texto acerca del contexto de producción, consumo y uso de 
estos artefactos pedagógicos – con inusitada frecuencia convertidos en disposi-
tivos al servicio de la des-profesionalización docente y el embrutecimiento del 
alumnado –, considero que, hic et nunc, la intervención de las administraciones 
públicas debería orientarse, en primerísimo lugar, a combatir la tiranía de las 
editoriales (un fenómeno en buena medida alentado y naturalizado por la propia 
sociedad civil, los profesionales de la educación y los media), redimensionando 
su peso en el mercado y fiscalizando el oligopolio que han consagrado durante 
los últimos veinticinco años. Desde el Estado deben fomentarse y financiarse 
políticas públicas de elaboración de materiales para profesores y alumnos, desde 
“abajo”, de manera descentralizada, democrática y, por supuesto, supervisada 
científica y pedagógicamente. Las administraciones públicas deben apostar e 
incentivar de forma decidida, también mediante políticas públicas de formación 
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de docentes, por la desaparición del manual escolar como instrumento único 
de enseñanza en las aulas y en el trabajo profesional. En la línea de fortalecer la 
figura del profesor como un intelectual específico.
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CAPÍTULO 2
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O artigo aborda a atual contrarreforma do ensino médio instituída pela 
Lei n. 13.4015/2017, que aprovou a Medida Provisória 746/2016, bem como 
implicações da Emenda Constitucional 95 e das leis da terceirização e trabalhis-
tas, a fim de compreender as particularidades da política atual, à luz do conceito 
de “estado de exceção”. A análise é ampliada para a “atualização” das Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) aprovadas em novembro 
de 2018, e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desta etapa da educação 
básica aprovada em dezembro do mesmo ano, considerando a forma antide-
mocrática de implantação da política e demonstrando como essas regulamenta-
ções viabilizam aspectos contrários aos interesses da classe trabalhadora, numa 
lógica própria de obtenção do consenso e exercício da coerção no “estado de 
exceção”. Finalmente, apresentam-se reflexões sobre medidas recentes que po-
dem comprometer o projeto de formação humana que busca ser hegemônico 
na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. 

INTRODUÇÃO

A análise aqui apresentada parte do pressuposto de que vivemos no Bra-
sil um “estado de exceção”, a partir do ano de 2016, quando se processou o gol-
pe jurídico-parlamentar-midiático que levou ao afastamento da então Presiden-
ta Dilma Roussef. Tomo como referência o texto de Giorgio Agamben (2004) 
e, mediante uma organização de conceitos e possíveis formas do estado de 
exceção, tento fazer uma relação com políticas públicas, particularmente as da 
educação. Trata-se de um exercício de se pensar movimentos de manifestação 
do estado de exceção, não como condição fixa ou estática, mas como processo. 
O autor referido parte da obra clássica de Carl Smith, filósofo e jurista alemão 
do século XX, interpretando-a no contexto contemporâneo e questionando a 
suposta diferença entre o político e o jurídico presente nas teorias mais clássicas 
do direito, ainda que tal questionamento possa parecer estranho, pois o estado 
de exceção se equivaleria exatamente à suspensão da ordem jurídica.

Daquele filósofo, Agamben toma os conceitos de “ditadura comissária” 
e de “ditadura soberana”, trazendo contraposições que as caracterizam, res-
pectivamente, explicando que a “ditadura comissária [...] suspende de modo 
concreto a constituição para defender sua existência” (SCHMITT, 1921, p. 136 

1 Uma versão sintética deste artigo foi publicada em Rev. Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em 
Educação e Pesquisa, Brasília/DF, v. 1 n. 1 p. 2 -11 jan./jun. 2019.
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apud AGAMBEN, 2004, p. 54), o que quer dizer que a sua aplicação pode ser 
suspensa, “sem, no entanto, deixar de permanecer em vigor, porque a suspen-
são significa unicamente uma exceção concreta” (SCHMITT, 1921, p. 137 apud 
AGAMBEN, 2004, p. 55). Isto exige que se criem condições que “permitam a 
aplicação do direito”, de modo que “o operador dessa inscrição é a distinção 
entre normas do direito e normas de realização do direito”. A norma é suspen-
sa enquanto a decisão pelo soberano é o que conta; esta é elevada ao máximo, 
como sinal contrário do estado de não exceção, quando a decisão é reduzida ao 
mínimo porque a norma já indica o caminho a ser tomado. A suspensão das 
normas nessa condição tem um estatuto temporário e se legitima em situações 
de crises ou catástrofes. Passadas tais situações, restauram-se as normas e se 
supera o “estado de exceção”.

A “ditadura soberana”, por sua vez, não se limita a suspender tempora-
riamente a constituição vigente “com base num direito nela contemplado e, por 
isso, ele mesmo constitucional”, mas visa criar um estado de coisas em que se 
torne possível impor uma nova constituição, mediante a qual se instaura o esta-
do de exceção no sentido formal, não transitório. Neste caso, “o operador que 
permite ancorar o estado de exceção na ordem jurídica é a distinção entre poder 
constituído e poder constituinte” (SCHMITT, 1921, p. 137 apud AGAMBEN, 
2004, p. 55). Este, porém, não é somente uma questão de força, pois, mesmo 
não tendo se instituído em virtude de uma constituição, mantém com ela uma 
relação tal que esse poder aparece como fundador. Ele representa “um mínimo 
de constituição, inscrito em toda ação politicamente decisiva e está, portanto, 
em condições de garantir também para a ditadura soberana a relação entre es-
tado de exceção e ordem jurídica (SCHMITT, 1921, p. 137 apud AGAMBEN, 
2004, p. 55).

Inspirado pela presente reflexão, este ensaio discute que as contrarrefor-
mas em curso no Brasil a partir do impedimento da Presidenta Dilma Rousseff  
ocorrido em 2016 são expressão de uma forma específica pela qual o “estado 
de exceção” vem se instaurando no país. Argumentos sobre esta hipótese com-
põem nossa primeira análise. Em seguida, a contrarreforma do ensino médio 
será discutida em sua fase mais recente e elaborada. Para isto, partimos da Lei 
n. 13.415/2017 e adentramos às novas regulamentações curriculares realiza-
das mediante a “atualização” das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio, pela Resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação (CNE/CEB) n. 03/2017; a aprovação da Base Nacional Comum 
Curricular para esta etapa da educação básica; e, finalmente, pela publicação, 
pelo Ministério da Educação, dos Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Elaboração dos Itinerários Formativos. Finalmente, ponderamos o percurso 
que as políticas voltadas para a Rede Federal de Educação Científica e Tecnoló-
gica poderão seguir no atual contexto.

As considerações finais afirmam o vigor das contradições e, por isto, a 
necessidade de nos valermos de análises da conjuntura entendendo que os fatos 
recentes são manifestações da crise estrutural do capital e visam neutralizar as 
conquistas históricas da classe trabalhadora quanto aos direitos sociais. Por isto, 
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análises que procuram captar mediações da disputa por hegemonia são relevan-
tes. O campo da relação Trabalho-Educação se vê profundamente desafiado 
nesse sentido.

AS ATUAIS CONTRARREFORMAS COMO EXPRESSÃO DA 
FORMA ESPECÍFICA DO “ESTADO DE EXCEÇÃO” NO 
BRASIL

 
Com base nessas considerações iniciais e em análises sobre o movimento 

atual de contrarreformas no Brasil contemporâneo, a tese que defendo é que, 
neste país, o “estado de exceção” contém características da “ditadura comis-
sária” e da “ditadura soberana”, a começar pela relação com a manutenção 
da ordem jurídica, já que ele é inscrito da suposta legalidade do impeachment da 
Presidenta Dilma Rousseff  formalizado pelo poder legislativo e legitimado pelo 
poder judiciário. Em segundo lugar, se, por um lado, a Constituição Federal 
de 1988 não foi formalmente suspensa, por outro, as emendas constitucionais 
ancoram-se em um diagnóstico de suposta crise e eminência do caos em nosso 
país, o que as justificaria. Ou seja, suspende-se temporariamente a constituição, 
supostamente para se preservar o direito. Sobrepõe-se à norma (o vigor da 
constituição), o poder de decisão do soberano, hoje, em nosso país, representa-
do pela aliança simbiótica dos três poderes e desses com o grande capital.

Se essas são características da “ditadura comissária”, a retaliação do texto 
constitucional, a começar pela Emenda Constitucional n. 95/2017, instaurou 
condições para sua suspensão definitiva; em outras palavras, o poder instituído 
por esta é confrontado por um novo poder instituinte, até que se perca por 
completo a razão de ser desta norma. As contrarreformas trabalhistas, incluin-
do a lei da terceirização irrestrita, do ensino médio, e a eminente contrarreforma 
da previdência compõem o conjunto de medidas que atingem diretamente a 
Constituição, além de outras como as propostas de redução da maioridade pe-
nal e o projeto “Escola sem partido”, por exemplo.

Apesar de a primeira emenda versar exclusivamente sobre o congelamen-
to dos gastos públicos por vinte anos, ao fazê-lo, desmonta-se toda a Constitui-
ção Federal, se não na íntegra de sua letra, ao menos no seu núcleo que sustenta 
toda a normativa que se ascende a partir dele: a garantia dos direitos sociais 
que assegurariam a cidadania. Por isto, tudo parece convergir para a suspensão 
real da norma instituída, aproximando-se do fenômeno da “ditadura soberana”, 
uma vez que se cria todo um estado de coisas para que se instaure um novo 
poder instituinte.

Tendo esta leitura sobre a especificidade do “estado de exceção” vivido 
em nosso país, discuto como algumas medidas legais no plano da educação si-
nalizam para a conjugação desses dois tipos de “ditadura”, ainda que esta não se 
revele na figura de um ditador, mas na relação já apontada entre os poderes do 
aparelho de Estado e o grande capital, condensados na “ditadura do mercado”.
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A contrarreforma do ensino médio: a suspensão da norma por 
Medida Provisória

Referi-me preliminarmente à Emenda Constitucional n. 95/2016 como 
aquela que suspende a Constituição Federal de 1988 no seu núcleo, posto que 
inviabiliza a manutenção dos direitos sociais. Lembro, agora, que a contrarre-
forma do ensino médio foi implementada por meio de uma Medida Provisória 
(MP), a de número 76 de 2016. Versa a página da Câmara dos Deputados na 
internet2, que este dispositivo “é um instrumento com força de lei, adotado pelo 
presidente da República, em casos de relevância e urgência”3. Sabe-se que ela 
produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional 
para se tornar uma lei definitiva, o que ocorreu neste caso, ao ser convertida em 
Lei n. 13.417/2017. O mesmo hipertexto consultado explica que o prazo de 
vigência de uma MP é de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período; 
se não for aprovada no prazo de 45 dias, contados da sua publicação, a MP 
tranca a pauta de votações da Casa em que se encontrar (Câmara ou Senado) 
até que seja votada.

Nota-se, assim, o poder de tal dispositivo, o qual deve ser contraposto à 
seguinte pergunta: o objeto desta medida requeria mesmo urgência? A supos-
ta “crise” do ensino médio também não foi uma criação artificial para que se 
“suspendesse a norma” e valesse a “decisão do soberano”? O que seriam as 
normas nesse caso? A regulamentação do ensino médio já não estava vigor, 
dentre as quais a LDB, inclusive com a incorporação do conteúdo do Decreto 
n. 5.154/20044, que possibilitou a integração formal da educação profissional 
ao ensino médio, abrindo frentes para a construção da concepção do Ensino 
Médio Integrado (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005)? As Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) aprovadas pela Resolução 
CNE/CEB n. 2/2012, já não apresentavam normativas baseadas em princípios 
ético-políticos e pedagógicos coerentes com a formação humana integral dos 
estudantes5? O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei n. 13.005/2014, 
não estabelece metas e estratégias para a educação no período de 2014 a 20246?

Em síntese, não existiria qualquer razão que justificasse a instituição da 

2 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Medida provisória. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/comu-
nicacao/assessoria-de-imprensa/medida-provisoria. Acesso em:  5 abr. 2019.
3 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Medida provisória. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/comu-
nicacao/assessoria-de-imprensa/medida-provisoria. Acesso em:  5 abr. 2019.
4 BRASIL. Lei n. 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e inte-
grar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
profissional e tecnológica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/
l11741.htm#targetText=Altera%20dispositivos%20da%20Lei%20n,da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20
profissional%20e%20tecnol%C3%B3gica. Acesso em: 5 abr. 2019.
5 Em outro texto exploramos o histórico de contrarreformas na educação brasileira, sempre que se consegue 
avançar em direção ao direito da classe trabalhadora à educação (RAMOS, 2017).
6 BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. 
Acesso em: 10 jun. 2019. 
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contrarreforma do ensino médio, a não ser as de ordem político-ideológica – a 
resistência da classe dominante ao direito da classe trabalhadora à educação 
pública, gratuita e de qualidade na perspectiva da emancipação humana – e as 
de ordem economicista, na lógica de se adequar o financiamento do ensino 
médio à contenção dos gastos públicos, o que, diga-se de passagem, forma uma 
unidade com a primeira razão.

Outro aspecto que nos chama a atenção é o fato de se legislar com urgên-
cia e mediante um instrumento autoritário, com um conteúdo cuja implemen-
tação depende de outra regulamentação ainda não existente à época, qual seja, 
a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC), a qual só veio 
a ser aprovada pela CNE em dezembro de 2018. A MP e, posteriormente, a lei, 
passaram a vigorar tendo por referência uma regulamentação inexistente. O que 
é isto, senão a criação de um estado de coisas para um novo poder instituinte 
no lugar do poder instituído, como recupera Agamben ao falar da “ditadura 
soberana”. Na verdade, o executivo gerou, por um lado, uma situação jurídica 
– a convivência de legislações conflituosas – e, de outro lado, ideológica – bus-
cando a construção de um consenso (GRAMSCI, 1991) sobre a pertinência e a 
positividade de um “novo ensino médio” pela propaganda na mídia – em que a 
BNCC passou a requerer urgência e aprovação, logrando êxito. 

Essa estratégia conjuga elementos da “ditadura soberana” – suspensão 
da norma instituída e instituição de novas; proeminência da decisão pelo sobe-
rano mediante ato autoritário – com os da “ditadura comissária”. Neste último 
caso, devido à criação de uma suposta crise que justificaria a suspensão das 
normas vigentes, mas passando-se à sociedade uma ideia que provisoriedade 
dessa suspensão. Afinal, a normatização que estaria em conflito com a nova 
norma – as DCN então vigentes – não foram revogadas imediatamente, assim 
como as metas do PNE ficaram mantidas, mas tal conflito não foi revelado. 
Lembremos que o atendimento das metas e estratégias que visavam a expansão 
do ensino médio (Meta 3) e da educação profissional integrada ao ensino médio 
(Meta 11), entram em conflito tanto com a emenda do teto dos gastos públicos, 
assim como as próprias DCNEM que fundamentam a concepção do ensino 
médio integrado.

A contrarreforma do ensino médio, ao reduzir a carga horária destina-
da à formação geral comum (definida como a carga horária da BNCC – 1600 
horas pela MP e 1800 pela Lei, em contraponto às 2400 horas originalmente 
determinadas pela LDB) complementada pelos itinerários formativos, compro-
mete o princípio de educação básica que sustenta o ensino médio como última 
etapa deste nível da educação, o que fere os princípios que orientam o PNE, 
de expansão do direito do acesso à educação básica por toda a população e de 
diminuição da desigualdade educacional. Além disso, ao transformar a educação 
profissional em um dos itinerários, fere-se o princípio de sua integração com o 
ensino médio, também conflitando com a respectiva meta do PNE. Oculta-se, 
assim, o autoritarismo com estratégias que visam convencer a população de que 
aquela medida de exceção é temporária e necessária para se enfrentar a suposta 
“crise” do ensino médio. Trata-se da “obtenção do consenso” no “estado de 
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coerção”.
Cabe chamar a atenção para a conjugação dessa medida com outras que 

nos apontam para a forma “soberana” do estado de exceção. Trata-se da refor-
ma trabalhista – Lei n. 13.467/ 2017 – a qual, dentre outras medidas, institui o 
trabalho intermitente; e a Lei 13.429/2017, da terceirização irrestrita. A fórmula 
é simples: uma vez que a contrarreforma do ensino médio torna pelo menos 
600 horas passíveis de serem realizadas em parceria com outras instituições pú-
blicas ou privadas de ensino (enquanto a Lei n. 13.415/2017 previa essa possibi-
lidade exclusivamente para o itinerário da educação profissional; as novas DCN 
a estendem para todos os itinerários), as redes públicas de ensino, que antes 
precisavam de professores concursados e da carreira do serviço público, pode-
rão contar com a “colaboração” de professores terceirizados e/ou contratados 
em regime de trabalho intermitente, se não diretamente pela absorção desses 
dispositivos pela estrutura governamental, pelo menos indiretamente, pois esta 
será a tendência de contratação docente a ser utilizada predominantemente pe-
las instituições privadas “parceiras” das redes públicas. Alia-se, assim, a lógica 
economicista de redução dos gastos públicos, com a crueldade dos vínculos 
precários, gerando economia aos cofres públicos e alimentando o capital com a 
transformação de direitos em mercadorias.

Não é demais acrescentar que o fato de a lei prever que as instituições 
de ensino poderão ofertar mais do que um itinerário, a depender de condições, 
provavelmente instará as escolas privadas a fazê-lo cobrando mais para isto. A 
mercadoria ensino médio certamente se tornará cada vez mais de interesse do 
mercado de serviços. Enquanto a classe dominante poderá pagar por ela, à clas-
se trabalhadora restará a escola pública esvaziada e empobrecida.

Finalmente, merece menção o projeto de lei sobre “Escola ‘sem’ Parti-
do”, cujas versões continuam a ser apresentadas tanto ao Congresso Nacional, 
quanto às instâncias legislativas estaduais. A manifestação de sua inconstitucio-
nalidade data do ano de 2016, mas parece ser ignorada ou mesmo contornada 
por mecanismos admitidos pela cultura legislativa. Mas isto é mesmo típico 
do “estado de exceção” como já argumentamos em texto específico sobre o 
tema (RAMOS, 2017a); afinal, de que valem alegações de inconstitucionalidades 
quando a respectiva referência está em suspensão, seja de forma temporária – 
para se contornarem supostas crises nos campos da economia, da educação, da 
moral, dentre outros – seja de forma definitiva, em nome de um novo poder?

A TESSITURA DISCRETA DA NORMATIVIDADE NO 
ENSINO MÉDIO NO “ESTADO DE EXCEÇÃO” E O 
RETORNO DA PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS

É importante notar o movimento de normatização do ensino médio que 
se seguiu à Lei n. 13.415/2017, uma vez que sua implementação estava condi-
cionada à homologação da BNCC do ensino médio, conforme enuncia o artigo 
12:
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Os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de imple-
mentação das alterações da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
conforme os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, no primeiro ano letivo subse-
quente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular, e 
iniciar o processo de implementação, conforme o referido cronogra-
ma, a partir do segundo ano letivo subsequente à data de homolo-
gação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, art. 12).

Na ausência da BNCC, a Câmara de Educação Básica do Conselho Na-
cional de Educação aprovou, nove meses depois, em 21/11/2018, a Resolução 
n. 3, que “atualiza as Diretrizes Curriculares Nacional para o Ensino Médio 
(DCNEM). É curioso o fato de não se ter utilizado a palavra “revogação”, mas 
sim “atualização”. Trata-se, na verdade, de um texto híbrido em que princípios 
das antigas diretrizes são enunciados ao mesmo tempo em que normativas con-
trárias a eles são prescritas. Vale à pena nos determos um pouco mais sobre este 
assunto.

Ao se enunciarem os princípios que devem orientar o ensino médio, a 
ideia de competência é retomada, reduzindo o conceito de formação integral 
aos elementos normalmente considerados seus componentes, a saber: “valores, 
aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 2017, art. 5º, inci-
so I), o que é reforçado na sua definição trazida pelo inciso I do artigo 6º. A 
perspectiva individualizante do desenvolvimento de competências é reforçada 
pelo “projeto de vida” como um dos princípios do ensino médio e estratégia da 
formação integral (BRASIL, 2017, art. 5º, inciso II). Ao mesmo tempo, vê-se 
enunciada no inciso II do artigo 6º., a redução do conceito de formação geral 
básica ao conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento 
previstas na BNCC.

Apesar das referências anteriores à noção de competências, é no inciso 
VI do mesmo artigo que elas são definidas como mobilização de conhecimen-
tos, habilidades, atitudes e valores – a CHAVE, sigla utilizada pelo relator das 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, em uma de suas versões modificada frente às críticas que recebeu7. Bus-
ca-se, ainda nesse texto, fazer um ajuste terminológico, tornando “equivalentes” 
a expressão “direitos e objetivos de aprendizagem” e “competências e habili-
dades”. Note-se que a primeira estava presente na Lei do PNE e nas primeiras 
versões da BNCC, tanto que foi evocada pela própria Lei n. 13.415/2017, art. 
35-A. Porém, ao se enunciarem os itinerários formativos, fala-se em competên-
cias e habilidades.

Tal oscilação é expressiva de uma disputa por hegemonia travada em três 
fases recentes da configuração do Estado brasileiro pós-Constituição de 1988. 
A primeira se inicia com o governo de Fernando Collor e tem seu auge nas 
contrarreformas educacionais implementadas no governo de Fernando Henri-
que Cardoso, afinadas com o neoliberalismo, fortemente hegemonizadas pela 

7 Uma análise dessa versão e do movimento que disputou a elaboração de um texto mais próximo ao pensa-
mento crítico pode ser encontrada em Ramos e Ciavatta (2012).
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Pedagogia das Competências (RAMOS, 2001). A segunda fase refere-se aos 
governos do Partido dos Trabalhadores, quando se buscou orientar as políticas 
de educação da classe trabalhadora na perspectiva da politecnica e da formação 
omnilateral, resgatando-se as discussões que cercaram os primeiros projetos de 
LDB, por meio de princípios reunidos no que se passou a chamar de Ensino 
Médio Integrado (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). Nesse período, 
buscou-se superar a Pedagogia das Competências que já havia recebido críticas 
fundamentadas por sua vinculação política com o neoliberalismo, por sua fun-
damentação epistemológica pragmática e pelo viés pedagógico escolanovista, 
além de incoerências internas à sua própria teorização. A terceira fase corres-
ponde ao governo de Michel Temer, produzido pelo golpe jurídico-parlamen-
tar-midiático a que já nos referimos.

As discussões para a elaboração da Base Nacional Comum Curricular 
para as etapas da educação básica se iniciaram ainda no governo de Dilma Rou-
sseff. Por mais que os enunciados dos direitos de aprendizagem presentes nas 
primeiras versões dos documentos se aproximassem muito dos enunciados de 
competências que nos foram apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais elaboradas no governo de Fernando Henrique Cardoso, a ideia de “direi-
tos” associada à “aprendizagem” e ancorada no “direito à educação”, poderia 
evitar a redução da educação básica a finalidades pragmáticas de caráter adap-
tativo das crianças, dos adolescentes, da juventude e dos adultos, adequadas à 
sociabilidade neoliberal instável e excludente.

César Callegari, que foi presidente da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, por exemplo, em entrevista concedida ao 
portal eletrônico da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio8, afirma: 
“naquela época imaginávamos uma base como uma expressão de direitos e que 
pudesse ajudar a avançar a educação no Brasil, melhorar sua qualidade”. Ele 
diz, ainda, que a questão dos direitos de aprendizagem e competência na elabo-
ração da BNCC da educação infantil foi um grande debate, conseguindo-se ter 
“uma referência mais clara sobre os direitos de aprendizagem e como é que eles 
podem depois se desdobrar em competências, habilidades e tudo mais”, consi-
derando ser possível que os professores, mediante uma leitura crítica e exercício 
de sua autonomia, tomassem posições que entendessem ser as mais adequadas.

Em sentido semelhante se manifesta Carlos Roberto Jamil Cury, em en-
trevista a Revista Poli (GUIMARÃES, 2019). Este conselheiro do CNE afirma 
que, no lastro da Constituição de 1988, da LDB e do Plano Nacional de Educa-
ção, a elaboração da BNCC do ensino fundamental e da educação infantil foi de 
larga consulta, em que os interessados podiam dizer sua opinião em largas audi-
ências públicas promovidas pelo Conselho. Segundo ele, o mesmo se esperava 
que ocorresse com a BNCC do ensino médio. Porém, em seu entendimento, a 
deposição da presidente [Dilma Rousseff] e a consequente Medida Provisória 
que gerou a chamada reforma do ensino médio resultou numa BNCC do ensi-

8 ANTUNES, A. Entrevista com César Callegari: Não dá para recomendar algo que é estruturalmente 
falho e nocivo para a educação brasileira. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/
nao-da-para-remendar-algo-que-e-estruturalmente-falho-e-nocivo-para-a-educacao. Acesso em: 27 fev. 2019.
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no médio, que veio do MEC, sem ampla consulta aos interessados, às associa-
ções profissionais e assim por diante.

César Callegari também associa a forma e o conteúdo da BNCC do en-
sino médio à contrarreforma dessa etapa, explicando que a proposta de Base 
elaborada pelo MEC reduz os direitos de aprendizagem dos jovens brasileiros 
apenas ao que couber em 1.800 horas, contradizendo o que construíram para 
a educação infantil e o ensino fundamental, especialmente ao diluir todas as 
demais disciplinas diferentes de português e matemática, em áreas de conheci-
mento, sem que na proposta do MEC haja qualquer indicação a respeito do que 
se deve ser assegurado dentro dessas áreas.

Nesse contexto, não ficam dúvidas de que a Pedagogia das Competências 
é a abordagem escolhida para a educação básica e, em especial, para o ensino 
médio, oportunamente apropriado pelo grupo que assume o poder no nosso 
“estado de exceção” e volta a hegemonizar os debates e as orientações sobre a 
educação no Brasil. Primeiramente esse registro é feito pela Resolução CEB/
CNE 3/2018 e, em seguida, pela própria BNCC do ensino médio aprovada em 
04/12/2018.

O hibridismo discursivo como estratégia de obtenção do 
consenso no “estado de exceção”

O hibridismo que caracteriza o documento que “atualiza” as DCNEM 
– a Resolução CNE/CEB n. 03/2018 – mesclando princípios e conceitos dis-
cutidos pelo campo educacional crítico, com orientações pragmáticas centradas 
no individualismo típicos do campo conservador, é uma estratégia ardilosa, do 
nosso ponto de vista intencional, em busca da obtenção do consenso em torno 
da contrarreforma do ensino médio. Não poderíamos admitir que se tomassem 
os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura – presentes nas DCNEM 
anteriores e apropriadas legitimamente de textos de intelectuais da área Traba-
lho-Educação – como se fossem compatíveis com Pedagogia das Competên-
cias. Mas é isto que ocorre em um mesmo artigo da referida resolução. Ainda 
que se peque pelo excesso, é importante um pouco mais de discussão sobre este 
ponto.

O conteúdo do artigo 6º. da resolução é dedicado à definição de termos 
nela utilizados, visando à “obtenção de maior clareza de exposição”. Já teci con-
siderações sobre as definições de “formação integral” e “formação geral básica” 
(incisos I e II). Depois de se definir o que são “itinerários formativos”, fala-se 
das “unidades curriculares” e de “arranjo curricular”. As primeiras referem-se 
aos componentes curriculares com carga horária pré-definida para o desenvol-
vimento de competências; e o segundo, à seleção de competências. Em seguida 
passa-se à definição de competências como a CHAVE (mesmo que o docu-
mento não o faça, uso esta sigla propositalmente pelo simbolismo conservador 
que ela representa, tal como sinalizei anteriormente), para resolver “demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho” (inciso VI). As habilidades, por sua vez, são definidas como “conhe-
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cimentos em ação, com significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, 
profissionais e socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, 
articulados e integrados” (Inciso VII).

Reitera-se, com essas definições, as finalidades pragmáticas do ensino 
médio. Na mesma linha, o conceito de diversificação que aparece em seguida 
(inciso VIII) delimita as determinações históricas econômicas, sociais, ambien-
tais e culturais da existência humana a “contextos”, mediante uma abordagem 
localista de “situação, escola, município, estado”. Abrem-se, a partir daí, alíneas 
de (a) a (d) para a definição dessas dimensões. Ocorre, neste momento, o que 
entendemos como uma apropriação indébita do pensamento histórico-crítico, 
que em nada corroboraria a orientação pragmática que tenta ser hegemônica 
no contexto atual: evocam-se o sentido ontológico do trabalho humano e a 
historicidade e dialeticidade da ciência, da tecnologia e da cultura. Não sendo 
propósito deste texto prosseguir com uma análise exaustiva do documento em 
questão, por ora reforço que os princípios da Pedagogia das Competências e do 
pragmatismo pedagógico seguem-se reiterados no decorrer da resolução.

Vale saber, por fim, que as respectivas disposições gerais e transitórias 
remetem a implementação dessas Diretrizes aos mesmos procedimentos e cro-
nograma definidos pelo artigo 12 da Lei n. 13.415/2017: o estabelecimento de 
cronograma para o primeiro ano letivo subsequente à data de publicação da 
BNCC e a implementação propriamente dita para o segundo ano letivo subse-
quente à sua homologação. Trata-se, então, de ter o ano letivo de 2019 como 
período de transição e o de 2020 para a plena efetividade da lei e das novas DC-
NEM. Enquanto isso, permanecem em vigor as antigas diretrizes disciplinadas 
pela Resolução CNE/CEB n. 2/2012 (Resolução CNE/CEB n. 3/2018, art. 
37) Como metáfora, diríamos que nos encontramos no meio de uma viagem na 
qual nos guiamos por um mapa que levaria ao topo de uma colina, sabendo-se 
que, ao atingi-la, será necessário tomar o reverso desse mapa para regredir a 
um ponto ainda mais aquém da partida. A colina é o horizonte da politecnia e 
da formação omnilateral. O ponto para onde se retornará será o tecnicismo e o 
pragmatismo educacional. Porém, os educadores saberão o que terão recolhido 
em suas bagagens ao longo dessa viagem e não poderão simplesmente despre-
ender-se dessas conquistas. Assim, talvez recusem a simplesmente tomarem o 
caminho de volta.

É importante dizer que as novas diretrizes contradizem também as Dire-
trizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos. Trata-se de um 
assunto merecedor de análises mais aprofundadas, mas é preciso criticar a possi-
bilidade aberta pelo parágrafo 5º. do artigo 17 da nova resolução, de 80% desses 
estudos se realizarem por meio da Educação a Distância (EAD). No caso do 
ensino médio destinado aos que o cursam em idade considerada apropriada, 
essa prerrogativa também se formalizou no limite de 20%, conforme apregoa 
o parágrafo 15 do mesmo artigo. Além das implicações de caráter pedagógico 
que afetam o direito à educação trazidas por essas medidas, não é ocioso dizer 
que ela movimentará ganhos de instituições e empresas que se especializaram 
em EAD. Considerar esse assunto frente aos debates atuais sobre homeschooling 
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parece-nos também pertinente, pois é inevitável reconhecer nesse processo o 
esvaziamento da escola e da experiência escolar, e, pior, para aqueles aos quais 
a escola foi historicamente negada.

Fizemos em outros textos9 considerações pormenorizadas sobre os pro-
pósitos e efeitos deletérios nos planos pedagógico e ético-políticos da contrar-
reforma do ensino médio. Neste momento, quando a BNCC do ensino médio 
está aprovada e homologada, cabe discutir que perspectivas poderão assumir 
os cinco itinerários a que se destinam a carga horária subtraída da formação 
comum, nos termos da lei. O artigo 33 da Resolução CNE/CEB n. 3/2018 
incumbiu o Ministério da Educação de estabelecer os Referenciais para a Ela-
boração dos Itinerários Formativos10 no prazo de até 90 (noventa) dias a contar 
da data da publicação da referida resolução (22/11/2018), o que veio a ocorrer 
no mês de abril de 2019.

O documento começa pelo enunciado dos objetivos dos itinerários for-
mativos, a saber: a) aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências 
gerais, às áreas de conhecimento e/ou à formação técnica profissional; b) con-
solidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia neces-
sária para que realizem seus projetos de vida; c) promover a incorporação de 
valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade; desenvolver habilidades que permitam aos es-
tudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir 
nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida.

Caberia perguntar por que tais objetivos – a despeito de concordarmos 
ou não com eles – seriam exclusivos dos itinerários. Por que, o “projeto de vida” 
dos estudantes, enunciado no segundo objetivo, precisa ser antecipado quanto 
à área de formação acadêmica ou ao exercício profissional em que se apro-
fundarão as aprendizagens? Como “valores universais” evocados pelo terceiro 
objetivo podem ser incorporados mediante uma formação fragmentada? Por 
que “escola” e “trabalho” se separam da “vida” tal como aparece na redação do 
quarto objetivo?

Como se não bastasse a fragmentação de parcela importante do currículo 
nos itinerários formativos, a resolução que “atualiza” as DCNEM determina, 
no parágrafo 2º. do artigo 12, que os itinerários deverão ser organizados em 
torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica; 
processos criativos; mediação e intervenção sociocultural; empreendedorismo. 
Os Referenciais Curriculares para a Elaboração dos Itinerários Formativos pas-
sam, então, a normatizar esses eixos, não sem antes enunciar que, mesmo sendo 
preferencial que o estudante passe por todos os eixos, ele poderá completar um 
itinerário formativo passando somente por um eixo estruturante. Não é difícil 
prever, diante da limitação dos gastos públicos, que a racionalidade economi-
cista e o conservadorismo ideológico levarão redes e instituições de ensino a 

9 Ramos e Frigotto (2016) e Ramos (2017).
10 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Referenciais curriculares: para a elaboração de itinerários 
formativos. Disponível em: http://novoensinomedio.mec.gov.br/resources/downloads/pdf/DCEIF.pdf. 
Acesso em: 10 jun. 2019.
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realizarem o ensino médio com um único itinerário composto por um único 
eixo. Mais uma vez, não será a elite a fração da sociedade que permitirá que seus 
filhos se submetam a uma formação reduzida a tal nível.

Após enunciarem justificativa, objetivo e foco pedagógico de cada eixo, 
os referenciais passam a trazer as habilidades associadas, primeiro, às compe-
tências gerais da Base Nacional Comum Curricular e depois as específicas para 
cada área de conhecimento e à formação técnico profissional. Enquanto, no 
primeiro caso, as habilidades de cada eixo enumeradas são transversais a todas 
as áreas, no segundo, há habilidades previstas para cada eixo em relação a cada 
um dos itinerários separadamente. Tem-se, assim, uma matriz que revela e con-
solida a fragmentação curricular.

O eixo “empreendedorismo” merece uma sintética menção. Trata-se de 
uma categoria expressiva da contemporaneidade, a deslocar a “empregabilida-
de”, objeto de equivalente apologia nos anos de 1990. A disseminação dos mo-
delos de competência pela Organização Internacional do Trabalho nesse perío-
do se baseava na pertinência de essa noção promover adequadamente a relação 
entre escola e emprego, vindo a institucionalizar novas formas de educar os tra-
balhadores no contexto político-econômico neoliberal (RAMOS, 2001, 2011). 
Daí que as contrarreformas educacionais à época bradavam que a finalidade da 
educação era o desenvolvimento de competências para a empregabilidade. O 
avanço do neoliberalismo na atual fase de crise estrutural do capital demonstra 
a impossibilidade de haver emprego para toda a classe trabalhadora, de modo 
que cada um precisa se tornar empreendedor de si. É o que Dardot e Laval 
(2016) chamam de a formação do “neosujeito”. A justificativa para que este eixo 
seja estruturante dos itinerários formativos é coerente com esta “nova razão do 
mundo”, assim nomeada pelos autores citados.

Nos referenciais curriculares aqui discutidos lê-se que o eixo empreende-
dorismo se justifica porque os estudantes precisam participar de uma socieda-
de cada vez mais marcada pela incerteza, volatilidade e mudança permanente, 
adaptando-se a diferentes contextos e criando novas oportunidades para si. O 
foco pedagógico deste eixo é o estímulo à criação de empreendimentos pesso-
ais ou produtivos articulados com seus projetos de vida. A tese de doutorado 
de Dias (2019) demonstra como, nesse contexto, mais do que competências e 
habilidades cognitivas, a dimensão emocional do ser cumpre papel fundamen-
tal. Não por acaso, então, as competências socioemocionais têm ocupado lugar 
de destaque nos movimentos reformadores da educação internacionalmente, 
liderados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), “ministro da educação do mundo”11. 

11 David Chaves, doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), assim se refere à OCDE em 
entrevista fornecida ao portal da EPSJV/Fiocruz, em 23/11/2017. ANTUNES, A. Entrevista com David 
Chaves: A quem interessa a BNCC. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/a-
-quem-interessa-a-bncc. Acesso em: 27 fev. 2019.
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E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA? PARA ONDE VAMOS?

Em 2018 completaram dez anos da criação dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e do primeiro plano de expansão dessa 
rede, que espalhou unidades de educação profissional por todos os estados do 
Brasil. Hoje a rede é formada por 659 unidades e está presente em 541 municí-
pios. Ela conta com uma força de trabalho de 80 mil servidores e tem mais de 
um milhão de estudantes de nível médio e superior.

Atualmente, o desfinanciamento dessa rede é uma indicação do estado 
de exceção no que diz respeito à “distinção entre a norma e sua aplicação” 
discutida anteriormente12. A meta 11 do PNE prevê triplicar as matrículas da 
educação profissional técnica expandindo-se pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) no segmento público. É verdade que o índice mais significativo de matrí-
culas no ensino médio não é da rede federal. Mas parte do cumprimento desta 
meta teria a colaboração desta rede, principalmente porque é ela a que tem 
condições mais estáveis e infraestruturais para oferecer a educação profissional 
integrada ao ensino médio, o que é reconhecido com a estratégia 11.1, à qual se 
soma a estratégia também de expansão nos sistemas estaduais (estratégia 11.2).

O desfinanciamento tem ocorrido desde 2017. Além da EC 95, uma 
determinação do Ministério do Planejamento fez com que os IFs perdessem 
10% do orçamento de custeio e 30% em capital (que inclui obras, compra de 
equipamentos e mobiliário). Segundo dados do MEC, de 2014 para 2017, o or-
çamento da Rede Federal caiu 24,4%. Em termos relativos, essa queda é ainda 
maior, frente ao aumento contínuo de matrículas, necessário para justificar a 
implantação de novos campi.

Além disto, está em andamento um projeto de reordenamento das uni-
dades da rede, anunciado pelo MEC no primeiro semestre de 2018, baseado 
em conceitos geográficos e de suposta economicidade, sobre o qual não se têm 
claras as intenções, ou o quanto se considera o diálogo com as comunidades 
dos Institutos e a população atendida, ou, ainda, os requisitos para a necessária 
consolidação das unidades já existentes. No mês de março de 2019, então, foi 
interrompida a tramitação na Câmara Federal dos Deputados, que se iniciou em 
janeiro, do Projeto de Lei n. 11.279, que alteraria a Lei n.11.892/2008, de cria-
ção dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
por desmembramento dos Institutos de São Paulo e da Bahia, criando-se três 
novos. A que diretrizes e interesses essa política visa atender13? 

Mas este não era o único objeto de tal projeto. Ele também previa o 
aumento do patamar mínimo de oferta de cursos técnicos de nível médio de 50 

12 EVANGELISTA, A. P. Uma década de reconfiguração da Rede Federal. 2018. Disponível em: http://
www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/uma-decada-de-reconfiguracao-da-rede-federal. Acesso em: 27 
fev. 2019.
13 A autora deste artigo é entrevistada pela Revista Poli/EPSJV sobre o tema abordado neste item. ESCURI, 
G. Entrevista com Marise Ramos: A relevância da rede de Educação Profissional e Tecnológica no país é 
imensa. 2019. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/a-relevancia-da-rede-de-edu-
cacao-profissional-e-tecnologica-no-pais-e-imensa. Acesso em: 27 fev. 2019.
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para de 70% das matrículas. A exposição de motivos alega que isto é coerente 
com a Meta 11 do PNE, que, já expus, prevê “triplicar as matrículas da educa-
ção profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”. Para 
isto, uma das estratégias (1.1) seria exatamente 

[...] expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecno-
lógica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na 
ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais 
e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 
profissional (BRASIL, 2014, meta 11, estratégia 1.1) 

O problema é que, ao mesmo tempo, tal oferta deixaria de ser “preferen-
cialmente” na forma integrada como prevê a lei original. Isto comprometeria a 
estratégia 11.9 na previsão de se 

[...] expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à 
formação profissional para as populações do campo e para as comu-
nidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses 
e necessidades, atendimento realizado por vários Institutos e seus 
campi; bem como a estratégia 7 da meta 3 do mesmo plano, no que 
se refere ao fomento da “expansão das matrículas gratuitas de ensi-
no médio integrado à educação profissional, observando-se as pe-
culiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas 
e quilombolas e das pessoas com deficiência. (BRASIL, 2014, meta 
11, estratégia 1.1) 

Tal como se diz na linguagem popular, esses mecanismos “despiriam um 
santo para vestir outro”. Mas seu real sentido está em abandonar o projeto de 
formação humana integral dos trabalhadores, na perspectiva da politecnia e da 
formação omnilateral, o que se veio historicamente conquistando, e em coerência 
com o que estava na regulamentação revogada pela Lei n. 13.415/2017. Agora 
se pretende atingir diretamente da Rede de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, a qual conjuga condições objetivas e subjetivas para a consecução 
daquele projeto, em especial porque trabalho, ciência e cultura constituem seu 
núcleo histórico. A redução da concepção da educação profissional e tecnoló-
gica à um éthos tecnicista e mercantil volta a aparecer quando se omite a fun-
ção dos Institutos Federais de ofertarem cursos de licenciatura e se prevê sua 
atuação na pós-graduação limitada exclusivamente à modalidade profissional. 
Desconhece-se assim, ou se quer fazer esquecer que essa rede tem condições 
e experiências acumuladas que a habilitam a atuar na pós-graduação de senso 
estrito, independentemente da modalidade profissional ou acadêmica, além da 
produção de conhecimento científico e tecnológico nas diversas áreas do co-
nhecimento.

Na conjuntura atual, deparamo-nos, ainda, com o documento da Secre-
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taria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC)14, 
anunciando nove eixos estratégicos da política de educação profissional e tec-
nológica o qual, se submetido a uma análise de conteúdo, nos mostraria que a 
ideia de “revisão” é a que prevalece, além de sua fragilidade e superficialidade. 
Ou seja, ao se desconhecer o acúmulo conceitual, científico e político da área da 
educação, a lógica do desmonte orienta a (não) política de educação profissional 
e tecnológica atual, incluindo a concepção de formação integrada que estrutura 
sua relação com o ensino médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Busquei abordar as políticas educacionais mais recentes relativas ao en-
sino médio e à educação profissional na perspectiva do “estado de exceção” 
por encontrarmos na atual conjuntura brasileira algumas de suas características. 
Tratamos as mudanças legislativas como contrarreforma, baseados no conceito 
de revolução passiva de Antonio Gramsci que corresponderia também, em Vla-
dimir Lenin, à via prussiana ou à revolução pelo alto, com os componentes da 
reforma e da restauração (COUNTINHO, 1992). O componente da reforma 
– as mudanças que a classe dominante empreende em momentos em que a cor-
relação de forças tende a não lhe ser tão favorável – poderia carregar dimensões 
positivas ao se convergirem com interesses da classe trabalhadora, ainda que se 
o faça em nome da restauração da correlação de forças favorável à classe domi-
nante. Por isto, preservamos o termo reforma para ações que possam beneficiar 
a classe trabalhadora, mesmo na condição de subordinação à classe dominante. 
As medidas que vêm a partir da classe dominante e numa lógica não de con-
cessões, mas que somente reforçam o seu poder com a ênfase no elemento da 
restauração chamamos de contrarreformas.

A educação da classe trabalhadora, como uma mediação histórica da 
contradição capital trabalho, é marcada por essa tensa relação de reforma e 
restauração. Porém, a conjuntura atual, primeiro, trata-se de um momento em 
que o capital assume os polos determinante e dominante da contradição (BA-
RATA-MOURA, 2012); ou seja, encontra-se em plena vantagem na correlação 
de forças e, por isto, vivemos processos reacionários e altamente regressivos. 
Do nosso ponto de vista, a contrarreforma do ensino médio é a expressão dessa 
reação da classe dominante, que a empreende por meio da permanente exceção 
conjugados com a obtenção do consenso.

Tendo esse quadro, é preciso que busquemos analisar como a conjuntura 
se move na estrutura, esta determinada pela desigualdade de classes. É preciso 
que nos voltemos para história, aprendendo com ela, buscando as mediações 
fundamentais dos fenômenos hoje, para que possamos enfrentar as contradi-
ções, agindo para que o trabalho possa se recolocar como polo determinante 
das contradições.

14 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Visão de 
Futuro: Setec 2019. Brasília, 2019. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/
Documento%20de%20Vis%C3%A3o%20de%20Futuro-%20SETEC%202019_vfinal%20(1).pdf. Acesso 
em: 27 fev. 2019.
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INTRODUÇÃO

A comunicação pretende alargar a compreensão dos conceitos de técnica 
e de tecnologia como fatores de propulsão para a emancipação humana. Nesse 
debate, a partir da discussão das facetas redentora e malévola de tais categorias, 
considera-se indispensável precisá-las para compreender as determinações res-
ponsáveis pela subordinação cultural e econômica dos países que estão situa-
dos na periferia do capital. Procura-se, em particular, apresentar uma crítica ao 
conceito de “era tecnológica”, destacando o revestimento ideológico burguês 
que encobre a realidade da lógica de mercado e da ciência como mercadoria. 
Com essas contradições expostas, discute-se como as definições equivocadas de 
técnica e tecnologia influenciam o currículo da Educação Profissional (EP) que 
hoje recebe orientação oficial de voltar-se à integração com o Ensino Médio 
(EM), acompanhada de um apelo ideológico-econômico para a profissionaliza-
ção da educação.

Para dar conta desses objetivos, a pesquisa priorizou um estudo de ca-
ráter teórico, bibliográfico e documental. Partiu-se do contexto histórico que 
impõe fortes transformações na base do capitalismo, ocorridas, principalmente, 
a partir da década de 1970, e que demandaram uma comemorada revolução 
técnico-científica. A investigação se valeu do arcabouço teórico-metodológico 
proposto por autores marxistas, optando pelo diálogo, em primeiro plano, com 
as interpretações de Vieira Pinto (2008).

Diversas correntes educacionais tentaram solucionar o dilema trabalho/
instrução, entrave que ganha no capitalismo desenvolvido o ingrediente da qua-
lificação profissional. Segundo já compilado em Santos (2017), em meados do 
século XX, a educação ativa, base para o movimento escola novista no Brasil, 
figurou como uma proposta de notoriedade mundial na tentativa de equacionar 
a problemática da formação humana a partir do ensino para a fábrica. Tal pro-
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posta, a exemplo de outras, caiu na armadilha de priorizar a atividade produtiva 
e não a formação do ser humano genérico, partícipe e atuante na sociedade. 
Apenas as teses de Karl Marx dão conta de apontar, efetivamente, alternativas 
para acabar com essa submissão.

A EDUCAÇÃO NA CONJUNTURA DA CHAMADA “ERA 
TECNOLÓGICA”

O primado da técnica não deve ser endeusado nem repudiado, mas ana-
lisado criticamente sobre bases filosóficas consistentes, de modo a situar seu 
papel no desenvolvimento histórico da humanidade. O filósofo Vieira Pinto 
(2008) enfatiza que a filosofia da técnica precisa estar baseada no entendimento 
da relação homem e natureza, contextualizada no modo de produção da socie-
dade, fundamentada na perspectiva do materialismo dialético.

A partir da categorização da técnica e da tecnologia, prossegue Vieira 
Pinto (2008), produziu-se intencionalmente e/ou ingenuamente uma conexão 
de fatores que servem de base de sustentação a um apanhado de concepções 
teóricas ludibriantes que encobrem o cenário de profunda barbárie social. Tais 
misticismos conceituais pretendem, ao fim e ao cabo, encobrir as precípuas 
consequências da crise capitalista, além de comporem e difundirem o arcabou-
ço ideológico responsável por inserir o cotidiano do trabalhador nesse emara-
nhado apologético de deturpação dessas duas categorias.

Braverman (1980) considera que gerenciar o processo produtivo propor-
ciona estrutura formal, mas tal processo jamais estaria completo sem seu con-
teúdo, que é uma questão de técnica. Assim, a técnica parte da especialidade, do 
ofício, para depois assumir um caráter cada vez mais científico à medida que “o 
conhecimento das leis naturais aumenta e destitui o conhecimento fragmentado 
e as tradições fixas do ofício” (BRAVERMAN, 1980, p. 137).

Vieira Pinto (2008), esclarece que o temor de submeter o homem à téc-
nica constitui verdadeiro engano, visto que ambos estão determinados por uma 
relação recíproca. Conquanto, o receio de sujeitar a vida humana à técnica não 
se determina nela em si, mas no regime social estabelecido, que revela uma visão 
simplista e reduzida desta categoria. Para Sousa Júnior (2010, p. 93), é funda-
mental compreender inicialmente que

[...] não parece razoável supervalorizar o potencial emancipador da 
tecnologia da indústria moderna pelo simples fato de que representa 
nível de qualificação superior às formas de trabalho pré-modernas. 
Esse entendimento mesmo, via de regra, tende a apagar a contradi-
ção própria de todo avanço tecnológico e científico no mundo das 
mercadorias que é justamente a dimensão imanente da desqualifica-
ção e da degradação do trabalho.

A técnica comumente se distancia de sua gênese, deixando de ser ad-
jetivo, enquanto meio, para atingir uma finalidade, iniciando sua caminhada 
em direção à substantivação. Como exemplo cotidiano, em geral, considera-se 
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técnico o trabalhador com recursos intelectuais específicos, conhecedores da 
estrutura e funcionamento de eletrônicos indispensáveis à vida moderna (SAN-
TOS, 2017). Vieira Pinto (2008, p. 177) clarifica que sempre que se recorre a 
esses profissionais para o conserto desses equipamentos, personifica-se o por-
tador da técnica, “a saber, da mediação, representada pelos atos adequados, 
que deverão levar ao fim pretendido, a retomada do funcionamento normal do 
aparelho ou máquina”.

Os demais erros metodológicos que a empurram para uma concep-
ção fantasiosa, entificando-a como algo sobrenatural, que perde a re-
lação dialética do ato com o agente operador da ação técnica, devem 
ser computados para as visões anti-históricas da realidade, as quais 
são impossibilitadas de perceber o vício de raciocínio, largamente di-
vulgado pelos escritores impressionistas, espelhados, mecanicamen-
te, na troca de um adjetivo por um substantivo (SANTOS, 2017, p. 
133).

Em linhas gerais, a ambivalência da tecnologia “demonstra-se muito 
apropriada para dar-lhe a aparência de divindade transcendente” (VIEIRA 
PINTO, 2008, p. 291). Já Santos (2012), aponta que a história se encarregou de 
registrar a maneira como alguns povos se desenvolveram através da espoliação, 
pilhagem, genocídio, dentre outras práticas brutais de acumulação. Nos marcos 
do capitalismo monopolista e da crise crônica do capital contemporâneo, essa 
evolução deixou importante herança e ainda contribui com o alarmante desní-
vel de acúmulo de técnicas e tecnologias entre os países situados no centro e na 
periferia do capitalismo, numa curva que ainda está na crescente. Contrariamen-
te, avista-se a tecnologia na perspectiva de Vieira Pinto (2008, p. 269) como algo 
que deveria “ser, por necessidade, patrimônio da espécie” humana.

A tecnologia em si não guarda o cerne do bem ou do mal, pois se trata 
de uma condição para a evolução do homem, para a emancipação plena da 
humanidade. As máquinas construídas pelo trabalho do ser social não têm o 
poder, sozinhas, de promoverem a atual precarização social agudizada pela era 
do capital, não há carga moral nelas, boa ou má. A essência do problema reside 
no emprego que se faz da tecnologia, sobretudo, na aplicação das possibilidades 
que o maquinário coloca a serviço do capital: garantir o acúmulo do lucro para 
uma privilegiada parcela da população mundial (SANTOS, 2012).

Na análise de Sabino (2015) sobre como o pensamento pós-moderno en-
frenta o debate da tecnologia entre o ingênuo otimismo e o exagerado pessimis-
mo, deixa claro a subjetividade dos pontos de vistas majoritários, quase sempre 
baseados na evolução dos artefatos tecnológicos e incapazes de responder aos 
desafios da sociedade atual. Sobre as facetas malévola e redentora assumidas 
pela tecnologia, Vieira Pinto (2008) argumenta que alguns literatos e filósofos, 
debruçados sobre a filosofia da técnica, se utilizam de sofisticados argumentos 
para fazerem apologia ao que acreditam ser a “sociedade do conhecimento” ou, 
sob outras alcunhas não menos sedutoras, conforme relembra Santos (2012), 
como: era tecnológica, da informação, dentre outras.
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A expressão “era tecnológica”, em seu sentido ontológico, designa toda 
a época da evolução humana em que o homem age sobre a natureza a partir 
das técnicas disponíveis para satisfazer contradições existentes entre ele e o 
meio natural. Todas as eras foram tecnológicas, pois, em seu próprio tempo, 
expressaram o apogeu da evolução técnica humana. A tecnologia é um fator 
de propulsão do homem e “supor o contrário, seria imaginar que a história se 
repita, estacione ou corra para trás; o homem jamais seria humanizado se não 
fosse tecnológico” (VIEIRA PINTO, 2008, p. 47). O homem, distanciado do 
mundo devido à privação da prática de transformação material da realidade e 
do estranhamento com o produto de seu trabalho, perdeu, pouco a pouco, a 
noção de ser ele próprio o autor de suas obras, acreditando estar situado numa 
era privilegiada em relação às demais. Em Santos (2012), a partir de Vieira Pinto 
(2008), essa falácia é desconstruída:

A expressão “era tecnológica”, em seu sentido onto-histórico, apenas 
serve para evocar toda época da evolução humana onde o homem 
age sobre a natureza com as técnicas que dispõe para solucionar as 
contradições existentes entre ele e o meio natural. Isto é, quando o 
sujeito utiliza as propriedades dos corpos, as forças naturais desan-
tropomorfizadas que existem independente de sua vontade, como 
forma de fortalecer o rendimento de seu trabalho sobre os objetos 
naturais que recebem sua ação (SANTOS, 2012, p. 51).

Se, em termos filosóficos, como entende Viera Pinto (2008, p. 175-8), 
“[...] o ato [técnica] realiza, enquanto mediação, o fim intencional do agente, é 
a mediação na obtenção de uma finalidade humana consciente”, a técnica só 
pode ser avaliada e classificada em boa ou ruim quando correlacionada às suas 
finalidades. Só é possível estudar a técnica se posicioná-la em seu logos: a tecno-
logia. Portanto, o emprego que se faz da tecnologia é onde se deve “procurar o 
cerne da questão, sobretudo, na aplicação das possibilidades que o maquinário 
coloca a serviço do capital: garantir o acúmulo do lucro para uma privilegiada 
parcela da população mundial” (SANTOS, 2013, p. 70).

Constitui-se grande equívoco justificar o problema da pobreza no des-
nivelamento da tecnologia entre países, pois o conjunto de mazelas sociais ex-
perimentadas pela humanidade é justificado, em essência, pela estrutura que a 
rege. O princípio da desigualdade caminha lado a lado com os pressupostos do 
modelo opressor do capital, não da tecnologia, elemento fundamental para a 
emancipação humana (RIBEIRO, 2015).

Com base nos estudos de Rüdiger (2005) sobre o legado de Vieira Pinto, 
verifica-se que, de um lado, os tecnocratas futuristas celebram a técnica e a tec-
nologia com o intuito de impedir sua apropriação autônoma ou obstaculizar seu 
desenvolvimento por parte dos países de capitalismo periférico. De outro lado, 
os humanistas retrógrados reprovam essas duas categorias pelas mesmas ra-
zões, embora de modo inverso, pois elogiam os estágios mais atrasados de vida 
social, o que certifica o caráter apocalíptico do desenvolvimento tecnológico. A 
tecnologia, no cenário da chamada “era tecnológica”, sofre dois ataques fron-
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tais: por um lado é percebida como demoníaca e, por outro, como salvadora de 
todos os males da humanidade, principalmente para os países que orbitam na 
periferia do capitalismo. Ambas as posições se equivocam exatamente por não 
levarem em conta a relação produtiva que o ser social mantém com a natureza e 
com a sociedade. Sobre a questão, Romero (2005, p. 124) alinhava:

No capitalismo, a técnica não é apenas um instrumento do proces-
so de trabalho, como ocorria nas formações sociais pré-capitalistas, 
mas um instrumento do processo de valorização, implicando e de-
terminando uma relação específica de domínio e de exploração do 
trabalhador.

Mas por que então tanta fantasia nas análises da técnica e da tecnologia? 
A partir de Vieira Pinto (2008), é possível indicar que o caráter mistificador 
implantado em torno dessas duas categorias é de grande valia para justificar as 
políticas educacionais que elegem o ensino profissionalizante como principal 
alternativa aos filhos dos trabalhadores. Desconstruir a idolatria vinculada à su-
posta “era tecnológica” permite desmontar o arcabouço ideológico que a reves-
te, de modo a denunciar as refinadas táticas de controle daqueles que o filósofo 
brasileiro nomeou de “grandes conglomerados capitalistas”.

Quartiero, Lunardi e Bianchetti (2010, p. 286) examinam como esses 
dois conceitos têm sido empregados nas instituições escolares por meio dos 
documentos oficiais que propõem e definem as políticas curriculares para o 
sistema educacional brasileiro. Para esses autores, as prescrições curriculares, 
em especial as que estão presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (1998) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico (2000), “não representam um texto homogêneo 
ou articulado aos interesses de um único grupo de profissionais, pensadores e 
responsáveis pela implementação das políticas educacionais”; na verdade, tra-
ta-se de documentos produzidos “no embate entre diferentes perspectivas e, 
portanto, representa as tensões existentes no campo da educação no momento 
de sua elaboração e processo de implementação” (QUARTIERO; LUNARDI; 
BIANCHETTI, 2010, p. 286).

A apropriação histórica dos conceitos de técnica e tecnologia parte, de 
maneira geral, de dois pressupostos: 1) a ativa vinculação da escola, em sua 
forma institucional, aos diferentes modos de produção numa relação histórica 
entre a instituição escolar e os sistemas produtivos; 2) a utilização e preservação 
– na educação e, em especial, na educação profissional – da norma que enaltece 
a contínua mudança tecnológica, o que reitera os discursos de valorização da 
chamada “era tecnológica”, fortalecendo uma suposta neutralidade da tecno-
logia, além de uma lógica pragmática e utilitarista (QUARTIERO; LUNARDI; 
BIANCHETTI, 2010).

A necessidade apontada por Quartiero, Lunardi e Bianchetti (2010, p. 
286) de (re) conceitualizar a tecnologia se alinha a um dos objetivos traçados 
para este estudo, na medida em que se constata existir, na educação escolar em 
si, a expressão de algumas tecnologias, sejam elas simbólicas, organizacionais 
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ou instrumentais, o que, tomadas por inovações pedagógicas, impõem a revi-
são constante das competências e concepções correntes na escola. Conforme 
a categorização dos referidos autores, as tecnologias incorporadas à educação 
escolar são: simbólicas inventadas (linguagem, representações icônicas, saberes 
escolares), tecnologias organizacionais (gestão, arquitetura escolar, disciplina) 
e tecnologias instrumentais (quadro-verde, giz, televisão, vídeo, computador).

Com a tematização da ambivalência assumida pela técnica/tecnologia e 
sua aplicação no contexto escolar aclarada, agora torna-se necessário discutir a 
chamada revolução técnico-científica e sua relação com a profissionalização da 
educação, com enfoque no Ensino Médio, problematização que será enfrentada 
a seguir.

Revolução Técnico-Científica e Profissionalização da Educação: 
O Ensino Médio e a Educação Profissional no Centro do Debate

Braverman (1980) aponta que a ciência – depois do trabalho – é a última 
e mais importante propriedade social a converter-se num facilitador do capi-
tal. A incorporação da ciência às organizações capitalistas justifica a conversão 
dos pesquisadores, quase amadores, para o estado atual: altamente organizado 
e perdulariamente financiado. A aplicação persistente da técnica e da ciência no 
processo produtivo – a fim de renovar constantemente o estágio tecnológico da 
sociedade – é requisito fundamental para a ordem do capitalismo. Se o princípio 
regente deste modo de produção é a acumulação, a gerência científica exerce um 
papel fundamental nas transformações funcionais e estruturais da produção e 
da classe trabalhadora.

Reconhece Braverman (1980), entretanto, a existência de uma quanti-
dade jamais vista de conhecimentos científicos incorporados aos processos 
produtivos, o que gera a necessidade de qualificar/requalificar o trabalhador 
a fim de que ele possa “acompanhar” as evoluções tecnológicas associadas à 
produção. Perante o crescente desenvolvimento das tecnologias e sua absorção 
no processo produtivo, o capitalismo demanda que o trabalhador submeta-se, 
continuamente, à qualificação, requalificação e atualização de suas habilidades 
para melhor operar a produção. Examinando os rumos tomados por essa tra-
jetória, verifica-se que, caso essa formação não ocorra, o processo de valoriza-
ção do capital, em termos absolutos ou relativos, fica comprometido. Debate, 
ainda, que a massa trabalhadora nada tem a ganhar com o fato do declínio de 
seu comando sobre o processo de trabalho estar compensado pelo comando 
crescente por parte dos gerentes e engenheiros. Ao contrário, sua qualificação 
decai em sentido absoluto (com a perda do ofício e das capacitações tradicionais 
jamais compensadas) e, em maior medida, em sentido relativo.

Vieira Pinto (2008, p. 170) confronta analiticamente a propagação da ima-
gem da “era tecnológica” ao afirmar que, ao contrário, trata-se de um mergulho 
no provincianismo próprio da consciência ingênua: “o laboratório de pesquisas, 
anexo à gigantesca fábrica, tem o mesmo significado ético da capelinha outrora 
obrigatoriamente exigida ao lado dos nossos engenhos rurais”. Demonstra que 
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o dano mais grave causado pela desigualdade entre países desenvolvidos e os 
de desenvolvimento capitalista precário é a propagação da crença de que gran-
des problemas são forçosamente resultado da falta de eficiência na gestão e da 
escassez de instrumentos adequados e assevera em tom austero: “contra esta 
errônea e insidiosa uniformização é que nos pronunciamos”.

Para fins de clareza, Braverman (1980) faz a devida distinção entre revo-
lução técnico-científica e Revolução Industrial. Nesta última, em contraste com 
a prática moderna, a ciência não tomou rigorosamente a dianteira da indústria, 
formulando suas generalizações na marcação do desenvolvimento tecnológico 
ou em consequência dele. O avanço científico entre os séculos XVI e XVII 
viabilizou as condições para a Revolução Industrial, mesmo de forma indireta e 
difusa, pois, se por um lado, a ciência ainda não estava estruturada diretamente 
pelo capitalismo, por outro, “a técnica desenvolveu-se antes e como um requi-
sito prévio para a ciência” (BRAVERMAN, 1980, p. 138).

No período do capitalismo nascente, o andamento da tecnologia caracte-
rizou-se de modo intrínseco ao processo produtivo, extraindo maturação cientí-
fica a partir da evolução concreta da indústria. A revolução de que nos fala Bra-
verman (1980, p. 140) está fundamentada na incorporação da ciência ao capital, 
transformando os fins científicos nos próprios fins do capital. Esta análise é 
robustecida pelo autor, na medida em que constata que a ciência tem sido em-
pregada, através dos tempos, “como fio cortante da transformação industrial”.

Diante da investigação do reabastecimento das possibilidades tecnológi-
cas a partir da chamada revolução técnico-científica, bem como da transforma-
ção da ciência em mercadoria ajustada à lógica do mercado, se faz necessário 
adentrar, especificamente, na apreciação crítica da Educação Profissional (EP). 
Conforme registrado em Santos (2012), há um complexo de determinações que 
posicionam o Brasil no mapa do mundo batizado de globalizado, que condicio-
na os países periféricos a comprar artefatos tecnológicos advindos dos países 
centrais:

Desprovido dos elementos que favoreçam uma análise devidamente 
contextualizada do real, capaz de radicar o desenvolvimento da ci-
ência e da tecnologia no plano das necessidades, vinculadas ao com-
plexo do trabalho através de uma teia de infindas mediações, resta 
ao MEC e a seus gentis intelectuais insistir na crença, praticamente 
religiosa, do desenvolvimento tecnológico como determinação cen-
tral da sociabilidade atual, o que caracteriza um ufanismo tecnológico 
míope e apologético [...] (SANTOS, 2012, p. 127).

Logo, numa leitura mais atenta dos documentos oficiais – aqui, em es-
pecial, o Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2002 – põe à vista que, 
para o Ministério da Educação (MEC), conforme se indicou acima nas refle-
xões de Quartiero, Lunardi e Bianchetti (2010), o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia protagoniza transformações autônomas e, ao passo que supõe 
haver neutralidade nessa esfera, despreza as experiências sociais ou, em relação 
à produção, para além das vontades e conflitos humanos, novos problemas e 
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desafios. Destarte, os cursos aligeirados, rasteiros e conciliados à lógica mer-
cadológica sequer mereciam levar o estandarte dos chamados cursos técnicos, 
tamanha é a deturpação de tal categoria – já na nomenclatura.

O debate da Educação Profissional – travado por integrantes de várias 
linhas de pensamento – sempre foi um ponto tenso de incongruência na educa-
ção, representando, em última análise, as determinações da postura do Estado 
quanto ao reforço do dualismo educacional, num caminho marcado por inúme-
ras tensões e polarizações. Por meio da discussão da proposta direcionada aos 
jovens de continuidade dos estudos e, ao mesmo tempo, de preparação para o 
chamado mundo do trabalho, o Ensino Médio carrega essa oscilação histórica 
entre ser profissionalizante, para uma classe, e preparatório para o ensino supe-
rior, para outra.

O EM público, sobretudo o noturno, ao longo da história, esteve voltado 
ao mercado de trabalho capitalista. Este ideário, segundo aborda Ramos (2010), 
vigorou plenamente durante o projeto nacional-desenvolvimentista, com a pos-
sibilidade ampla de emprego, cuja finalidade mister da educação passou a ser a 
preparação para o mercado de trabalho, tanto no ensino médio como no ensino 
superior. Tal projeto exibiu sua fragilidade a partir da “crise dos empregos so-
ciabilidade capitalista, caracterizado pela desregulamentação da economia e pela 
flexibilização das relações e dos direitos sociais” (RAMOS, 2010, p. 47).

Num cenário de instabilidade empregatícia, canalizar a tônica da educa-
ção à preparação para o mercado de trabalho capitalista não fazia muito sentido, 
o que justificou a mudança do discurso oficial, a partir da LDB nº 9.394/96, 
para a orientação do desenvolvimento de competências “genéricas e flexíveis, 
de modo que as pessoas pudessem se adaptar facilmente às incertezas do mun-
do contemporâneo” (RAMOS, 2010, p. 47).

Ao se articular esse contexto com a problemática do Ensino Médio In-
tegrado (EMI), que se espalha atualmente por todo o Brasil – impulsionado 
especialmente devido aos Decretos nº 5.154/04 e nº 6.302/07 – é importante 
ressaltar que a função propedêutica da Educação Profissional não se efetivou 
ao longo dos anos e, na contramão, instaurou-se uma espécie de apartheid edu-
cacional entre os filhos das classes intermediárias e dominantes e os filhos dos 
trabalhadores, afastando ambas as classes – mas de forma muito mais severa a 
menos favorecida – de uma formação ampla, baseada na consciência político-
-social e na compreensão da estrutura do sistema produtivo.

Em 2004, foi aprovado o Decreto no. 5.154. Esse instrumento legal, 
apesar de manter as ofertas dos chamados cursos técnicos nas formas concomi-
tantes e subsequentes trazidas pelo Decreto nº 2.208/97, retoma a possibilidade 
de integrar o nível médio à modalidade profissionalizante.

No entanto, vale a pena conferir a seguinte crítica:

O Decreto n° 5.145/04 não revoga o também Decreto n° 2.208/97. 
Após este dispositivo legal, fica aberta, decerto, a possibilidade da 
integração, no entanto o aligeiramento, a fragmentação, entre outras 
questões severamente criticadas no primeiro Decreto, permanecem 
no dispositivo que o sucede. Ademais, a nova legislação não impediu 
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a desintegração. O que temos na atualidade é uma espécie de pode 
tudo: integração, o que apenas, naturalmente, pode se dar em uma 
mesma instituição; desintegração em dois momentos. Neste caso, o 
jovem precisa concluir o ensino médio em uma escola e, depois de 
concluí-lo, cursar o profissionalizante na mesma instituição ou em 
outra (também chamado de pós-médio, preferimos chamar de desin-
tegração total); o outro caso, por fim, que denominamos de desinte-
gração concomitante, ou seja, o estudante-trabalhador precisa fazer o 
ensino médio em uma escola e ao mesmo tempo cursar o profissio-
nalizante em outra, ou na mesma instituição (SANTOS; FREITAS; 
FARIAS, 2013, p. 265).

Como se verifica nesta análise, a revogação da concepção enraizada no 
decreto de 1997 não acontece na prática, pois além da manutenção das antigas 
maneiras de funcionamento dos cursos técnicos (fragmentadas e meramente 
profissionalizantes), sua respectiva articulação/integração com o ensino médio 
regular não ocorre, na prática. Apenas existe a possibilidade de o estudante plei-
tear uma matrícula única em mesma instituição de ensino para dois cursos que 
ocorrem paralelamente e em turnos distintos. Para reforçar tais argumentos, 
leia-se:

Reiteramos que a sobreposição de disciplinas consideradas de for-
mação geral e de formação específica ao longo de um curso não é 
o mesmo que integração, assim como não o é a adição de um ano 
de estudos profissionais a três de ensino médio (FRIGOTTO; CIA-
VATTA; RAMOS, 2005, p. 1093).

Na década de 1990, Freitas (2011) utilizava o termo neotecnicismo para se 
referir ao conjunto de medidas engendradas pelo governo Fernando Henrique 
Cardoso, personificadas na figura do então ministro da educação Paulo Renato 
Costa Souza, e reconhece que tal orientação educacional já vinha sendo ges-
tada desde o governo de Fernando Collor de Mello. Tal nomenclatura possui 
declarada referência à definição de tecnicismo elaborada por Saviani (2003) que, 
por sua vez, demarcava a investida liberal/conservadora das políticas voltadas 
à educação.

Compreende-se, então, que para a pedagogia tecnicista [...] margi-
nalizado será o incompetente (no sentido técnico da palavra), isto 
é, o ineficiente e improdutivo. A educação estará contribuindo para 
superar o problema da marginalidade na medida em que formar in-
divíduos eficientes, portanto, capazes de dar sua parcela de contri-
buição para o aumento da produtividade da sociedade, Assim, ela 
estará cumprindo sua função de equalização social. Neste contexto 
histórico, a equalização social é identificada com equilíbrio do siste-
ma (SAVIANI, 2003, p. 13-14).

A análise conceitual de Saviani (2003) parece perfeitamente aplicável ao 
contexto adjetivado por Freitas (2011) de neotecnicista. De lá para cá, a trama vem 
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se apresentando sob a forma de uma nova teoria da “responsabilização” e/ou 
da “meritocracia” combinada às várias formas de privatizações em que prevale-
cem a mesma racionalidade técnica de outrora.

A respeito da centralidade empresarial de tal proposta, Freitas (2011, p. 
4) relembra que a aprendizagem nesse enredo encontra-se mensurada por tes-
tes padronizados, que reforçam os processos de gerenciamento da força de 
trabalho na escola, como bônus, punições, perda de recursos e controle dos 
processos escolares, ancorados “nas mesmas concepções oriundas da psico-
logia behaviorista, da econometria, das ciências da informação e de sistemas, 
elevadas à condição de pilares da educação contemporânea”. Essa cultura de 
auditoria está associada a uma gama de nomenclaturas oriundas das grandes 
corporações, conforme exemplifica Freitas (2011, p. 4): “qualidade assegurada”, 
“transparência”, “mérito”, “melhores práticas”, entre outras.

A despeito de um conceito mais abrangente de educação, os reforma-
dores educacionais reduzem o entendimento de boa escola àquela em que os 
alunos atingem boas notas em português e matemática, rebaixando as outras 
disciplinas e ciências a um nível secundário enquanto elevam as habilidades 
cognitivas – um dos muitos aspectos humanos – ao ápice do desenvolvimento. 
Ainda mais grave, segundo o alerta de Freitas (2011), é a admissão de boas notas 
ao conceito de boa educação. Boa parte dos países desenvolvidos tem dedicado 
esforços para competir qual é o melhor em português, matemática e ciências 
– comandada pela Organização para a Cooperação Econômica e Desenvol-
vimento – The Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OCDE), e submetem este critério aos menos desenvolvidos.

Freitas (2011) advoga não ser democrático colocar a educação unicamen-
te a serviço dos empresários, já que há mais agentes na sociedade. Evoca um 
amplo debate em torno do projeto educativo destinado à juventude, lembrando 
que este não pode estar circunscrito à limitada objetividade dos testes:

A educação brasileira sofre e sofrerá nos próximos anos o assédio 
dos reformadores empresariais. Para eles, a educação é um subsiste-
ma do aparato produtivo e nisso se resume. Para os educadores pro-
fissionais, porém, formar para o trabalho é apenas parte das tarefas 
educacionais. E aí está uma divergência central. Para os reformadores 
empresariais, os objetivos da educação se resumem em uma “matriz 
de referência” para se elaborar um teste que mede habilidades ou 
competências básicas. Um país que não sabe o que pretende com sua 
juventude e que tudo que pode oferecer a ela como projeto de vida 
é passar no ENEM, não pode ir muito longe (FREITAS, 2011, p. 6).

Conforme anotado em Santos, Jimenez e Mendes Segundo (2011), o 
contexto acima descrito vem, ao longo do tempo, mantendo sua vinculação 
ideológica com o projeto da classe dominante. Tomando as palavras de Vieira 
Pinto (2008, p. 41), arrisca-se dizer “com valor de lei sociológica, que os servi-
çais em todos os tempos pensam analogamente”. Aqui, é interessante refletir 
com Braverman (1980) que a educação se deteriora enquanto sua duração au-
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menta. Esse cenário favorece a possibilidade de que os empregadores utilizem 
o diploma como uma peneira para escolher os candidatos considerados mais 
aptos para profissões estratégicas na hierarquia de acumulação capitalista. A 
intensa concentração desses conhecimentos, ainda segundo esse autor, centra-
lizada nas organizações de equipes associadas, impede o desenvolvimento das 
potencialidades da classe trabalhadora cuja oferta educativa a ela destinada tem 
por base a ‘ressignificação’ lancinante e inadequada do conceito de qualificação: 
“uma habilidade específica, uma operação limitada e repetitiva, a velocidade 
como qualificação” etc. (BRAVERMAN, 1980, p. 375).

É necessário enfatizar o arcabouço normativo posterior à promulgação 
da LDB n° 9. 394/96 que constitui um compêndio de estratégias para reduzir a 
oferta do Ensino Médio profissionalizante a fim de privilegiar a educação mo-
dular e fragmentada (SANTOS, 2012). Entre outras consequências resultantes 
dessa leva de medidas, houve a ampliação das instituições privadas, amparadas 
no apoio financeiro estatal, o que estimulou a privatização endógena dos Cen-
tros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e Escolas Técnicas Federais 
(ETFs), visto que os aproxima radicalmente do mercado, como afirma o Docu-
mento Políticas públicas para a Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 
2004b). Este quadro transforma o Ensino Médio em verdadeiro funil, posto 
que sua oferta é prioritariamente pública, enquanto que o ensino superior tem 
a maioria de suas vagas na esfera privada.

Ademais, outro exemplo, fruto dessa mesma política, é confirmado 
pelo desmonte dos CEFETs e escolas técnicas federais com relação 
ao sistema de ensino integrado, formação geral/formação profissio-
nal, que se consolida através dos tempos, tornando-se uma experi-
ência valiosa. Foi uma política imposta autoritariamente, sem que as 
instituições tivessem tempo para amadurecer os novos rumos pos-
síveis, recursos e técnicas em suas instituições [...]. Dessa forma, a 
reforma encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia 
o espoco privado (BRASIL, 2004b, p. 10-23).

Dessa referência, entretanto, é preciso extrair os limites de tais críticas, 
pois enquanto este documento censura as políticas educacionais do governo an-
terior de forma contundente, passa longe de indicar uma alternativa condizente 
com um real desenvolvimento econômico para o país e, contraditoriamente, 
aponta para a aproximação com as orientações dos organismos internacionais 
(SANTOS, 2012).

A conotação assumida pelo discurso oficial despreza a necessidade de 
apropriação do real na elaboração de uma crítica consistente ao governo an-
tecessor, conduta emblemática para comprovar a superficialidade das políticas 
governistas neoliberais. Com efeito, o documento utiliza-se de um termo bas-
tante atual no discurso acadêmico oficial, a ressignificação, para ponderar sobre 
a importância da tecnologia nos currículos da Educação Profissional. Isto é, 
como se guardassem uma grande novidade teórica, propõem tratar a tecnologia 
“à luz de novos valores que vêm marcando o ser humano na sociedade contem-
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porânea” (BRASIL, 2004, p. 12-13).
Na medida em que acenam para o trabalhador com o aumento de uma 

suposta empregabilidade, as políticas governistas, independentemente de sua 
origem partidária e mesmo das diferenças entre si, coadunam-se com os interes-
ses neoliberais que, por sua vez, resguardam as prerrogativas empresariais. Isso 
se evidencia nos artifícios utilizados para camuflar o desejo empresarial de atar 
a educação às demandas do capital.

O ajuste de um currículo ao gosto do mercado traz na ponta da língua 
um refinado rol de expressões indicando que o ‘novo’ empregado, tendo o ver-
niz de adaptar a uma fantasiosa “era tecnológica”, terá know-how para enfrentar 
o corrente quadro de crise-oportunidade gerado dentro do capitalismo. Espe-
cificamente no caso da provinciana elite brasileira, pretende-se “impor uma vi-
são ideológica do ideal de novo empregado-cidadão em que o trabalhador é 
obrigado a se transmutar para sobreviver – via de regra, de forma precária – no 
contexto da crise hodierna” (SANTOS; JIMENEZ; MENDES SEGUNDO, 
2011, p. 33).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das mediações do legado marxista, o artigo procurou destacar as 
facetas malévola e benévola da técnica e da tecnologia dentro da chamada “era 
tecnológica”, enfatizando, outrossim, o real dessas categorias na sociedade. Pro-
curou-se compatibilizar a necessária relação que técnica e tecnologia mantêm 
com o desenvolvimento das forças produtivas, bem como com as alterações nas 
relações sociais. Em tal contexto, a pesquisa aponta que a chamada revolução 
técnico-científica exige uma transformação da Educação Profissional (EP) e 
do Ensino Médio (EM), demandando para aquela modalidade educacional e 
para este nível de ensino novas orientações curriculares para uma adequação ao 
mercado de trabalho capitalista.

Em diálogo com as indicações de Braverman (1980) sobre o relaciona-
mento entre escola, indústria capitalista e suas demandas, foi possível pontuar 
que apenas a partir da crise do capitalismo contemporâneo houve a necessidade 
iminente de o capital buscar novas apostas para gerenciar seus problemas, ce-
nário fértil para que um novo epicentro curricular de modelo de formação do 
trabalhador fosse demandado pelas necessidades do capital.

A escola, como um espaço de construção de relações contraditórias, ocu-
pada em consolidar a hegemonia dominante, mas com potencial, ao mesmo 
tempo de se tornar o locus capaz de fecundar uma possível superação, é funda-
mental na transição de conhecimentos para a organização das novas gerações. 
Por isso, a educação sistemática constitui um passo fundamental para um pro-
jeto de sociedade que atenda às classes subalternas.

Contudo, a educação para o emprego/desemprego, reforçada ideologica-
mente pelo discurso da profissionalização em voga, produz verdadeiro vácuo na 
formação dos trabalhadores, reforçando a divisão social do trabalho e atravan-
cando a aquisição de conhecimentos úteis e significativos às lutas dessa classe, 
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cada vez mais distanciada da formação omnilateral defendida pelos clássicos do 
marxismo. Em outras palavras, a proposta educativa numa perspectiva ampliada 
que privilegia dimensões humanas como desenvolvimento da intelectualidade, 
da criatividade, da formação física do corpo, da afetividade, da compreensão 
estética sem fetiche etc., que precisam ser consideradas na formação humana 
integral, são desprezadas em troca de uma suposta formação para adequação à 
“era tecnológica”.

Portanto, o aprofundamento da chamada revolução técnico-científica e o 
reabastecimento das possibilidades tecnológicas resultantes dela, constituem o 
marco da transformação radical da ciência em mercadoria, cada vez mais ajus-
tada às necessidades imediatas do capital. A educação, nessa nova configuração, 
como qualquer outro complexo social, passa a ser reorientada sob os impulsos 
das demandas do mercado capitalista.

As prováveis contradições em relação à tecnologia já eram apontadas por 
Marx (1978, p. 81): “sabemos que as novas forças da sociedade têm unicamente 
necessidade, para adquirir um efeito benéfico, de homens novos, que a domina-
rão – refiro-me aos operários”. Diante do avanço da indústria moderna, faz-se 
necessário indagar criticamente se nessa contradição encontra-se o potencial 
emancipador dos avanços tecnológicos. Seria ingenuidade acreditar que tal qua-
dro contraditório, por si só, geraria um movimento mecânico de superação. Isso 
seria como acreditar que a tecnologia é emancipadora em si mesma.

Para refutar esse pensamento ingênuo que se espalha pelos documentos 
oficiais, bem como entre alguns intelectuais, empresários, jornalistas e muitos 
outros segmentos, foi fundamental refletir sobre o maniqueísmo encalçado no 
primado da técnica e da tecnologia. A partir da aproximação com as pesquisas 
de Álvaro Vieira Pinto, ficou nítido que a tecnologia como filosofia da técnica 
precisa ser baseada no entendimento das relações entre o homem e a natureza 
contextualizada, por sua vez, no modo de produção da sociedade e fundamen-
tada no horizonte do materialismo dialético para uma análise de base sólida e 
responsável. Também foi possível, a partir deste autor, compreender a forma 
como a categorização da técnica e da tecnologia têm produzido uma amarração 
de fatores que servem de sustentação ao apanhado de concepções teóricas ludi-
briantes que encobrem o cenário de profunda barbárie social.

A partir de Vieira Pinto (2008) também foi possível inferir que a técnica 
não deve ser endeusada nem repudiada, pois tais misticismos conceituais pre-
tendem, no fim das contas, encobrir as consequências basilares dos problemas 
capitalistas, além de estruturarem o arcabouço ideológico responsável por sub-
sumir o cotidiano do trabalhador frente ao emaranhado ideológico que exulta e 
justifica a deturpação dessas duas categorias.

A tecnologia deveria ser considerada patrimônio da humanidade. Tal ca-
tegoria sozinha não guarda o cerne da transformação da sociedade, embora 
seja uma das condições para a evolução humana, para a emancipação plena da 
humanidade. Logo, as máquinas construídas pelo trabalho humano não têm o 
poder de promover a atual precarização social agudizada pela era do capital. 
As máquinas não guardam uma carga moral. Não são boas ou más por si sós. 
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A natureza do problema encontra-se no emprego que se faz da tecnologia e, 
principalmente, na aplicação das possibilidades que o maquinário coloca a ser-
viço do capital: garantir o acúmulo do lucro para uma privilegiada parcela da 
população mundial.

Observou-se uma ampla utilização das categorias técnica e tecnologia 
nos documentos oficiais, sobretudo aqueles voltados à EP e ao EM, que, por 
seu turno, definem e estabelecem as políticas curriculares para o sistema edu-
cacional brasileiro. O discurso das políticas públicas estatais entende o desen-
volvimento dessas duas categorias de maneira autônoma. Esse equívoco, como 
demostrado na exposição, é operado pelo fato de que os elaboradores de tais 
documentos acabam por desprezar as experiências sociais e, sobretudo, relegam 
a segundo plano a centralidade do trabalho para o desenvolvimento da vida 
humana, o que os leva a supor a existência de neutralidade na técnica e na tecno-
logia em relação às contradições sociais. O caráter mistificador implantado em 
torno desses conceitos torna-se, assim, uma peça fundamental para justificar 
as políticas educacionais que estimam a EP como a principal alternativa aos fi-
lhos dos trabalhadores. O caminho percorrido procurou desconstruir a idolatria 
vinculada à suposta “era tecnológica”, bem como o arcabouço ideológico que 
a reveste, evidenciando, outrossim, as refinadas táticas de controle dos grandes 
conglomerados capitalistas.

A mistificação da técnica e, em especial, da tecnologia, bastante difun-
dida na consciência das pessoas, permeia o debate na sociedade a respeito da 
profissionalização da educação como proposta viável para o emblemático con-
texto educacional brasileiro. Discursos empresariais, governamentais e até de 
determinados intelectuais prometem a chamada empregabilidade a partir da 
formação técnica. Entretanto, não é dito que dedicar determinada condição de 
escolaridade profissional não é garantia de condições de disputar um emprego, 
minimamente estável, num mercado de trabalho cada vez mais volátil em vista 
dos avanços tecnológicos e condições econômico-estruturais da atualidade.

Todas essas considerações não esgotam a discussão mas, em larga me-
dida, procuram desmistificar o discurso operado pelas classes dirigentes, bem 
como desvelar os intentos dos reformadores empresariais e o discurso da pro-
fissionalização. Na contramão, reafirma-se que o destino reservado aos jovens 
trabalhadores-estudantes pode/deve ser outro que não a “ascensão” à condição 
de mão-de-obra dócil, barata e acessível, espólio da avidez do capital em crise 
profunda. 
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A educação profissional em agropecuária, projetada pelo governo ci-
vil-militar para atender às demandas do desenvolvimento rural, respondia ao 
modelo de desenvolvimento capitalista no campo, objetivando qualificar téc-
nicos para atuar na assistência técnica, mecanização agrícola, cooperativismo, 
industrialização e beneficiamento de produtos e uso da inseminação artificial. 
Na verdade, o curso Técnico em Agropecuária foi criado dentro do espírito 
das reformas educacionais projetadas por meio de parcerias e convênios entre 
o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação e Cultura, a United States 
Agency for International Development (MEC/USAID) e o Conselho de Cooperação 
Técnica da Aliança para o Progresso, mais conhecido como Convênio MEC/
USAID. Uma das decorrências dessa parceria foi à implantação do sistema es-
cola-fazenda em várias instituições de ensino agrícola e a expansão das escolas 
agrotécnicas federais (EAFs), que foram dotadas de condições estruturais e hu-
manas, tornando-se escolas-modelo para atender às demandas mercadológicas 
dos técnicos em agropecuária. Na Bahia, o Colégio Agrícola de Catu, criado em 
1964, foi reestruturado e, posteriormente, transformado em Escola Agrotécni-
ca Federal. 

INTRODUÇÃO

A educação profissional em agropecuária, durante o governo civil-mili-
tar, foi transferida do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação 
e Cultura e passou por profundas reformas, associando-se aos interesses do 
Estado capitalista de maior desenvolvimento técnico da produção agrícola. Na-
quele contexto, foi construída a ideia de fortalecimento do desenvolvimento 
rural por meio do direcionamento das políticas educacionais para o setor pro-
dutivo. Além disso, algumas caraterísticas da administração federal do período 
civil-militar eram: “I Planejamento. II  Coordenação. III  Descentralização. IV  
Delegação de Competência. V  Controle” (BRASIL, 1967a, Art. 6º). 

A reestruturação da administração federal durante o regime ditatorial ci-
vil-militar foi orientada pelo Decreto-Lei nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967. 
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A partir dessa lei, o governo federal emitiu vários decretos e regulamentos para 
dispor “[...] sobre a subordinação e vinculação de órgãos e entidades aos diver-
sos Ministérios, em harmonia com a área de competência destes, disciplinando 
a transferência de repartições e órgãos” (BRASIL, 1967a, art. 154). Do mesmo 
modo, delegou ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) a competência para 
as áreas de educação, ensino e magistério. A única exceção concebida foi para o 
ensino militar, que permaneceu inalterado.

Em atendimento a essa deliberação, as instituições de ensino agrícola, 
que estavam subordinadas ao Ministério da Agricultura, foram transferidas para 
o Ministério da Educação e Cultura, por meio do Decreto nº. 60.731, de 19 de 
maio de 1967. Nos termos desse Decreto,

Os órgãos de ensino vinculados ou subordinados ao Ministério da 
Agricultura ficam transferidos para o Ministério da Educação e Cul-
tura, nos termos do Art. 6º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 
1961, combinado com o artigo 154 do Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967b, art. 1º).

O Decreto nº. 60.731 de 19 de maio de 1967 também transformou a 
Coordenação da Superintendência do Ministério da Agricultura e Veterinária 
em Diretoria de Ensino Agrícola, subordinada ao MEC, e coordenou as insti-
tuições de ensino agrícola durante o Governo civil-militar.

Do mesmo modo, o Colégio Agrícola Federal de Catu, criado em 1964, 
que ainda não estava em funcionamento, foi transferido do Ministério da Agri-
cultura para o MEC. Foi também nesse período que o Decreto 62.178, de 25 de 
janeiro de 1968, transformou os ginásios agrícolas de Rio Verde (Goiás), Passo 
Fundo (Rio Grande do Sul), Rio Pomba (Minas Gerais) em colégios agrícolas e, 
como centro de formação de mão de obra qualificada em pecuária, o Ginásio 
Agrícola de Urutaí, em Goiás (BRASIL, 1968, Art. 5º). O decreto transferiu 
várias instituições de ensino agrícola para as universidades federais e, ao mesmo 
tempo, autorizou o funcionamento como colégios:

Art. 1. Ficam transferidos, com seus bens, instalações, equipamentos, 
verbas e pessoal, os seguintes estabelecimentos de ensino agrícola, 
de nível médio:
O Colégio Agrícola de Santa Maria, o Colégio Agrícola de Alegrete e, 
como colégios, os Ginásios Agrícolas de General Vargas e de Frede-
rico Westphalen, para a Universidade Federal de Santa Maria;
O Colégio Agrícola “Nilo Peçanha”, de Pinheiral, para a Universida-
de Federal Fluminense;
O Colégio Agrícola “Vidal de Negreiros”, de Bananeiras e, como 
colégio, o Ginásio Agrícola de Catolé do Rocha, para a Universidade 
Federal da Paraíba;
O Colégio Agrícola de Camboriú e, como colégio o Ginásio Agrícola 
“Senador Gomes de Oliveira”, de Araquari, para a Universidade Fe-
deral de Santa Catarina; 
O Colégio Agrícola “Visconde da Graça”, e o Colégio de Economia 
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Doméstica Rural de Pelotas, para a Universidade Federal Rural de 
Rio Grande do Sul;
O Ginásio Agrícola de Tarumirim, como colégio para a Universidade 
Federal de Minas Gerais (BRASIL, 1968).

A subordinação das instituições de ensino agrícola ao MEC facilitou o 
planejamento e a inclusão dessa modalidade educacional nas deliberações desse 
ministério. Logo em seguida o Decreto nº. 62.178, de 25 de janeiro de 1968, 
padronizou um conjunto de instituições como colégios agrícolas para oferta do 
curso técnico. Contudo, não interrompeu os convênios estabelecidos anterior-
mente pelo Ministério da Agricultura e as parcerias econômicas e educacionais 
entre o Brasil e os Estados Unidos, a exemplo do convênio firmado, em 5 de 
maio de 1966, entre o Ministério da Agricultura, a United States Agency for Inter-
national Development (USAID) e o Conselho de Cooperação Técnica da Aliança 
para o Progresso (Contap).

O Convênio MEC/USAID/CONTAP tinha os seguintes objetivos: re-
organizar o ensino agrícola de nível médio, promover o treinamento e o aper-
feiçoamento de professores e administradores dessa modalidade educativa e 
elaborar livros e outros materiais didáticos de laboratórios e de campo de traba-
lho (ALVES, 1968). Uma das ações prioritárias para a educação profissional em 
agropecuária foi a implantação do sistema escola-fazenda em várias instituições 
de ensino agrícola, o financiamento e a reestruturação das instituições de ensino 
agrícola segundo os princípios de escola-fazenda, a criação das Unidades Edu-
cativas de Produção (UEPs), laboratórios, bibliotecas, salas de aulas e a compra 
de equipamentos, além das reformas dos refeitórios e alojamentos. O sistema 
escola-fazenda era

[...] constituído de Unidades Educativas de Produção (UEP) que 
compreendem a criação de animais de pequeno, médio e grande por-
te, e culturas temporárias e perenes, com sazonalidade diversificada. 
Nas UEP os alunos [desenvolviam], no decorrer do ano, Projetos 
Agrícolas Orientados (PAO) que concorrem de forma efetiva para a 
sua formação prática (BRASIL, 1994, p. 8).

A educação profissional em agropecuária passou por grandes interven-
ções e reformas estruturais, ante a necessidade de preparar as instituições de 
ensino agrícola para atender às demandas de profissionais criados pelo processo 
de desenvolvimento rural brasileiro. O final da década de 1960 e toda a década 
de 1970 foram marcados por uma fase de crescimento econômico, denominado 
“milagre econômico”, que justificava os investimentos na formação de mão 
de obra para atender às demandas do mercado de trabalho, o que aumentou o 
protagonismo do governo na educação profissional e no seu produto final – o 
técnico de nível médio. 

No que se refere às atividades desenvolvidas por esse profissional, a Lei 
nº. 5.524, de 5 de novembro de 1968, regulamentou as profissões de técnico 
industrial e técnico agrícola de nível médio, cujas principais atividades inerentes 
eram:
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I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de pro-
jetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de 
equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos 
e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, com-
patíveis com a respectiva formação profissional (BRASIL, 1968, art. 
2º).

Ao deliberar sobre as atividades inerentes à profissão do técnico de nível 
médio, essa legislação associou as atividades de produção do setor industrial às 
do setor agrícola, de forma ampla, como se não existissem tensões e contradi-
ções entre esses dois tipos de produção. Além disso, dizia no artigo 3º que a 
prerrogativa do exercício da profissão de técnico era destinada aos concluintes 
dos cursos do segundo ciclo do ensino técnico de nível médio. Vale lembrar 
que, nesse período, o ensino técnico de nível médio era regulamentado pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 4.024/1961), por isso ca-
beria aos colégios agrícolas oferecer os cursos técnicos agrícolas de nível médio.

A regulamentação das atividades inerentes aos técnicos agrícolas foi mui-
to significativa não só para os profissionais, como, também, para os colégios 
agrícolas, que passaram a ser mais valorizados e procurados. A relevância para 
os técnicos agrícolas estava, também, em ter retirado, de certo modo, a depen-
dência ao trabalho dos agrônomos, definindo a obrigatoriedade da habilitação 
em instituições específicas para preenchimento dos cargos de técnicos de nível 
médio no serviço público ou na economia privada. Contudo, o Estado e a pro-
dução capitalista tiveram benefícios pela possibilidade de substituir os serviços 
prestados pelos agrônomos, em algumas atividades produtivas, pela mão de 
obra mais barata dos técnicos agrícolas.

No que se refere às questões agrárias, a Lei nº. 5.524, de 5 de novembro 
de 1968, veio ao encontro das demandas de assistência técnica criadas pelo 
Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964), pela Associação 
Brasileira de Crédito, pela Assistência Rural (ABCAR), pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão (Emater) e pelas instituições financeiras, em meio a uma 
política de desenvolvimento agropecuário. Nesse sentido, as principais ativi-
dades dos técnicos agrícolas de nível médio eram elaborar projetos agrícolas, 
prestar assistência técnica, difundir tecnologias, vender e orientar a aplicação de 
fertilizantes e defensivos agrícolas para os produtores rurais.

Devemos considerar, também, que boa parte das máquinas, equipamen-
tos e defensivos tinham como origem empresas multinacionais que atuavam 
no mercado brasileiro. Segundo Sorj (1986, p. 33), em “[...] um levantamento 
realizado a partir de uma amostra bastante representativa, 40 das 60 empresas 
agroindustriais consideradas de propriedade estrangeiras surgiram após 1960”. 
O autor acrescenta que a expansão das indústrias brasileiras de tratores e máqui-
nas agrícolas foi rápida, enquanto a indústria de fertilizantes não teve o mesmo 
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resultado, pois “Aparentemente, os grandes produtores mundiais de fertilizan-
tes mantinham o Brasil como mercado importador e não estavam interessados 
na produção nacional de fertilizantes” (SORJ, 1986, p. 36).

O trabalho dos técnicos, portanto, era extremamente necessário para os 
propósitos do desenvolvimento da produção agrícola brasileira e para a difusão 
das tecnologias entre os produtores rurais, impulsionadas pelo capitalismo.

Cabe ainda acrescentar que, no período do regime ditatorial, o sistema 
educacional assumiu a função de preparar os recursos humanos sob uma forte 
influência da Teoria do Capital Humano de Schultz, que considerava a educação 
“[...] como investimento e, como tal, justificava a aplicação de recursos finan-
ceiros na área, trazendo mais benefícios econômicos para a sociedade” (CAR-
VALHO, 2003, p. 82). Aliás, na percepção de Frigotto (1995), a teoria do capital 
humano teria influenciado a concepção, as políticas e as práticas educativas no 
Brasil, em especial no período mais duro da ditadura civil-militar. Essa percep-
ção também é identificada por Magalhães (1992), como neste argumento:

[...] durante os anos finais da década de 60, a política de interna-
cionalização da economia controlada pelo tripé Estado-Multinacio-
nais-Grandes grupos domésticos, começa a dar resultados, através 
do crescimento industrial e do equilíbrio da balança de pagamento 
do país, favorecendo, assim uma euforia desenvolvimentista – sem 
desenvolvimento social – que inclui a necessidade de formação de 
recursos humanos para atender os diversos setores da economia. Sob 
essa ótica, a educação passa a ser vista como um fator importante 
para o desenvolvimento econômico. Tendo como suporte as teorias 
do capital humano e outras teorias da educação, geradas nos E.U.A., 
o planejamento educacional brasileiro se baseia em duas premissas 
básicas: uma, que os investimentos em educação contribuiriam para 
o aumento da produtividade e da renda, a nível nacional e individual 
(é uma aplicação da teoria Capital Humano). Outra apoiada na socio-
logia da Modernização, fundamentada no suposto papel determinan-
te da educação na superação do atraso dos países subdesenvolvidos 
(MAGALHÃES, 1992, p. 67-68).

Foi nesse contexto o Colégio Agrícola de Catu, no ano de 1969, deu 
início às atividades pedagógicas, oferecendo pela primeira vez na Bahia, o curso 
técnico agrícola.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM AGROPECUÁRIA: AS 
EXPERIÊNCIAS DO COLÉGIO AGRÍCOLA/ESCOLA 
AGROTÉCNICA FEDERAL DE CATU NO GOVERNO 
CIVIL-MILITAR

A educação profissional em agropecuária começou as atividades pe-
dagógicas na Bahia, em 1969, no Colégio Agrícola de Catu com a oferta do 
curso técnico agrícola. Essa instituição teve um curto período de funciona-
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mento na vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
nº. 4.024/1961). Ou seja, dois anos após as primeiras atividades pedagógicas, 
o colégio e as demais instituições de educação profissional em agropecuária 
foram submetidos a mais uma reforma educacional estabelecida pelo governo 
civil-militar, dessa vez por deliberação da Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971:

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum 
obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para aten-
der, conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculia-
ridades locais aos planos dos estabelecimentos e às diferenças indivi-
duais dos alunos (BRASIL, 1971). 

Em decorrência, o ensino de 2º grau foi orientado a ser implantado 
como profissionalizante, de qualificação para o trabalho e para a formação pro-
fissional, com uma prescrição curricular mínima dentro de um sistema único. 
Convém considerar as ponderações de Alves (1968) a respeito do projeto de 
criação dessa lei, que, na sua análise, contou com a assistência técnica de pro-
fissionais dos Estados Unidos, em consequência dos acordos de cooperação 
MEC/USAID.

Em síntese, a Lei 5.692/1971 implantou a educação profissional com-
pulsória no ensino de 2º grau (atual ensino médio) para todas as escolas. Con-
tudo, a oferta de educação profissional não era uma novidade para os colégios 
agrícolas e para as escolas técnicas federais, uma vez que essas instituições já 
ofereciam educação profissional. Desse modo, concordamos com Magalhães 
(1992, p. 73) ao afirmar que existia “[...] uma procura real pelos cursos ofereci-
dos pelas escolas técnicas federais, normalmente consideradas qualificadas para 
formar técnicos do setor produtivo e que satisfazem a maior parte da demanda 
de profissionais do mercado de trabalho”.

Nesse sentido, os colégios agrícolas tinham uma situação diferenciada 
em relação às demais instituições públicas, que não tinham experiências com 
a educação profissional, e, que, por imposição da Lei 5.692/1971, foram obri-
gadas a criar cursos profissionalizantes sem infraestrutura adequada nem um 
quadro de professores preparados.

Na análise de Cunha (2005, p. 13-14), “[...] os anos 70 foram de aventura 
profissionalizante. [...] na segurança que o autoritarismo propicia àqueles que 
usufruem o poder, chegou-se a dizer: ‘acabou o tempo dos doutores, agora é a 
voz dos técnicos’”. Acrescenta ainda o autor:

A profissionalização universal e compulsória no ensino de 2º grau, 
que continuou com os mesmos três anos do 2º ciclo (quatro, se hou-
vesse estágio) pretendia, assim, desviar para o mercado de trabalho 
que estava em expansão (que se suponha por logo tempo) parte dos 
jovens que se candidatavam ao ensino superior, diminuindo a pressão 
sobre as universidades públicas que ofereciam curso de melhor quali-
dade e gratuitos, vantagens comparativas de grande valia. (CUNHA, 
2005, p. 15).
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Houve reforma dos currículos escolares e ainda mais aprofundamento 
na concepção tecnicista, principalmente nos colégios agrícolas. Ainda na vigên-
cia da Lei nº 5.692/1971, o governo federal baixou o Decreto nº. 72.434, de 9 
de julho de 1973, pelo qual ficou “[...] instituída a Coordenação Nacional do 
Ensino Agrícola – COAGRI – no Ministério da Educação e Cultura, [com a] 
finalidade de proporcionar, [...], assistência técnica e financeira a estabelecimen-
tos especializados em ensino agrícola” (BRASIL, 1973, art. 1º).

Com a Coagri, surgiu o lema para os cursos da educação profissional em 
agropecuária: aprender fazer e fazer para aprender. Não podemos desconsiderar a 
importância que teve a Coagri para o fortalecimento do ensino agrícola no pro-
cesso de transformação dos colégios agrícolas em escolas agrotécnicas federais 
e do curso técnico agrícola em curso técnico em agropecuária. Ela foi criada 
para fortalecer as políticas educacionais voltadas para preparação de técnicos de 
nível médio nos moldes exigidos pelo processo de desenvolvimento da produ-
ção em agropecuária.

Dois anos depois de ser criada, a Coagri foi reestruturada pelo Decreto 
nº 76.436, de 14 de setembro de 1975, que alterou as suas competências e criou 
a primeira coordenação destinada especificamente ao ensino de agropecuário. 
Assim a Coagri passou a ser Coordenação Nacional de Ensino Agropecuário, 
dentro do Ministério da Educação e Cultura, cuja primeira competência era “a 
promoção do desenvolvimento e da divulgação do ensino agropecuário, e o 
aperfeiçoamento de técnicos e auxiliares necessários ao respectivo setor” (BRA-
SIL, 1975, art. 4º).

Em 1979, as instituições de ensino agrícola que estavam subordinadas 
à Coagri foram uniformizadas e padronizadas em uma rede federal de escolas 
agrotécnicas, com estabelecimentos distribuídos em diversos estados do territó-
rio brasileiro. De acordo com o Decreto nº 83.935, de 04 de setembro de 1979,

Os estabelecimentos de ensino subordinados à Coordenação Nacio-
nal de Ensino Agropecuário-COAGRI, órgão vinculado à Secretaria 
de Ensino de 1º e 2º Graus do Ministério da Educação e Cultura, 
terão a denominação uniforme de ESCOLA AGROTÉCNICA FE-
DERAL, seguida do nome da cidade em que se localiza o estabeleci-
mento (BRASIL, 1979, art. 1º).

Com esse Decreto nº 83.935, as instituições de ensino agrícolas subordi-
nadas à Coagri foram transformadas em escolas agrotécnicas federais, forman-
do uma rede composta por 32 instituições, conforme Tabela 3A no Apêndice 
C, com iguais condições para oferecer os cursos da educação profissional em 
agropecuária: 11 (onze) no estado de Minas Gerais; 4 (quatro) em Pernambuco; 
3 (três) no Espírito Santos; 2 (duas) nos estados de Ceará, Goiás, Rio Grande 
do Sul; e 1 (uma) escola em cada um dos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. Os cursos agrícolas 
foram reestruturados para a grande área de profissionalização que demandava o 
mercado produtivo de agropecuária.
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Se, por um lado, esse foi o diferencial para criar uma representação co-
letiva das EAFs, em defesa da categoria frente ao Ministério da Educação e 
Cultura e órgãos subordinados, nos debates e na laboração das políticas de edu-
cação profissional em agropecuária sob a condução da Coagri, por outro lado, 
durante a ditadura civil-militar, ocorreu, de fato, uma expansão das escolas agro-
técnicas federais no Brasil. Essas escolas federais foram dotadas de condições 
estruturais e humanas e, de certo modo, se tornaram um modelo para atender 
às demandas mercadológicas de técnicos em agropecuária.

Contudo, no início da década de 1980, o regime ditatorial civil-militar 
entrou em decadência, e aumentaram-se os debates em torno da elaboração 
de uma nova proposta de educação. Esse movimento contou com o apoio de 
intelectuais, sindicatos e associações de professores pesquisadores em prol de 
uma educação democrática, gratuita, laica e igualitária. 

Também foram criadas mais três escolas agrotécnicas federais na Bahia, 
conforme veremos a seguir.

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM AGROPECUÁRIA: A 
CRIAÇÃO DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE 
GUANAMBI, SANTA INÊS E SENHOR DO BONFIM, NA 
BAHIA

Após o fim do regime ditatorial civil-militar, a educação profissional em 
agropecuária oferecida nas escolas agrotécnicas federais, foi alvo das reformas 
da educação, como instituição de ensino, instituições de ensino, que, de certa 
forma, dispunha de condições estruturais para oferecer cursos profissionalizan-
tes e atender à demanda do mercado de trabalho, foi alvo de reformas.

Nesse período, foram intensos os debates em torno de uma proposta de 
educação para o país, da Constituição Federal do regime democrático, além do 
delineamento do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Eram debates promovidos por movimentos sociais contra hegemônicos1, sob a 
liderança de entidades de representações sociais, como a Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), o Centro de Estudos de 
Educação e Sociedade (Cedes) e a Associação Nacional de Educação (Ande), 
que iniciaram as atividades nos anos de 1977, 1978 e 1979, respectivamente.

Segundo Frigotto e Ciavatta (2006), a década de 1980 foi marcada pelas 
dificuldades de transição da ditadura à redemocratização, principalmente pelos

[...] embates entre as frações de classe da burguesia brasileira (indus-
trial, agrária e financeira) e seus vínculos com a burguesia mundial, 
e destas em confronto com a heterogênea classe trabalhadora e os 
movimentos sociais que se desenvolveram em seu interior. A questão 

1 São estratégias educacionais gramscianas criadas fora da escola e do Estado “[...] para o desenvolvimento de 
intelectuais orgânicos, para mobilizar intelectuais burgueses desiludidos e aqueles intelectuais tradicionais da 
classe trabalhadora que se separam de suas origens de classe. Essa contra hegemonia deveria ainda contribuir 
para a resistência da juventude trabalhadora ao uso das escolas como centros de manutenção e extensão da 
dominação burguesa” (CARNOY, 1986, p. 33).
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democrática assume centralidade nos debates e nas lutas de todos 
os âmbitos da sociedade ao longo dessa década (FRIGOTTO; CIA-
VATTA, 2006, p. 74).

Apesar de conseguir alguns avanços, não foi possível delinear, de forma 
mais consistente, as propostas educacionais no texto da Constituição Federal 
(CF), que foi promulgada no ano de 1988. A CF de 1988 prevê a educação e o 
trabalho como direitos sociais, que, entre outras coisas, objetivam a melhoria da 
condição social (BRASIL, 1988).

Nos primeiros anos de vigência da Carta Magna de 1988, as escolas agro-
técnicas federais passaram a ser subordinadas à Secretaria Nacional de Edu-
cação Tecnológica (Senete), por força do Decreto nº. 99.244/1990. A Senete 
reuniu as experiências consolidadas pelas escolas agrotécnicas federais e criou 
as diretrizes de funcionamento das instituições, cujo objetivo era:

[...] subsidiar as instituições de educação tecnológica vinculadas aos 
sistemas estadual, municipal e particular a buscar metodologias de 
ensino que dimensionem o trabalho como parte integrante do pro-
cesso educativo e tenham na produção o resultado do processo ensi-
no-aprendizagem (BRASIL, 1990a, p. 5).

Apesar de mencionar que não pretendia apresentar um modelo de escola, 
as diretrizes de funcionamento das escolas agrotécnicas, definidas pela Senete, 
compunham um documento que reunia as experiências vividas pela maioria das 
escolas agrotécnicas federais. O documento foi elaborado por representantes 
das Escolas Agrotécnicas Federais de Uberaba/MG, Alegre/ES, Uberaba/MG, 
Inconfidentes/MG, Catu/BA, Manaus/AM, Urutaí/GO, Sousa/PB, Cuiabá/
MT, Sertão/RS e funcionários da Senete, com a colaboração dos diretores da 
área pedagógica, responsáveis pelos setores de projetos orientados e de alunos 
representantes das cooperativas-escola das EAFs e, também, de técnicos da 
Senete.

Cabe salientar que essas orientações foram criadas em um contexto de 
grandes debates sobre a reestruturação do sistema educacional para a elabo-
ração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, possivelmente para 
protagonizar ainda mais o trabalho das escolas agrotécnicas na oferta de cursos 
da educação profissional em agropecuária.

No corpo dessa regulamentação, estavam incluídos relatos de experi-
ências consolidadas na trajetória das escolas agrotécnicas federais, que foram 
organizadas pela Senete em formato de diretrizes de funcionamento. Segundo 
essa regulamentação,

[...] as escolas agrotécnicas, vinculadas à SENETE, possuem espe-
cificidades que as distinguem das demais [instituições de educação 
profissional], pois procuram conjugar educação-trabalho-produção, 
possibilitando o avanço progressivo para a melhoria da qualidade do 
ensino tecnológico na área agrícola. Educação e trabalho são indis-



62

sociáveis e a sua incorporação à pedagogia que ora se desenvolve nas 
escolas é de fundamental importância, principalmente na superação 
da dicotomia teoria e prática, trabalho manual e trabalho intelectual 
e entre os que planejam e os que executam (BRASIL, 1990a, p. 9).

O documento reforçou o trabalho pedagógico realizado pelas escolas 
agrotécnicas federais e antecipou as regulamentações da educação profissional, 
ao definir o trabalho como parte integrante do processo de ensino-aprendiza-
gem, que deveria ser associado diretamente com a produção. Essas foram as 
principais orientações para as escolas estaduais, municipais e particulares dessa 
modalidade de educação e estabeleceram os objetivos das escolas agrotécnicas 
federais:

• Preparar o jovem para atuar conscientemente na sociedade como cidadão;
• Ministrar o ensino médio profissionalizante na sua forma regular, nas habilita-
ções de agropecuária, enologia, economia doméstica e outras habilitações afins;
• Formar o educando para que possa atuar como agente de produção e de 
difusão de tecnologias nas áreas de produção, crédito rural, cooperativismo, 
agroindústria, extensão, dentre outras;
• Atuar como centro de desenvolvimento rural, apoiando as atividades de edu-
cação comunitária e básica, colaborando para o crescimento da agropecuária 
local e regional; 
• Prestar cooperação técnica ao ensino agrícola dos sistemas estadual, municipal 
e particular (BRASIL, 1990a, p. 9).

Esses objetivos reforçam a nossa fala anterior de que a principal função 
do técnico em agropecuária, no contexto das escolas agrotécnicas, é o de atuar 
como “agente de produção e de difusão de tecnologias nas áreas de produção, 
crédito rural, cooperativismo, agroindústria, extensão” (BRASIL, 1990a, p. 9). 
Nesse sentido, as atividades de extensão eram as principais atribuições que de-
veriam ser contempladas não só no processo de formação, mas, também, nas 
relações com o trabalho de assistência técnica aos produtores rurais, uma mão 
de obra qualificada a serviço do capital para o desenvolvimento rural e da pro-
dução agrícola.

Segundo a Senete, as estruturas funcionais das escolas agrotécnicas se-
riam “compostas de diretorias, divisões técnicas e administrativas, serviços e 
seções de apoio pedagógico e administrativo [...]” e, também, de “[...] comissões 
e os Conselhos: Técnico-Consultivo, de Professores, de Classe, dentre outros” 
(BRASIL, 1990a, p. 10). As diretrizes das escolas agrotécnicas criadas pela Se-
nete definiram o organograma apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Organograma das Escolas Agrotécnicas Federais 

    
         

 
    

Fonte: Brasil (1990a, p. 10).

O documento da Senete regulamentou não apenas as atividades curri-
culares das agrotécnicas, como, também, as atividades complementares de mo-
nitoria, plantão de final de semana e rodízios de férias (BRASIL, 1990a). As 
atividades de monitoria eram obrigatórias para os estudantes da terceira série e 
tinham uma carga horária de 160 horas, que poderia ser considerada como parte 
integrante do estágio. No caso da EAF Catu, foi um critério muito utilizado. Es-
sas atividades eram desenvolvidas com a participação dos educandos no auxílio 
aos colegas de curso no processo de ensino-aprendizagem em determinadas 
disciplinas que o estudante tivesse um maior domínio e no trabalho prático e de 
orientação nas unidades de produção, ou seja, cada escola definia seus critérios. 
Não é demais lembrar que as diretrizes referendaram os trabalhos dos estudan-
tes nas Unidades Educativas de Produção, como, também, nas escalas de finais 
de semana e nos rodízios de férias.

No último ano do curso, ou a depender de cada escola, os estudantes re-
alizavam o estágio supervisionado obrigatório como uma etapa formativa, que 
tinha como objetivo propiciar uma aproximação dos estudantes com o mercado 
de trabalho, “possibilitando-lhe o desenvolvimento da visão crítica sobre o sen-
tido social que permeia o exercício de uma profissão” (BRASIL, 1990a, p. 13).

Os estágios geralmente eram realizados em fazendas, empresas ou ór-
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gãos de prestação de serviços no setor agropecuário, no período das férias es-
tudantis, ou após a conclusão dos cursos. Via de regra, a maioria dos estudantes 
das escolas agrotécnicas federais da Bahia que optavam pela inserção imediata 
no trabalho, após a conclusão dos estágios, já era contratada pelas empresas.

As diretrizes de funcionamento das escolas agrotécnicas foi um dos do-
cumentos mais completos da educação profissional em agropecuária, por se 
tratar de uma reconstrução coletiva de experiências vividas por vários profis-
sionais no chão das escolas agrotécnicas federais. Em conformidade com essas 
diretrizes, caberia às escolas agrotécnicas federais “encontrar meios para conci-
liar a moderna tecnologia com os métodos tradicionais, incentivando o retorno 
dos alunos às comunidades de origem” (BRASIL, 1990a, p. 9, grifo nosso).

Contudo, nas últimas décadas, a economia brasileira apostou no desen-
volvimento rural com base no capitalismo, que expropriou as terras dos pe-
quenos proprietários, ao favorecer a produção em larga escala e inviabilizar o 
pequeno produtor. Desse modo, dificilmente, os técnicos agrícolas retornavam 
para as suas comunidades, tendo em vista que o agronegócio era financeiramen-
te mais atraente.

Em 1993, com base na Lei no 8.731, as escolas agrotécnicas federais ga-
nharam o status de autarquia: “[...] além da autonomia que lhes é própria como 
entes autárquicos, as Escolas Agrotécnicas Federais terão, ainda, autonomia di-
dática e disciplinar [e] como autarquias educacionais, terão orçamento e quadro 
de pessoal próprios” (BRASIL, 1993, art. 1º, Parágrafo Único e art. 4º).

A condição de autarquia para as escolas agrotécnicas federais, além de 
ser prova do reconhecimento, por parte do governo federal, do seu trabalho 
para o desenvolvimento econômico do país, propiciou abertura melhor para a 
gestão administrativa e pedagógica. Quanto ao âmbito administrativo, as escolas 
adquiriram autonomia financeira para comercializar produtos com emissão de 
notas fiscais e, no que se refere à autonomia pedagógica, tiveram mais liberdade 
na definição dos cursos e facilidade para adequação às realidades locais.

Também não podemos desconsiderar o Programa de Expansão e Me-
lhoria do Ensino Técnico (Protec), estabelecido pelo governo federal no ano 
de 1986, que teve como propósito a construção de novas escolas técnicas e o 
reaparelhamento das já existentes à época. Aliás, na concepção de Cunha (2005, 
p. 148), o Protec era “[...] mais que um programa, ele consistia na ambiciosa 
meta de instalar, especialmente em cidades do interior do país, duzentas escolas 
profissionalizantes de 1º e 2º graus”.

Contudo, suprimidos os exageros por parte das metas de expansão e 
melhoria do ensino técnico do governo federal, que não foram cumpridas, de 
fato, para a educação profissional em agropecuária da Bahia, o Protec represen-
tou o reaparelhamento da Escola Agrotécnica Federal de Catu e deu início às 
obras das outras três escolas agrotécnicas contempladas pelo programa, escolas 
agrotécnicas federais, autarquias com estruturas semelhantes à EAF de Catu/
BA (EAF Antônio José Teixeira), Guanambi/BA, (EAFAJT – Guanambi/BA), 
EAF de Santa Inês/BA, (EAFSI) e EAF de Senhor do Bonfim/BA, (EAFSB), 
conforme Lei de criação nº. 8.670, de 30/06/1993.
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Essas escolas foram distribuídas no território baiano, ampliando a oferta 
de cursos técnicos em agropecuária a partir do ano de 1995, em Guanambi; 
1997, em Santa Inês; 1999, em Senhor do Bonfim.  Eram estruturas com o sis-
tema escola-fazenda e contavam com a contribuição de gestores, professores e 
técnicos administrativos da EAF Catu no processo de implantação e gestão. De 
igual modo, os primeiros diretores pro tempore, professores e técnicos adminis-
trativos dessas escolas eram servidores oriundos da EAF Catu. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação profissional em agropecuária foi construída, em um contur-
bado e ainda pouco esclarecido contexto de regime ditatorial civil-militar, em 
meio às reivindicações de reforma agrária e de contenção dos ânimos de vários 
movimentos sociais no campo – “[...] durante o regime militar, os governos usa-
vam de ‘estratégias de sustentação política’ como mecanismos de manutenção 
do regime” (SAVIANI, 2008, p. 7). Poderíamos dizer que o governo civil-militar 
engendrou vários mecanismos de construção de uma memória social a favor do 
regime, entre elas a fundação e manutenção de escolas profissionalizantes, so-
bretudo agrotécnicas federais, que gerariam o desenvolvimento rural e criariam 
expectativas de melhoramento social.

Antes mesmo de ser criada a primeira escola agrotécnica federal na 
Bahia, existia uma demanda gerada pelo processo de desenvolvimento rural, 
que mobilizava a política educacional para criar curso técnico em agropecuária 
e reestruturar as instituições de ensino agrícola, principalmente as políticas e 
as diretrizes do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964).

A educação profissional em agropecuária e o processo de instalação das 
trinta e duas escolas agrotécnicas federais são reconstruídas com riqueza de 
informações. Embora não seja mencionado nesse relato, na verdade eles re-
montam ao convênio firmado em 5 de maio de 1966 entre o Ministério da Agri-
cultura, o Ministério da Educação e Cultura, a United States Agency for International 
Development (Usaid) e o Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o 
Progresso (Contap) para implantação do sistema escola-fazenda e reformulação 
das propostas pedagógicas das escolas.

A transição das instituições de ensino agrícola para o sistema escola-fa-
zenda estava prescrito nas diretrizes de funcionamento das escolas agrotécnicas 
como um conjunto de orientações e estruturas específicas voltadas para desen-
volver “[...] habilidades e experiências indispensáveis à fixação dos conhecimen-
tos adquiridos nas aulas teórico-práticas” (BRASIL, 1990a, p. 10). Nesse senti-
do, as instituições passaram pelo processo de adequação estrutural e de criação 
das Unidades Educativas de Produção (UEPs) de Agricultura, Zootecnia, Me-
canização Agrícola e Agroindústria. “[...] cada UEP constitui unidade didática 
completa, incluindo uma sala-ambiente onde são ministrados os conteúdos das 
disciplinas de Agricultura e de Zootecnia. A contiguidade de espaço entre a sala 
de aula e o meio natural favorece a integração teoria e prática” (BRASIL, 1990a, 
p. 11).
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INTRODUÇÃO

Neste texto, objetivamos socializar a pesquisa sobre o Instituto Federal 
de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), campus de São João dos Patos, 
mais especificamente sobre a formação e prática pedagógica de seus professo-
res entre o inscrito e o escrito, levando em consideração, a origem dessa institui-
ção, os quadros de memória social e coletiva construída por esse corpo docente 
e a sua ativação sócio histórica, numa instituição erguida, em uma região carente 
do médio sertão maranhense.

Como é sabido, o dualismo educacional, curso técnico para o trabalho e 
cursos propedêuticos, que é bastante discutido pela historiografia da educação 
no Brasil, atravessa os tempos e se reestrutura dialeticamente para responder as 
demandas dos estágios e exigências das relações econômicas, em seus estágios, 
nacionais e globais.

Os Institutos Federais nascem em meio a esses debates, principalmen-
te em torno do ensino médio, para a formação básica, que articularia teoria 
e prática comelementos constitutivos do princípio educativo do trabalho, na 
formação unilateral, na concepção deescola unitária, particularmente tomando 
como referência o Brasil nos meados da década de 1980, em prol da discussão 
acerca do ensino médio e sua previsão como educação básica, particularmente 
vigorosa durante os debates antecedentes à constituição de 1988 e da nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (atual 9.394-96), visando a educação profis-
sional contextualizada no campo social e político, e a concepção de ensino mé-
dio integrado à educação profissional, que antes de tudo, supõe uma educação 
em seu caráter ético e político comprometido com a classe trabalhadora, como 
ressalta Ramos (2008).

Para compreender esse universo educativo, tomando como recorte de 
pesquisa, o campus de São João dos Patos, realizamos um painel de discussão 
com vinte (20) professores, assim como recorremos a documentos oficiais da 
instituição, entre os quais o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano de Desenvolvimento da Unida-
de (PDU), considerando naturalmente, o contexto de sua produção e da insta-
lação do próprio instituto.
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O IFMA como autarquia foi criado através da Lei nº 11.892, de 29 de de-
zembro de 2008, em uma conjuntura de interiorização e distribuição geográfica 
dos Institutos Federais, para atender a população das regiões mais distantes do 
estado, como as do médio sertão maranhense onde está situado São João dos 
Patos, que apresenta como grande parte das regiões maranhenses, precários in-
dicadores de desenvolvimento humano. Podemos observar esses dados ao ana-
lisá-los de acordo com o GAEPP1 (2013). Em julho de 2013, o PNUD2 em par-
ceria com o IPEA3 e a FJP4 lançou o Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, 
cujo principal produto é o IDHM5, mostrando nesse levantamento, o estado 
do Maranhão e os seus municípios com precários indicadores. Nos três anos, 
para os quais o IDHM foi calculado, o Maranhão ocupou as últimas colocações 
(27º em 1991, 26º em 2000 e 2010), só ficou à frente de Alagoas nos anos 2000 
e 2010. Mostraram assim, um dos IDHs mais baixos do país, perdendo apenas 
para Alagoas, sendo que essa situação é mais grave nas regiões do médio sertão 
maranhense, como podemos observar pelo perfil socioeconômico dos alunos 
do IFMA de São João dos Patos. Conforme demonstramos no gráfico a seguir, 
que mais precisamente, apresenta a grande maioria das famílias dos estudantes 
do ensino técnico integrado do campus de São João dos Patos, com uma renda 
familiar per capita menor que meio salário mínimo.

Gráfico 1 – Perfil socioeconômico: porcentagem de alunos dos cursos 
técnicos integrados por faixa de renda familiar per capita, de 2012 a 2015. 

São João dos Patos, 2015.

 

Fonte: Núcleo de Assistência ao Educando. Campus São João dos Patos: IFMA, 2015.
Legenda: RFP – Renda familiar per capita / SM – Salário Mínimo

1 GAEPP Grupo de Estudos e Avaliação da Pobreza e das Políticas Direcionadas à Pobreza.
2 PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
3 IPEA A fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
4 FJP Fundação João Pinheiro.
5 IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.
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O perfil das famílias atendidas pela instituição entre 2012 e 2015, eviden-
cia com base nos dados acima, que o desafio dessa instituição não é só ofertar o 
ensino, mas atender e auxiliar esses alunos a permanecerem estudando na insti-
tuição. Para isso o IFMA conta com as políticas de atendimento aos discentes, 
políticas sociais extremamente necessárias, pelo fato da instituição acolher não 
só alunos da cidade de São João dos Patos, mas também, das regiões circunvizi-
nhas que dependem inclusive do transporte escolar para ter acesso a instituição, 
além dos auxílios alimentação, moradia e bolsas estudantis.

Por se tratar de regiões carentes, os Institutos têm um papel extremante 
relevante nessas regiões, por meio de Política de Direitos Humanos e Inclusão 
Social, a exemplo da política de atendimento ao discente como já citada, pre-
vista e realizada segundo o PPI (2016) do IFMA. A promoção e defesa dos Di-
reitos Humanos é, inclusive, uma das atribuições da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, conforme a Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008 e garantido no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI/2014-2018 
do IFMA.

Dentro dessa conjuntura, o Campus de São João dos Patos, lócus da 
pesquisa, é uma instituição pública, multicampi, pois é uma das instituições 
do IFMA espalhadas por várias regiões do sertão maranhense que oferta as 
modalidades de ensino básico e profissional até cursos de nível superior, de 
graduação e pós-graduação, sendo considerada pluricurricular pela integração 
dessas várias áreas do conhecimento. Este campus teve sua autorização de fun-
cionamento pela Portaria MEC N1.170, de 21.09.2010, publicada no DOU Nº 
182, de 22.09.2010, Seção 1, fazendo parteda Fase II (2007-2010) do Plano de 
Expansão (MEC/SETEC 2014), no qual o governo federal, adota o slogan 
“Uma escola técnica em cada cidade-polo do país”. Por conseguinte,o IFMA 
no estado do Maranhão, assim como outros demais 37 Institutos Federais es-
palhados pelo Brasil, dentro dessa diversidade, fundamenta-se no tripé, ensino, 
pesquisa e extensão. Por essa razão, não é incomum, questionamentos e dis-
cussões acerca da proposta pedagógica dos institutos, inclusive, e por parte de 
seus docentes, quando se vêem na condição de professores do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT), atuando na modalidade de educação de jovens 
e adultos (PROEJA), na graduação, pós-graduação e consequentemente desen-
volvendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, orientados pelo princípio 
educativo do trabalho.

Nos documentos analisados como, Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI 2016), Projeto de desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), Plano 
de desenvolvimento da Unidade (PDU, 2015) e Projeto Pedagógico Curricular 
(PPC),dessa instituição, podemos ver que há uma recorrência teórica às discus-
sões sobre trabalho unitário, politecnia, entre outras concepções de defesa do 
princípio educativo do trabalho, comprometido com a superação do dualismo 
educacional no ensino médio. Mas, ao mesmo tempo, que se nos seus docu-
mentos é percebida uma filosofia do ideal de uma escola unitária e politécnica, 
na visão de grande parte dos seus professores, predomina uma visão tecnicista 
e mercadológica do trabalho, que deve ser considerado como parâmetro para 
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a formação dos alunos. Mais do que isso: por ser uma instituição pluricurricu-
lar, é composta por um corpo docente múltiplo, de licenciados a bacharéis e 
tecnólogos que efetivamente pouco discutiu, ouviu falar ou se apropriou das 
discussões da escola politécnica na perspectiva unilateral de escola única, trazida 
nos documentos como concepção de ensino a ser adotada pelo IFMA. O que 
se percebeu ao analisar as falas desses professores(as), é que eles trazem para 
a sua prática concreta, uma memória pedagógica, que na maioria das vezes, se 
distancia e se ampara, diríamos, tomando como referência a Halbwacs (2003, 
2004), num quadro social, que ampara uma memória individual-coletiva, de 
uma educação que separa técnico do político, na divisão do trabalho, na divisão 
de classe, na reprodução do saber versus fazer, muito longe das premissas da 
escola unitária, politécnica ou, até mesmo, integrada, como é proposto pelos 
seus parâmetros curriculares.

Na pesquisa realizada, encontramos resultados díspares. Os documentos 
revelam um “dever ser”, com base em referência e discussões, lutas de professo-
res intelectuais Kuenzer (1999), Frigotto (2007), Nosella (2016), Ciavatta (2006) 
entre outros, comprometidos com a superação do dualismo educacional no 
ensino médio. Mas os professores da instituição revelam em quase sua grande 
maioria, que suas memórias sociais, coletivas se amparam em quadros sociais 
familiares, escolares, entre outros que reproduzem a defesa do ensino prope-
dêutico, versus o ensino técnico profissionalizante, destoando dos pressupos-
tos e dos objetivos e metas apresentados no Projeto Pedagógico Institucional 
(IFMA, 2016). Contudo, é nessa dialética, entre o velho e novo, que vamos 
entender a realidade desse instituto, seus limites e potenciais.

MEMÓRIA COMO RECURSO E OBJETO ANALÍTICO

Tomamos como recurso analítico, os aportes da teoria da memória para 
estudar a práxis docente, memórias escrita e inscrita dos documentos e dos seus 
professores. Halbwachs em suas obras, Los marcos sociales de la memoria [1925] e 
memória coletiva [954-50], demarca que, não se pode falar de memória fora de 
sua manifestação social e coletiva. Segundo o autor (2004, 2003), nossa memó-
ria se ancora em quadros sociais de caráter temporal, espacial, familiar, religioso 
etc., onde as experiências vividas ou recebidas são compartilhadas, e, formamos 
memórias coletivas, amparadas em visões de mundo, próximas ou comuns, a 
partir do compartilhamento coletivo dessas experiências. Dessa forma, esse au-
tor apresenta importantes contribuições para o entendimento da natureza social 
da memória, ao considerar, que esta não brota de indivíduos isolados, mas sim 
dos marcos de uma sociedade, da interação e do lugar que os indivíduos ocu-
pam em um grupo social:

A memória individual existe, mas está enraizada em diferentes con-
textos que a simultaneidade ou a contingência aproxima por um ins-
tante. A rememoração pessoal está situada na encruzilhada das redes 
de solidariedades múltiplas em que estamos envolvidos (HALBWA-
CHS, 2003, p. 12).
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Dessa forma, partimos da suposição de que para compreender a prática 
pedagógica a sua dialética, teoria e pratica da práxis dos professores do IFMA, 
deveríamos considerar suas trajetórias sociais e coletivas de memória, e dos 
reconhecimentos e interpretação pedagógica que manifestam ao narrar o seu 
fazer docente.

Por outra parte, do ponto de vista do método, partimos da premissa que 
é a partir do real, do concreto (KOSIK, 1979) que é possível discutir a memória 
em sua manifestação presente, buscando seus alicerces no passado, e como as 
memórias pedagógicas, no caso de uma instituição de ensino, que por sua vez 
não podem se separar das várias manifestações que compõem sua existência, 
em termos dialéticos, considerando seus sujeitos e o papel das mediações teóri-
cas e da práxis nesse processo.

MEMÓRIA DA TEORIA/PRÁTICA DO DOCENTE NO IFMA

Amparados pelo aporte teórico já referendado anteriormente, partimos 
para a compreensão desse universo da prática curricular concreta na sala de aula 
no IFMA, nos aproximamos do corpo docente e adotamos o seguinte procedi-
mento: Levantamos a formação e os cursos onde os docentes do campus de São 
João dos Patos atuam. De posse dessas informações, buscamos os seus horários 
e convidamos esses docentes, conforme suas disponibilidades, para comporem 
grupos focais. Essa parte da pesquisa, visou o levantamento das concepções pe-
dagógicas, e para tal utilizamos como técnica as entrevistas com grupos focais. 
Um grupo composto por 08 (oito) professores no dia 02/05/2017, um segundo 
grupo composto por 06 (seis) professores que participaram do grupo focal no 
período de 04/05/2017, e mais um grupo de 06 (seis) professores reunidos no 
dia 05/05/2017, somando um total de 20 (vinte) professores (as). São docentes 
de idades entre 27 e 38 anos, em sua maioria, sendo somente três professores 
na faixa etária de 40 e 54 anos de idade.

Como pode ser observado, no quadro abaixo, a maioria dos professo-
res, (15) deles é licenciada, os demais (03) são professores com formação no 
bacharelado e dois (02) são tecnólogos. Sete, dentre os quinze professores são 
mestres, um (01) cursa mestrado, um (01) é doutor e quatro (04) são mestres 
em doutoramento. A grande maioria, nasceu entre os anos 1983 e 1990. Apenas 
uma minoria, (03) nasceu entre os anos de 1960 e 1970. Estes, iniciaram a do-
cência nos anos finais de 1990, e os demais no ano de 2000.Todos tiveram sua 
formação acadêmica em Instituições Públicas, 08 (oito) deles, nas Estaduais, 10 
(dez), em Federais, todos nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, sendo 02 
(dois), em Institutos Federais de Ciência e Tecnologia.
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Quadro 1 – Professores que participaram dos grupos focais, por formação e 
universidades, datas de nascimento, idade, período de término da graduação e 

período de início na docência.

PROFESSORES/ 
Dat. Nasc. IDADE FORMAÇÃO /

UNIVERSIDADE
Termino da 
licenciatura

INICIO NA 
DOCENCIA

A (1986) 32 Licenciada-Mestre /UESPI 2009 2010
B (1971) 46 Bacharel-Mestrado 

incompleto/UFC
1996 2009

C (1989) 29 Licenciado-Mestrando/UFC 2014 2012
D (1988) 29 Licenciada-doutoranda/

UFPI
2011 2003

E (1983) 34 Licenciada-doutoranda/
UFPI

2010 2013

F (1985) 32 Licenciado-mestre/UFMA 2010 2010
G (1987) 30 Bacharel-doutor/UFPI 2010 2015
H (1987) 31 Licenciada-Mestre/UESPI 2010 2010
I (1988) 30 Licenciado-Especialista/

UFPI
2010 2007

J (1990) 28 Licenciado-Doutorando/
UFPI

2014 2012

L (1990) 28 Licenciado-doutorando/
UFPI

2012 2010

M (1990) 27 Licenciado-especialista/
UESPI

2014 2014

N (1984) 34 Licenciado-Mestre/ UFPI 2008 2005
Q (1980) 37 Bacharel- Mestre/UESPI 2008 2011
R (1964) 54 Bacharel/licenciado/UESPI 1998/1996 1988
S (1984) 33 Licenciado-Especialista/ 

UFPI
2008 2007

U (1990) 28 Tecnóloga-Especialista/IFPI 2010 2011
V (1988) 30 Licenciado-Especialista/ 

UESPI
2010 2008

X (1979) 38 Bacharel e Licenciada- 
Mestre/ UESPI

2007/1999 1998

Z (1989) 28 Tecnólogo /Mestre- IFPI 2010 2011

Fonte: *Elaboração com base nas informações dos próprios docentes.
*NOTA: Nomeamos os professores por letras maiúsculas do alfabeto.

*SIGLAS: Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade 
Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Instituto Federal do Piauí (IFPI).

Além disso, para compreendermos esse universo da pesquisa, fizemos 
também uma análise documental, procurando compreender as diretrizes que 
orientam as ações pedagógicas e administrativas que constam tanto no PDI 
(2014-2018), quanto no PPI (2016) do IFMA. Por conseguinte, encontramos 
nesses documentos, a indicação da educação Politécnica, como concepção para 
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construção de novos caminhos, e perspectiva de emancipação humana, como 
fundamento da ação pedagógica, apreendendo assim, as discussões que estão 
presentes nos eixos do PNE (2014-2024).

Nessa perspectiva, o PPI (IFMA, 2016) procura desmistificar os estigmas 
que o conceito de trabalho carrega, explicando que o trabalho aqui referendado, 
não deve ser visto como alienado, mas, como princípio educativo, que propor-
cionará à classe trabalhadora, sua emancipação e propõe a compreensão de 
trabalho, sustentada como pressupostos filosófico-antropológicos e sociais, que 
giram em torno de três esferas constitutivas: a esfera da prática social, da prática 
produtiva e da prática simbolizadora.

Nessa perspectiva, propõe uma educação intercultural, onde o conheci-
mento deve estar ancorado na concepção Histórico-cultural de Vygotsky. No 
entanto, o PPI (IFMA, 2016), não discute de que forma poderia essa educação 
ser desenvolvida e não fomenta uma discussão para uma educação multicultural 
ou intercultural. Esse documento, mostra ainda, uma visão de ciência e cultura, 
como forma basilar de ruptura com paradigmas elitistas, buscando uma com-
preensão de educação nas dimensões fundamentais que estruturam a prática 
social e o trabalho, a ciência e a cultura. Com isso, observamos que os docu-
mentos dessa instituição mostram uma perspectiva de ensino para formação 
humanística e pluridimencional, proporcionando formação cidadã respeitando 
e valorizando a diversidade.

O PPI (IFMA, 2016) enfatiza ainda, a necessidade das concepções que 
fundamentam a Educação Básica, se articularem com a Educação profissional, 
considerando sua complexidade e especificidades. Dessa mesma forma, traz 
como proposta para o Ensino Superior no tocante aos cursos que oferta, con-
siderar suas singularidades, que perpassam o formar tecnólogos, professores e 
bacharéis, bem como, pós-graduados nos diversos campos de saberes, contra-
pondo-se à redução das ofertas das necessidades de mercado, embora o PDI 
e PDU, que orienta a política para oferta dos cursos tanto a nível médio como 
os cursos superiores, traga o seguinte texto, “devem pautar-se pelas demandas 
advindas dos arranjos produtivos econômicos, culturais e sociais locais das di-
ferentes localidades do Estado do Maranhão, identificadas por meio de estudos, 
pesquisas e interlocuções com a comunidade local” (IFMA, 2016, p. 23).

Depois dessa análise, buscamos fazer o cruzamento das informações 
contidas nos documentos do IFMA e o que diziam seus professores. Com isso, 
o primeiro ponto que podemos destacar é o fato dos (20) professores pesqui-
sados, em sua grande maioria não conhecer nem discutir esses documentos, 
apenas três, dizem ter lido a proposta pedagógica na integra, mas que não fez 
nenhuma reflexão da parte pedagógica. Dessa maneira, por desconhecerem a 
proposta pedagógica da instituição e relatarem falta de formação adequada para 
docência, demonstram preocupação com os alunos, principalmente com rela-
ção ao currículo integrado na instituição que precisa adequar disciplinas do téc-
nico e do currículo regular para os alunos o que, segundo o professor licenciado 
N, reduz bastante o número de aulas ofertadas em cada disciplina, assim como 
mencionado por ele, mestre de 34 anos.
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As dificuldades aqui dentro do IFMA são por serem cursos mais 
voltados para área técnica. Eu tenho uma preocupação com relação 
à carga horária onde você tem que ministrar todo um conteúdo que 
é cobrado em nível de Enem, mas ao mesmo tempo devido à grande 
quantidade de instrumentos que nós temos para melhorar a pratica 
pedagógica com relação ao laboratório, a informática, a viagem téc-
nica, com relação sem dúvida nenhuma a chance de fazer extensão, 
pesquisa, a gente fica entre contemplar ou não todo uma gama de 
conteúdo apenas com duas aulas no caso da minha disciplina ou ten-
tar fazer uma formação mais holística aproveitando todos os recur-
sos que sim o IFMA nos oferece.

Dentro dessas contradições encontradas, verificamos que dos 20 (vin-
te) professores que fizeram parte dos primeiros grupos focais, 16 (dezesseis) 
consideram que a função do Instituto é o ensino técnico profissionalizante, 
mas apenas 04 (quatro) deles afirmam que voltam seu trabalho para formação 
técnica de fato, entretanto, esses mesmos professores dizem também estarem 
preocupados com a preparação dos alunos para os vestibulares das universida-
des em geral, sem necessariamente os alunos terem que dar prosseguimento a 
área técnica que estudaram na instituição, como observado na fala do professor 
bacharel, B, especialista de 46 anos de idade:

Eu sempre pergunto aos alunos o que eles querem seguir se é para 
o mercado de trabalho ou para o ENEM. Se for para o ENEM eu 
forneço materiais a mais, apostilas, mas precisamos olhar a região 
e perceber que existem alunos que não tem nem o que comer que 
caminham dois quilômetros a pé para chegar à instituição todo dia. 
Falta uma identidade para IFMA.

Dessa forma, os elementos dessa contradição da concepção de ensino, 
continuam permeando o discurso dos professores como observado na fala da 
professora tecnóloga, (U) de 28 anos de idade

O IFMA é visto como a escola de excelência da região, não como 
escola técnica. Os alunos procuram o IFMA para fazer um ensino 
Médio bom e continuar. Então quando eles vão escolher o curso no 
IFMA, eles não olham como curso técnico, mas o que vai dar mais 
opção para o vestibular.

Tentando compreender essa contradição, um dos temas centrais que 
tratamos nos grupos de professores e professoras foi acerca da sua formação 
pedagógica. Um dos professores (B) bacharel de 46 anos, fez a seguinte argu-
mentação.

A maior dificuldade que eu encontro é por que eu sou bacharel, eu 
acredito que os professores que passam por uma licenciatura eles têm 
uma habilidade maior nessa questão de conduzir uma sala. A dificul-
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dade que eu vi no IFMA é assim, pela legislação antes de entrar em 
sala de aula eu teria que ter um treinamento e já tenho quatro anos na 
instituição e ainda não passei por esse treinamento. 

O reconhecimento e reivindicação por uma formação pedagógica ou a 
precariedade dessa formação, também é explicitada por professores licenciados, 
tanto das universidades federais como estaduais onde realizaram sua formação. 
Vejamos abaixo, narrativas de professores licenciados:

O professor (I), formado em 2010, durante a pesquisa com 30 anos re-
lata:

O ensino superior que eu fiz deixou a desejar em alguns pontos e 
alguns deles eram pedagógicos. Se eu não me engano eu tive no má-
ximo três disciplinas pedagógicas por que o meu currículo acadêmico 
ainda não tinha sido renovado. Quando eu comecei a trabalhar eu 
tinha um problema seríssimo com a pedagogia. Minha pedagogia foi 
desenvolvida, eu trabalhando mesmo com os conflitos pedagógicos.

O professor N, licenciado e mestre, aos 34 anos, também ressalta:

Eu paguei um número mínimo de no máximo seis disciplinas peda-
gógicas durante todo o meu curso de graduação. Na época em que 
estudei, não havia valorização das disciplinas pedagógicas nos cursos 
da UFPI, pelo contrário, havia serias restrições as áreas pedagógicas, 
além da falta de interesse de alguns colegas pelas disciplinas peda-
gógicas no período acadêmico. No entanto, ele afirma “Eu gostava 
muito das disciplinas pedagógicas. Tinha interesse e afinidade”.

Todos os professores, licenciados e bacharéis entrevistados, afirmam que 
a formação docente é fundamental para sua prática pedagógica. Por isso enfati-
zam o papel das disciplinas pedagógicas para sua docente. Vejamos no relato da 
professora licenciada H, formada em 2010 pela UESPI:

Percebi que a função das disciplinas pedagógicas era muito mais de 
reflexão para desconstrução e reconstrução das práticas pedagógicas 
e não uma receita de métodos e técnicas, mas só quando fui para sala 
de aula que percebi essa real necessidade dessas disciplinas.

Outro ponto de contradição na instituição, diz respeito à questão da vi-
são dos professores sobre as escolas públicas e privadas, apesar da maioria dos 
professores terem estudado em escolas públicas, 14 (catorze) dos 20 (vinte) pro-
fessores (as) entrevistados que tiveram apenas sua graduação no ensino público, 
constitui suas memórias sociais, acerca da escola sempre fazendo referência a 
escola privada como de excelência, e sendo unânimes em relatar a escola pública 
como decadente, de má qualidade, como podemos perceber nas falas a seguir 
como a do professor licenciado C, mestrando, 29 anos de idade.
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Na minha família ninguém me incentivou a estudar, pois os meus 
pais e meus tios eram todos analfabetos. Quando eu era pequeno, 
meus pais ainda pagaram uma escola particular nas duas séries ini-
ciais, alfabetização e primeira série. Isso foi bacana. Era uma escola 
melhor do que a escola pública. Eles fizeram um esforço imenso para 
pagar a escola.

Outro professor licenciado J, mestre em doutoramento de 28 anos de 
idade enfatiza:

Como estudei em escola pública, eu sabia que tinha que estudar mais 
que os outros que estudavam em escolas particulares para sanar as 
deficiências que tem na escola pública. Tem vários fatores que atrapa-
lham a escola pública. Só por ser público denota aquela ideia de ba-
gunçado, mas que a gestão da instituição pode dirimir esses pequenos 
desvios. Acho que esses desvios são corrigidos a partir do momento 
que se impõe regras para que isso não aconteça.

Nas suas falas estão presentes os aspectos difundidos por uma memória 
social que toma como base odesfalecimentoda escola pública entre as décadas 
de 1970, aprofundando-se na década de 1990, período no qual os professores 
fizeram o ensino básico. Sobretudo uma memória social que se encarna num 
quadro de referência da escola como mecanismo que possibilita a ascensão ou 
garantia social por meio da meritocracia, principalmente para a classe trabalha-
dora.

Entretanto, eles têm uma imagem do IFMA, que é uma escola pública, 
totalmente diferente da visão que apresentam sobre as escolas públicas rela-
tadas. Vêem o IFMA como uma escola de excelência que foge totalmente do 
estereótipo da escola pública narrado por eles e apresentam o IFMA como um 
diferencial na educação da região, como nessa fala do professor licenciado e 
bacharel, R, especialista de 54 anos de idade.

Na rede federal tem uma estrutura muito melhor que se os alunos 
juntamente com os pais souberem aproveitar, eles ingressam nas uni-
versidades com mais maturidade para fazer um curso superior do que 
os alunos que fazem só o ensino médio. As disciplinas profissionais 
dão mais maturidade ao aluno e pelo conjunto de professores que 
eles têm são muitos professores com um nível intelectual alto, mes-
trado, doutorado, isso favorece. Eu vejo muitos alunos se inspirando, 
aqueles alunos que realmente querem estudar vão para frente. Os 
IFs todo ano aprovam alunos em cursos de alta concorrência como 
medicina, engenharias.

Em todos os relatos docentes é percebido o orgulho e a visão dessa ins-
tituição como fundamental para levar educação a regiões carentes e longínquas 
que não tinham oportunidade de estudo nas diversas modalidades ofertadas 
pelos IFs, como já mencionadas nesse texto e como pontua a professora licen-
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ciada D, doutoranda de 28 anos,

O IFMA é um diferencial para a região, uma vez que atende não só 
São João dos Patos como as regiões vizinhas. Oferece educação de 
um nível elevado, embora esteja ainda engatinhando, dá oportunida-
de a alunos que chegam de regiões carentes. O IFMA é de grande 
impacto dentro da cidade embora ainda seja um campus novo e não 
tenha dados tão visíveis para mostrar. Nessa região os alunos preci-
sam não só de formação a nível acadêmico, como bacharel ou licen-
ciado, mas também a nível técnico.

No entanto, encontramos também ao longo da pesquisa, muitas indaga-
ções por parte dos professores com relação à concepção de ensino desenvol-
vida no IFMA. É bem acentuado nessa instituição, o fato dos professores se 
reportarem a uma memória social muito pautada na capacidade desta institui-
ção, como ocorria antes nas escolas técnicas, com fins profissionalizantes para 
o mercado de trabalho, como mostra a fala do professor bacharel B, especialista 
de 46 anos de idade.

Precisamos ter cuidado com certas “teorias ideológicas” porque, na 
verdade, os alunos das regiões pobres onde os IFs estão instalados 
precisam muito mais de oportunidade de trabalho do que oferta de 
ensino para nível superior. Inclusive a média salarial de um técnico a 
nível médio hoje chega a ser maior do que de profissionais formados 
nas Universidades em outras áreas de saber como a docência por 
exemplo. O que o mercado de trabalho necessita são de técnicos. 
Os alunos têm que sair do IFMA e ser absorvido pelo mercado de 
trabalho, pois essa é a essência dos IFs.

Em contrapartida, existem ainda os que se reportam a instituição como 
oportunidade para os alunos, principalmente da classe popular ingressar na uni-
versidade devido à qualidade do ensino, como argumenta a professora tecnólo-
ga, U de 28 anos de idade:

O IFMA é visto como a escola de excelência da região, não como 
escola técnica. Os alunos procuram o IFMA para fazer um ensino 
Médio bom e continuar. Então quando eles vão escolher o curso no 
IFMA, eles não olham como curso técnico, mas o que vai dar mais 
opção para o vestibular. 

Dessa maneira, as contradições vão aparecendo nas discussões entre os 
que defendem o ensino técnico e os que defendem o ensino propedêutico, am-
bas sendo vistas de forma unilateral, não atendendo a proposta teórica-prática 
do IFMA que propõe o ensino politécnico como já mencionado.
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A Família e os Professores como Quadro de Referência Social da 
Memória dos Professores do IFMA

Nessa pesquisa chamaram-nos a atenção em particular, a referência que 
esses professores trazem de seus professores e família, como quadro de referên-
cia social e dessa forma nos reportamos a Halbwachs (2003), sobre a memória 
individual, em sua ancoragem coletiva e em seus marcos sociais.

Com base nessa referência, identificamos a presença da influência do 
grupo familiar nas falas dos (20) professores participantes dos grupos focais, 
destacando a figura da mãe, como figura marcante nas suas lembranças durante 
o período de formação do ensino básico, como observamos na fala desse pro-
fessor licenciado, L, doutorando de 28 anos. “Venho de uma família de classe 
média que era muito rígida com relação aos meus estudos, principalmente mi-
nha mãe. Era a minha mãe que acompanhava as minhas tarefas da escola. Sem-
pre ia para a loja para ela me ensinar”.

Observamos nessa fala, o que Halbwachs (2004), discute em Los Marcos 
Sociales de la Memoria, quando trata da memória coletiva da família, sobre o quão 
marcante e com tamanha força se impõe a nós valores e situações vividas nesse 
espaço.

Percebemos que a memória do modelo de família dos professores quan-
do crianças, e o modelo de alunos que experenciaram, ainda é colocada como 
referência hoje, mesmo com todas as mudanças ocorridas na sociedade fazendo 
com que atribuam, de certa forma, particularmente à família a responsabilidade 
pelas dificuldades encontradas no cotidiano escolar como relata a professora 
licenciada (E) de 34 anos, mestre em doutoramento.

Os pais, não estão acompanhando as atividades dos filhos. Enten-
dendo que essa falta de acompanhamento é por causa do trabalho, 
das próprias demandas da sociedade pós-moderna. Os alunos estão 
inseridos nas redes sociais e não se tem um controle dos pais e nem 
da escola sobre isso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O IFMA é um espaço educacional pluricurricular, tanto na oferta de 
seus cursos como na diversificada formação do corpo docente que compõe a 
instituição. Uma instituição relativamente nova (2008). Uma instituição educa-
cional, que de certa forma, mantém na sua memória as origens das escolas de 
aprendizes artífices, uma vez que, ainda serve de parâmetro para o fazer docente 
de seus professores, quando se observa, por exemplo uma tendência de seus 
professores em considerar a instituição com um lugar que deve assistir seus alu-
nos e voltá-los para o ensino técnico capacitando o aluno para ingressar o mais 
cedo possível no mercado de trabalho.

Isso se torna mais evidente quando se considera regiões carentes e afas-
tadas da capital do estado, como é o caso do IFMA, de São João dos Patos, 
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embora, sem dúvida, tenha trazido muitos benefícios sociais e econômicos para 
a região, e colocando em evidência o papel educacional de uma escola fun-
damentalmente em suas contradições e possibilidades concretas. A pesquisa 
mostra que trata-se de uma instituição que dialeticamente, está permeada por 
contradições e mediações, mas se destaca pelo debate e concepções distintas 
que atravessam seu cotidiano e que são desafiadas por seus parâmetros teóri-
cos e políticos de uma escola que supere suas dualidades.  Há professores que 
referendaram a escola classista, que separa trabalho manual da formação para 
o ensino propedêutico e ingresso no ensino superior. Outros consideram que 
o IFMA, deve preparar para ensino técnico profissionalizante, para o mercado 
de trabalho. Uma minoria, praticamente (02) professores destacam o papel do 
IFMA na formação integrada. No entanto, como pudemos constatar em seus 
documentos, o IFMA se refere à formação dos alunos numa concepção politéc-
nica, que dessa forma superaria essa visão fragmentada de escola dualista, que 
separa trabalho manual de intelectual, e consequentemente deveria construir a 
relação teoria e prática, e de certo modo, o ensino integrado.

Professores que muitas vezes não conhecem a proposta pedagógica da 
instituição, como enfatizado no texto, ampara sua prática concreta em uma me-
mória, cuja concepção de educação, separa o técnico do político, distante da 
concepção apresentada nos documentos da instituição, cuja concepção se re-
mete a educação politécnica, unilateral de escola unitária. 

A fragilidade da formação docente é revelada pelas falas dos professores, 
mas a maioria desses docentes professores licenciados, bacharereis, tecnólogos, 
reivindicam ou reclamam a necessidade da formação pedagógica. Mas, aqui res-
saltamos, que consideramos suas memórias vividas, recebidas ou recompostas, 
não como passivas, mas sim ativas, que estão sendo processadas e portanto 
podem ser debatidas com vistas à construção de um outro presente que debata 
sobre a reais necessidades da escola, que rumem para concepções de ensino que 
ultrapassem os limites da escola, meritocrática e segregadora, que tem alimenta-
do historicamente o dualismo educacional em nossa sociedade.
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CAPÍTULO 6

CINQUENTA ANOS DE PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NO BRASIL 
CONFLITOS E DESAFIOS1 

Paolo Nosella2 
UFSCAR

nosellap@terra.com.br

ESCOLAS AMEAÇADAS DE FECHAMENTO

Assim escreveu-me a Prof. Dra. Dulcineia Campos, Coordenadora do 
Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES):

Em fevereiro deste ano [2016], houve aqui um tenso debate entre 
as Escolas de Assentamento do MST e o Governo do Estado. Isso 
resultou também numa ocupação dos Pátios da SEDU pelo MST 
que durou 21 dias. O governo decidiu extinguir a Pedagogia da Al-
ternância nessas escolas e, com isso, cancelou todos os contratos dos 
professores diminuindo as suas cargas horárias, ou seja, o horário re-
servado ao tempo comunidade não foi mais incorporado nos novos 
contratos. Além disso, essas escolas estão sob ameaça de fechamento. 
Esse problema chamou a atenção da sociedade, programas na rá-
dio e envolvimento do Ministério Público e da própria UFES. Nesse 
sentido, o representante do Ministério Público convocou a UFES 
a dar uma resposta à sociedade sobre a metodologia em questão. 
Por isso, nesse evento, convidamos o Ministério Público, secretários 
municipais e estadual de educação, movimentos sociais, alunos da 
licenciatura, professores etc.
Assim, este seminário é uma resposta esclarecedora desta situação 
promovida pelo governo, considerada, por nós, desrespeitosa de uma 
história iniciada no Estado que é a Pedagogia da Alternância3. 

Como é notório, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em 
07 de março de 2016, se posicionou e repudiou tal atitude do Governo do Esta-
do divulgando um Comunicado assinado pelos Docentes e Técnicos do Centro 
de Educação. Cito os trechos que se referem à Pedagogia da Alternância:

Educadores e Movimentos Sociais do Campo demandam da Secre-
taria de Estado da Educação (SEDU) o reconhecimento, a continui-
dade e a expansão da Pedagogia da Alternância; [...]. A Secretaria de 
Estado da Educação do Espírito Santo desconsidera a Pedagogia da 

1 Palestra de abertura do I Colóquio do Curso de Licenciatura em Educação do Campo: Pedagogia de Alter-
nância e as Políticas de Educação para o homem do campo. Centro de Educação, Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). Vitória/ES,  8 de junho de 2016.
2 Pesquisador Sênior do CNPq e Professor do PPGE da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
3 E-mail de 3 de junho 2016.
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Alternância, uma vez que está excluindo as horas que são destinadas 
à realização do trabalho docente durante o tempo em que o aluno 
está em sua comunidade de origem. Essa Pedagogia é histórica entre 
os camponeses e vem sendo adotada pelas Escolas Famílias do Es-
pírito Santo desde 1969 e pelas escolas de assentamento desde 1981. 
Ainda: pelos sistemas [oficiais] do ensino, pelas comunidades do 
campo, pelos movimentos sociais, sindicais e por estudiosos da edu-
cação. A metodologia da alternância articula aprendizagem escolar e 
aprendizagem no âmbito familiar/comunitário e é normatizada por 
meio do Parecer CNE nº 01/2006, dispondo que, durante as sema-
nas em que os alunos ficam na propriedade ou no meio profissional, 
executem o Plano de Estudo, discutam sua realidade com a família, 
com os profissionais, provocando reflexões, planejando soluções e 
realizando experiências em seu contexto, irradiando, assim, uma con-
cepção correta de desenvolvimento local sustentável.

Idênticas palavras estão impressas no folder organizativo do I Colóquio 
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. Com efeito, seus organiza-
dores haviam percebido a necessidade de responder às muitas dúvidas e desa-
fios existentes sobre a Pedagogia da Alternância.

Em síntese: o conflito entre o Governo do Estado e as Escolas da Peda-
gogia da Alternância foi determinado pela confusa articulação entre os tempos 
na escola e os tempos na comunidade e, consequentemente, pelas imprecisas 
atividades profissionais dos professores durante os tempos na comunidade.

Na atual (perigosa) conjuntura política, os instrumentos didáticos pró-
prios da Pedagogia da Alternância não podem se afastar do rigoroso cânone 
científico determinado pela tradição e pela ciência da educação. A incompreen-
são disso por parte dos agentes políticos pode desmerecer inovadoras experiên-
cias escolares e, no futuro, questionar até mesmo as escolas da alternância, his-
toricamente bastante consolidadas.  Portanto, de nossa parte, como militantes 
desse movimento pedagógico inovador, não podemos nos omitir no rigoroso 
estabelecimento do estatuto científico da Pedagogia da Alternância que, em al-
gum caso, reconheçamos, é contaminado por interesses corporativos.

O movimento da Pedagogia da Alternância do Estado do Espírito Santo 
sofre hoje de crise de crescimento e consolidação. Aqui, como em outras partes 
do Brasil, busca-se sua identidade pedagógica e autonomia gerencial. Questões 
devem ser respondidas: é esse um movimento de escolas públicas ou privadas? 
De cultura geral ou profissionalizante?  O método deve, preferencialmente, apli-
car-se às escolas do Ensino Fundamental ou Médio?  Deve, também, aplicar-se 
ao Ensino Superior? É um movimento exclusivo do campo ou também urbano? 
É multiculturalista ou interculturalista? É marcado ideológica e partidariamente 
ou é de formação humana politicamente “desinteressada”?

Cabe a todos nós, militantes dessa Pedagogia, responder a essas e outras 
questões que afligem o Movimento.  Cabe a nós, portanto, definirmos com 
precisão a adequada dosagem e a correta articulação didática entre os tempos/
escola e os tempos/comunidade, esclarecendo e assessorando as escolas na im-
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plementação dos instrumentos próprios da pedagogia da alternância. Por isso, 
necessita-se criar no Brasil um robusto Centro Pedagógico Nacional de Pesqui-
sa e Formação da Pedagogia da Alternância, guardião e norma referencial dessa 
metodologia, que ofereça regularmente cursos de formação, promova eventos 
nacionais e internacionais para compartilhar criticamente pesquisas sobre a te-
mática, editando, inclusive, uma Revista científica própria.

Quanto à necessidade disso, ninguém tem dúvidas. Mas, quanto ao lo-
cal e às modalidades concretas de seu funcionamento, existem perplexidades 
e divergências.  Portanto, só a vontade política unitária, aliada à competência 
técnica e científica, capaz de superar ambições, interesses e diatribes individuais, 
fornecerá a resposta.

Este texto pretende colaborar na discussão dessa problemática, incenti-
vando a criação e fortalecimento desse Centro Pedagógico Nacional.

ORIGENS DO MOVIMENTO

As origens da Pedagogia da Alternância guardam o germe da autenticida-
de metodológica. Na cidade de Lauzun (França), em 1935, foi criada uma escola 
humanista, de qualidade, para os jovens trabalhadores do campo, evitando que 
se evadissem de seu território na forma de “êxodo forçado para a cidade”. O 
sacerdote daquela cidade, Abbé Granereou (Le livre de Lauzun, 1968)4 consta-
tava que, infelizmente, ser um bom aluno no campo significava uma coisa só: 
deixar o território natal e transferir-se para o grande centro urbano. Ou seja, o 
campo fornecia para a cidade capital humano com elevados valores ético, mas 
não formava seus próprios quadros de intelectuais orgânicos.  Por isso, com as 
lideranças de sua paróquia, criou a escola da Pedagogia da Alternância.  Como 
consequência importante dessa nova rede escolar, há hoje, na França, intenso 
intercâmbio, livre e criativo, entre os cidadãos que haviam optado para perma-
necer no campo e os que preferiam morar na cidade.

Semelhantes Escolas difundiram-se em vários estados da Europa, da 
África e da América Latina. No Brasil, o Movimento de Educação Promocional 
do Espírito Santo (MEPES) criou, no Espírito Santo, em 1968, as primeiras 
Escolas da Família Agrícola (EFAs) para os jovens trabalhadores do campo. A 
história é conhecida5. Pioneiro fundador desse movimento foi o Padre Jesuíta 
Humberto Pietrogrande. Não eram Escolas assistencialistas, nem profissiona-
lizantes. Tampouco não pretendiam “fixar” o homem no campo. Visavam a 
impedir sua “expulsão”, isto é, forçados a emigrar para as cidades por falta de 
condições mínimas de formação e desenvolvimento sócio econômico do terri-
tório de origem. Em suma, o movimento promocional capixaba, inspirando-se 
na experiência italiana e francesa, entendera que o interior do Estado precisava 
de uma escola que não reproduzisse de forma mecânica e empobrecida o mo-
delo das escolas urbanas, mas priorizasse a integração moral e intelectual dos 

4 Dessa obra foi feita a tradução para o português do Brasil, mas ainda não foi feita a edição nem divulgação.
5 Ver: NOSELLA, P. Origens da Pedagogia da Alternância no Brasil. 2ª reimpressão. Vitória-ES: Edufes, 
2013.



86

jovens com seu o ambiente originário, formando próprios quadros políticos e 
técnicos do desenvolvimento territorial6.  

O homem do campo capixaba percebera, há tempo, a existência de uma 
violenta contraposição entre seu território e o capital global. Eu mesmo presen-
ciei, nos anos de 1968/69, às sondagens socioambientais realizadas no litoral de 
Guaraparí e Anchieta (ES) para aí construir o porto da multinacional Marcona 
Corporation Belga (Samarco). Sem dúvidas, essa megaoperação econômica repre-
sentava tremenda agressão ao meio ambiente e, sobretudo, às populações litorâ-
neas7. Em palestra proferida por um funcionário (era sociólogo) dessa multina-
cional, em 1968, em tom de estranha e cínica satisfação, afirmava não encontrar 
resistência alguma por parte dos numerosos pequenos proprietários e/ou pos-
seiros residentes no território litoral a ser “adquirido” pela multinacional. Ao 
contrário, disse, todos se apressavam a vender sua propriedade para transferir-se 
na periferia de Vitória. Ao retornar ao mesmo local, 50 anos depois, constato 
que tudo mudou, infelizmente, para pior.

Semelhante e grave agressão ambiental, naqueles mesmos anos de 1960 
e 1970, ocorria também nos campos do norte do Espírito Santo. A empresa 
Aracruz Celulosa atuava na produção de eucalipto expulsando os pequenos 
proprietários, forçados a migrar às periferias das grandes cidades. Só permane-
ciam no território os funcionários, diretos e indiretos, da empresa. Mais tarde, 
após vários conflitos com indígenas e quilombolas, Aracruz Celulosa entrara 
em crise e foi vendida para o grupo Votorantim, passando a se chamar Fibra.

Pela resistência do Movimento de Educação do Campo, a empresa Fibra 
mudou de tática, apresentando-se amigável, com “outra cara”, isto é, relacio-
nava-se simpaticamente com a comunidade, financiava projetos de piscicultura 
e outros, o que lhe gerou internacionalmente bom mercado. Obviamente, fi-
nanciou também as campanhas de vários deputados. Eis o depoimento de um 
integrante do Movimento dos Pequenos Agricultores do E.S.:

A produção de eucalipto, em nosso estado, tem causado muitos da-
nos ao meio ambiente como diminuição das águas. Em Nestor Go-
mes, São Mateus, onde tem a Escola da Família Agrícola (EFA) do 
Km 41, a comunidade, cercada de eucalipto, está quase sem água. A 
diminuição das águas tem atingido vários municípios da região Nor-
te/ES cobertos de eucalipto, como São Mateus, Conceição da Barra, 
pois chove pouco e uma árvore de eucalipto retira 20 litros de água/
dia do solo (RACEFFAES, 2012, p. 1). 

6 As escolas da Pedagogia da Alternância, dados do ano de 2012, funcionam em 21 Estados da Federação, 
totalizando 239 unidades e envolvendo 800 municípios. A perspectiva de expansão gradativa em todo o ter-
ritório nacional é de 10% ao ano sobre o total de recursos alocados. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) nº 9.394/96, no artigo 23, cita a alternância como uma das formas de organização escolar. 
Com base nesse artigo, essa específica pedagogia foi reconhecida por unanimidade pelo Conselho Nacional 
de Educação em 15 de março de 2006 (Parecer CNE/CEB nº 1/2006) (NOSELLA, 2013, p. 17).
7 São conhecidos, hoje, os trágicos efeitos, entre inúmeros outros, dessa megaoperação:  o rompimento das 
barragens de Fundão e Bromadinho, da Vale/Samarco, que matou centenas de pessoas e cujo rastro de des-
truição chega ao litoral do Estado.
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Hoje, a Aracruz Celulosa, renomeada Fibra, como não pode mais com-
prar terras neste Estado, foi atuar em território da Bahia e do Maranhão e, para 
garantir matéria prima, trabalha com os agricultores em forma de fomento, 
procurando manter “boa” relação:

A nossa maior preocupação é que os agricultores se iludem e dei-
xam de produzir alimentos, pois um hectare de terra, ocupado por 
6 anos com eucalipto, na forma de fomento, rende 16.000,00 bruto. 
Descontando as despesas, sobra muito pouco para os agricultores 
(RACEFFAES, 2012, p. 1).

Entretanto, se a invasão do capital global é perversa, também a estag-
nação arcaica precisa ser superada.  Por isso, o Movimento de Educação do 
Campo entendeu, no final da década de 1960, ser necessário criar uma nova 
escola que equilibrasse a modernidade científica com a solidariedade social, cul-
tural e econômica. Isto é, uma escola cuja pedagogia adotasse como princípio 
fundamental a fidelidade às culturas e necessidade do território sem rejeitar a 
modernização tecnológica.  Ou seja, uma pedagogia que superasse, ao mesmo 
tempo, a tradicional escola técnico agrícola, que visava a fixar o homem no 
campo,  bem como a alienante escola de cultura geral urbana, abstrata, que só 
estimula o êxodo dos melhores alunos para os grandes centros.

Nesse contexto histórico e com esse objetivo educacional, foi lançado no 
Estado do Espírito Santo, a começar -como vimos- do ano de 1969, o movi-
mento da Pedagogia da Alternância, cuja essencial fórmula didático-pedagógica 
era: cada turma de alunos do Ensino Fundamental II e Médio permanecia oito 
dias na Escola, em regime de internato, frequentando aulas em tempo integral, 
retornando, na sequência, por quinze dias,  na família   ou em outros espaços 
considerados formativos, onde aplicava o Plano de Estudo e desenvolvia ativi-
dades educativas cujo conteúdo se relacionava com sua realidade.

Obviamente, essa alternância não era mera justaposição ou mecânica se-
quência de espaços e tempos. O currículo integrava escola e entorno social/
produtivo, com estudos teóricos críticos e pesquisas, despertando nas consciên-
cias dos alunos a necessidade de elaborar ousados projetos  de desenvolvimento 
territorial, sustentável, integrador dos valores locais, nacionais e internacionais.

Em síntese, o objetivo da pedagogia da alternância, nos níveis da es-
colarização fundamental e médio, era (e é) recriar nos alunos os valores fun-
damentais do humanismo, auxiliando-os na identificação de suas individuais 
inclinações intelectuais, morais e sociais, por meio de uma orgânica e refletida 
integração entre escola, família e território de origem.  Os educadores [monito-
res] sabiam que os jovens que os procuravam buscavam, num nível imediato e 
superficial da consciência, garantir uma profissão rentável em curto prazo, mas, 
em profundidade, buscavam também e,  sobretudo,  conhecimento elevado e 
clássico que lhes fora negado.

Por essas razões, pequenos agricultores familiares, comunidades indíge-
nas, quilombolas e pomeranas, entre outras, buscam ainda hoje novos caminhos 
pedagógicos que preservem suas características culturais,  sem isolacionismo e 
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romanticismo e  sem rejeição da modernidade técnico-científica. Ou seja, pre-
tende-se que, na escola, os jovens integrem o enraizamento cultural à aprendiza-
gem da ciência moderna universal, escopo da Pedagogia da Alternância.

PRINCÍPIOS INSPIRADORES DOS CEFFAs8 

A Pedagogia da Alternância inspira-se em alguns princípios fundamen-
tais. A saber: em determinada concepção de homem, na teoria da aprendizagem 
baseada na alternância entre tempos de vida escolar e tempos de vida extraesco-
lar, na interculturalidade,  na criação e expansão de escolas institucionalizadas e 
reconhecidas e, finalmente, numa base jurídica associativa autônoma. Vejamos:

 
Natureza do homem

O homem é essencialmente relacionamento radical, universal com sua 
terra.  Ele se define essencialmente como habitante e filho da terra: é territoriali-
dade. A íntima correlação entre território e cultura está registrada na linguagem. 
Assim comenta Saviani no prefácio de Nosella (2013) “A própria etimologia da 
palavra latina homo, da qual, pelo acusativo hominem, derivou o vocábulo portu-
guês homem, originariamente significa o nascido da terra, o terrestre, o habi-
tante da terra.”.

Ou seja, território não é um espaço abstrato do planeta, é uma relação 
cultural que denota concepção de vida e de valores; expressa identificação eco-
nômica, social e cultural do ser humano, conforme definição tão cara a Milton 
Santos: “A territorialidade humana pressupõe também a preocupação com o 
destino, construção do futuro, o que, entre os seres vivos, é privilégio do ho-
mem” (SANTOS, 2011, p. 19).

O território confere concretude à própria história humana. Ao contrá-
rio, o instrumento técnico, informacional e financeiro, confere-lhe a dimensão 
abstrata globalizante. Em outras palavras: com meios técnicos e com dinheiro 
o homem conquista, invade, domina os territórios, estabelecendo neles, em di-
mensões globais, o conflito entre culturas, inclusive, no interior de uma mesma. 
Com efeito, “a divisão territorial do trabalho cria uma nova hierarquia entre lu-
gares, redefinindo, a cada momento, a capacidade de agir das pessoas, das firmas 
e das instituições” (SANTOS, 2011, p. 21).

O campo gerou a cidade, não o inverso. A cidade, filha do campo, pela 
força do instrumento técnico, pode destruir sua matriz e, com isso, destruir 
a si mesma. Mas, no caminho inverso, o homem pode, também, estabelecer 
entre campo e cidade um relacionamento orgânico, equilibrado e dialético.  Na 
construção desse caminho, os habitantes da cidade e do campo tentam se unir 
política e economicamente, começando pela criação de uma escola humanista, 
moderna, unitária que priorize justamente o enraizamento territorial. Só assim 
o campo se urbaniza e a cidade se humaniza.

8 O termo CEFFAs, Centros Familiares de Formação por Alternância, foi estabelecido nacional e internacio-
nalmente para uniformizar a linguagem entre as Escolas  que praticam essa metodologia.
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O campo não existe sem o homem-do-campo. O latifúndio e a mono-
cultura não são “campo”. Os chamados “desertos verdes” de cana de açúcar, de 
soja, pastos etc. não são propriamente campos. São, na superfície, o equivalente 
ao petróleo, ao gás e ao carvão  debaixo da crosta terrestre.

Concluindo, a primeira característica da Pedagogia da Alternância con-
siste no “ancoradouro” para o homem num determinado território concreto, 
individualizado, pela “criação de suas instituições escolares por iniciativa local, 
visando a atender a uma necessidade de formação encampada pelas famílias 
aí residentes e não por  decisão político-administrativa abstrata” (GIMONET, 
2014, p. 18).

Integração de formação escolar e extraescolar

Quem educa o ser humano é o “todo educante”, a totalidade. Na lingua-
gem da antiguidade grega é o “pantak-ou”, isto é, de toda parte, onde quer que esteja, 
seja onde for. Portanto, o educador é todo o território (família, estado, instrumen-
tos materiais, meios de comunicação, instituições formadoras etc.):

Aqui temos um ensinamento de Platão que eu gosto sempre de re-
petir. Depois de ter falado de ginástica e música como eixos da edu-
cação antiga (a ser conservada, corrigindo-a) diz, porém, que aquilo 
que educa é o que na sociedade existe em todo lugar, o pantak-ou 
(MANACORDA, DVD, 2007, livreto p. 16).

Em outras palavras, todo processo educativo necessariamente funciona 
integrando tempos formalmente educativos com tempos informalmente educa-
tivos, alternância de situações de vida familiar, social e profissional com progra-
mas escolares, na dosageme integração adequadas, conforme ensina a clássica 
ciência da educação.

Interculturalismo e multiculturalismo

O fenômeno de interculturalismo não é específico da atualidade. É pri-
mordial na história da humanidade. Hoje, utiliza-se mais frequentemente a ex-
pressão multiculturalismo que conota algo diferente. Cabe se perguntar: os dois 
termos são equivalentes? São sinônimos?  Qual é mais apropriado à filosofia da 
educação da Pedagogia da Alternância? 

O prefixo inter refere-se a intercâmbio, integração, síntese, ecletismo, 
unificação; multi refere-se a várias culturas justapostas ou até contrapostas, às 
vezes politicamente refratárias a um unitário processo de integração, por razões 
de estratégia hegemônica, permanecendo, portanto, em tensão entre si. Nesse 
sentido, enquanto o interculturalismo já conota solução de conflito, o multicul-
turalismo expressa contraposição entre culturas diferentes e, portanto, exige do 
poder do Estado políticas públicas apropriadas a esses conflitos.

O debate atual sobre interculturalismo ou multiculturalismo conhece nu-
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merosas variantes. Uma delas é a complexa e ardorosa movimentação política 
existente hoje no Brasil que, sobretudo a partir da década de setenta, determi-
nou o “Movimento de Educação do Campo”. Este, de um lado, reivindica e 
articula específicas políticas públicas multiculturais, cujo ideário é o desenvolvi-
mento sustentável por meio de uma educação voltada para os valores da territo-
rialidade, mas, de outro lado, promove e articula atitudes e fatos que demarcam 
territórios contrapostos. O movimento da Pedagogia da Alternância prefere 
levantar a bandeira do interculturalismo, pois afirma “ser possível e necessário 
construir um sistema de valores no qual todas as culturas possam se encontrar” 
(TARIM, 2010, p. 63-66). Assim, o Movimento da Pedagogia da Alternância, 
arrolando um conjunto de autores e obras, defende hoje a proposta do “univer-
salismo crítico” e da ética intercultural de democracia, justiça, direitos sociais, 
apontando os limites do cosmopolitismo extremado.

Movimentos sociais e instituições escolares 

Os movimentos sociais são a arqueologia das instituições. Surgem espon-
taneamente, reivindicando políticas e iniciativas que a sociedade civil necessita,  
mas que, ainda, não existem. Os Movimentos Sociais surgem com ímpeto. Sua 
organização apresenta-se tosca, parecendo rude, espontânea. Historicamente, 
se apresentam defendendo necessidades importantes e orgânicas à sociedade 
civil. Em geral, suas reivindicações, quando consideradas oportunas, são atendi-
das pelos poderes políticos e acabam por se “instituírem” como públicas estru-
turas permanentes e regulamentadas. Foi dessa forma que o Movimento Social 
da Pedagogia da Alternância surgiu nos anos de 1930 na França e nos anos de 
1968 no Brasil. Não existiam, até então Escolas da Alternância institucional e 
legalmente reconhecidas e regulamentadas, até que sua necessidade educativa 
específica, sobretudo, para o homem do campo, foi reconhecida. Hoje, a Pe-
dagogia da Alternância é um projeto sócio educativo ambicioso; ultrapassou 
o momento histórico puramente reivindicativo característico dos Movimentos 
Sociais; conserva a força associativa de base, exibindo no seu “DNA” social  
as mesmas características dos Movimentos Sociais, mas não mais se identifica 
plenamente com eles.

Compreendem-se, portanto, certas ambiguidades e diferenças entre Mo-
vimentos Sociais e Escolas da Pedagogia da Alternância: existem solidariedade 
e colaboração recíprocas, uma vez que as raízes históricas são socialmente da 
mesma natureza, isto é, populares, mas,  as posturas políticas de fundo são di-
ferentes.

Base jurídica e autonomia administrativa e pedagógica

O movimento da Pedagogia da Alternância nasceu e se desenvolveu no 
âmbito de movimentos sociais de natureza associativa ou cooperativa. Sustenta-
-se na mobilização e organização popular, sendo as famílias dos alunos corres-
ponsáveis das escolas. Por opção histórica e filosófica optou por ser uma escola 
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pública, de gestão comunitária, mas não estatal.  Guardou sempre distância da 
vinculação direta (burocrática e administrativa) dos Governos (Federal, Esta-
dual e Municipal) e das Instituições Religiosas (Igrejas). Todavia, por ser um 
movimento educativo essencialmente popular, necessita, por direito democrá-
tico, do apoio dos Governos e das Igrejas. Aliás, nesse sentido, as Escolas da 
Pedagogia da Alternância fazem jus às afirmações marxianas, conforme atesta 
Mario Alighiero Manacorda:

Eu retorno a Marx porque ele disse as coisas de forma tal que é sem-
pre possível nelas reconhecer um germe do futuro. Sobre educação, 
ele falou de instrução intelectual, física e tecnológica para todos, e 
acrescentava outra coisa que é a base da assim chamada economia 
política em perfeita coincidência com a idealidade da grande tradição 
liberal, isto é, que é preciso distinguir os Governos do Estado: esco-
la estatal não significa escola submetida ao governo. Precisa excluir 
Estado [governos] e Igreja de qualquer interferência na escola, não 
ensinar matérias que permitam interpretações de partido e de classe. 
Assim (em Marx) existe este dúplice ensinamento: a) uma escola para 
todos que seja intelectual, física e tecnológica (tecnológica, teórica e 
prática, não a escola pluriprofissional predileta pelos burgueses) e b) 
a liberdade da escola de qualquer interferência do poder político. Es-
ses dois temas, ainda hoje, valem para todos (MANACORDA, DVD,  
2007, livreto p. 13).

Obviamente, essa proposta pressupõe por parte do Estado a adoção de 
políticas públicas com vistas a garantir autonomia de gestão das unidades es-
colares e recursos regulares por parte dos governos (local,  estadual e federal).

INSTRUMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

Alternância de tempos e espaços de formação

O instrumento didático mais importante e original dessa pedagogia é a 
orgânica Alternância entre tempo-escola e tempo extraescolar. Já foi dito. Mais 
que simples  “instrumento didático-pedagógico”, essa é a estrutura estruturante 
princeps das escolas da alternância.

A rigor, toda instrução escolar utiliza-se de alguma alternância. Mesmo 
as escolas urbanas funcionam numa determinada alternância, pois, num perío-
do do dia os alunos permanecem na escola e, noutro, na família ou em diferente 
espaço formativo. Neste caso, trata-se de alternância em sentido amplo, gené-
rico, lato sensu.

Diferentemente, a Alternância stricto sensu aplicada nos Centros Familia-
res de Formação por Alternância (CEFFAs) consiste numa peculiar dosagem e 
especial integração didática entre os tempos de escola e os tempos fora dela. É 
uma alternância aplicada, sobretudo (mas não exclusivamente), à situação dos 
alunos moradores do campo, frequente e fisicamente distantes da instituição 
escolar.
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A duração desses dois tempos pode variar. Depende das situações con-
cretas. A experiência brasileira sugeriu que a alternância escola-comunidade 
mais adequada é de uma ou duas semanas na escola e duas semanas na família 
ou em outras instituições formativas.  Assim, os alunos chegam à escola no do-
mingo e retornam à comunidade no sábado seguinte depois do almoço, vivendo 
em regime de internato ou semi-internato na escola. 

Enfim, de forma geral, se toda aprendizagem se processa por meio de 
alguma alternância, só o acumulo científico ocorrido no movimento da Peda-
gogia da Alternância pôde fornecer os instrumentos e procedimentos didáticos 
e científicos pertinentes à alternância strico sensu.  Em outras palavras, se é 
verdade que em todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem sempre há 
algum tipo de alternância, somente a organização didática, com currículo orgâ-
nico e unitário, consegue otimização a integração formativa do tempo escola 
com o tempo fora da escola. Neste caso, trata-se da alternância pedagógica 
stricto sensu.

Mobilização e organização das lideranças locais 

O Movimento da Pedagogia da Alternância considera essencial realizar, 
antes da criação de uma CEFFAs, reuniões com as lideranças culturais, políticas, 
religiosas, populares, do território para apresentar a proposta dessa Pedagogia 
e solicitar-lhes apoio concreto e contínuo. Essencial é, portanto,  criar Associa-
ções com essa finalidade.

Mais que “professores”

A Pedagogia da Alternância exige educadores de um novo tipo. Não me-
ros professores, isto é, não transmissores frios de conteúdos pré-estabelecidos, 
nem meros docentes disciplinares. Exige educadores animadores, acompanha-
dores, especialistas dessa pedagogia trabalhando em equipe, uma vez que os 
alunos dessas escolas constroem sua formação e seu devir profissional de forma 
diferenciada9. Exige, enfim, parceria educativa entre todos os atores do sistema: 
pais, mestres de estágio, monitores e outros intervenientes, porque toda educa-
ção representa uma obra coletiva (GIMONET, 2014).

Participação das famílias

Fundamental dessa concepção pedagógica é a cooperação, a partilha do 
poder educativo. As famílias representam, sobretudo, a autoridade moral; os 
professores, especificamente, a autoridade técnica intelectual.  São duas faces do 
mesmo processo formativo.  Objetivando a isso, podem ser realizadas variadas e 
fecundas atividades: semanas de formação em que participam famílias, alunos e 

9 Observe-se que nos CEFFAs do Brasil, os professores são chamados “monitores”, conotação inadequada 
na linguagem da comum ciência pedagógica. Termos como “mestres”, “educadores”, “preceptores” parecem 
mais apropriados. Hoje, no Movimento, esta questão ainda permanece sub judice.
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mestres; visitas às famílias; produção e distribuição de boletins informativos etc.

Currículo estruturado por temas geradores

A cada sessão escolar, um tema específico deve ser destacado, come-
çando pelos mais próximos aos alunos, como a constelação familiar, a casa, a 
propriedade, a comunidade ou capela, o município, o estado, a nação, o mundo 
e, finalmente, o cosmo. Do ponto de vista da prática produtiva, os temas abran-
gem um amplo leque: renda familiar, produtos e serviço necessários, processos 
produtivos antigos, atuais e em perspectiva inovadora etc. Sempre abordados na 
concepção histórica e autossustentável.

Plano de Estudo e Caderno da Realidade

O Plano de Estudo é constituído por perguntas ou questões elaboradas 
no final de cada sessão escolar. Um questionário, em suma. Todo aluno deverá 
aplicá-lo em sua família, ou comunidade, ou instituição cultural, científica, técni-
ca nos dias extraescolares e trazê-lo para a Escola na sessão seguinte. As respos-
tas, colocadas e analisadas em comum em sala de aula, redefinidas e revisadas, 
formarão o Caderno da Realidade de cada aluno, primeiro ‘livro’ a ser escrito 
pelo aluno, ao lado dos demais livros científicos, técnicos, culturais e artísticos 
dos outros autores.

Vida em comum ou internato

Trata-se do tão questionado “internato”. Com efeito, a lembrança dessa 
forma de vida nos antigos colégios de internato, seminários, colégios militares, 
instituições para filhos indesejados, rejeitados, órfãos, geralmente não é boa.  
Entretanto, é preciso entender que nos CEFFAs não se trata de longas e ininter-
ruptas permanências em internato,  longe da família e comunidade de origem, 
de forma segregada. São poucos dias por sessão, cerca de 8 a 10 dias por mês. 
Seu efeito negativo está, portanto, definitivamente descartado, enquanto seus 
efeitos positivos de formação são grandes: hábitos disciplinares de estudo e de 
organização da casa, solidariedade e amizade criadas na arrumação e manuten-
ção da escola, nas brincadeiras,  nos serões culturais de  noite, nas apresentações 
de peças de teatro durante os serões, no acesso amplo e livre à convivência com 
os professores (monitores), à biblioteca, aos computadores de última geração 
etc. Tudo isso permite afirmar a positividade desse regime de internato em al-
ternância, ressalvadas, obviamente, situações particulares de alunos que moram 
próximos à escolas e que  desejem voltar à família para pernoitarem, vivendo 
assim um regime de semi-internato. 
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Viagens e visitas de estudo

As viagens e as visitas de estudo não são atividades periféricas, momen-
tos de distração. São instrumentos didáticos essenciais no currículo da Escola 
da Pedagogia da Alternância. Uma boa viagem de estudo, frequentemente, pode 
ser tão ou mais formativa do que uma disciplina curricular regular, desde que, 
obviamente, seja preparada com critério e rigor em três etapas: a) planejamento 
(definição dos objetivos, organização, levantamento das questões a serem apre-
sentadas às pessoas durante a viagem etc.); b) execução com acompanhamento 
de docente; c) colocação em comum para análise crítica e registro no Caderno 
da Realidade.

Zamberlan conclui que a Viagem de Estudo é um momento de formação 
geral e profissional; dinamiza e enriquece o currículo; aproxima o meio sócio 
produtivo à escola; valoriza a cultura popular; enriquece o capital social (rela-
ções sociais e profissionais); favorece o intercâmbio entre realidades diferentes 
(ZAMBERLAN, 1996).

Estágios profissionais condizentes à personalidade do jovem

Desnecessário destacar a importância formativa desses estágios. Entre-
tanto, vale a pena enfatizar a dificuldade de identificar o estágio formativo ade-
quado para cada jovem, uma vez que o pré-adolescente e o adolescente passam 
por uma fase psicológica complexa e por natureza indefinida. Isto é, nem sem-
pre conseguem identificar com clareza sua tendência operativa ou laboral pro-
funda e fundamental. Frequentemente, as escolas organizam estágios pensando 
somente no mercado ou no currículo do curso. Nem sempre isso dá resultados 
positivos. Conversando recentemente com alunos de um CEFFA (ensino mé-
dio integrado)  cujo curso era de técnico agrícola, por exemplo, alguns falaram 
que seu desejo era estagiar em escritórios de contabilidade, outros em firmas de 
divulgação e outros ainda em laboratórios de fotografia etc. Por isso, é essencial 
conversar tranquila e francamente com os alunos e, talvez, precise organizar 
grupos menores para diferentes estágios profissionais.

Avaliação constante e integrada

Aplicar com rigor esses instrumentos de formação não é tarefa fácil. 
Constante e integrada avaliação torna-se indispensável. Os alunos precisam ava-
liar a própria formação durante o percurso.  Da mesma forma, os educadores, 
a Associação de Pais e Mestres e até mesmo as lideranças locais. A escola como 
um todo fará sua avaliação em Assembleia ou Congresso geral, anual ou semes-
tral.  Os setores dela, sem burocratismos nem autoritarismos, farão sua própria 
avaliação.

Tarefa difícil, sabemos, mas rica de resultados.
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CONCLUSÃO: A CRISE COMO OPORTUNIDADE

Diante da atual crise, que todos desejamos, quanto antes, superar, é pre-
ciso investir no campo e resgatar a dívida social contraída com os pequenos e 
médios agricultores, por meio de elevada formação dos jovens (LUCIANO, 
1992). Nessa perspectiva, os Centros da Pedagogia da Alternância (CEFFAs), 
após 50 anos de existência, são chamados a considerarem a crise como momen-
to de oportunidade.

Uma iniciativa necessária para evitar que essa Pedagogia seja descaracte-
rizada e, portanto, hostilizada e até destruída por forças políticas insensíveis a 
certos valores, é criar um Centro Pedagógico Nacional de Pesquisas e Formação 
em Pedagogia da Alternância, de elevado nível científico.

A atual crise evidenciada nos embates com representantes do governo 
pode ser a oportunidade histórica para a Pedagogia da Alternância voltar-se às 
origens e resgatar stricto sensu a autenticidade do modelo, garantindo a máxima 
qualidade científica dos seus alunos que, intelectual e moralmente, deverão ser 
os melhores, de forma que, ao lado do comprometimento com o próprio terri-
tório, os alunos dos CEFFAs saibam enfrentar e vencer qualquer vestibular do 
País. Isso é possível se as Associações das Escolas da Pedagogia da Alternância, 
os Movimentos Sociais, as Instituições de Ensino Superior e outras instituições 
laicas e religiosas se unirem na criação de um forte Centro Pedagógico Nacional 
de Pesquisa e Formação da Pedagogia da Alternância. Era a ideia do antigo CFR 
(Centro de Formação e Reflexão) do MEPES, ora semiabandonado.
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INTRODUÇÃO

Este artigo, formulado a partir do texto dissertativo “Documentação pe-
dagógica no cotidiano da educação infantil”, de autoria de Gilmária Ribeiro da 
Cunha, recentemente apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (PPGE/
UFBA), é aqui exposto com o objetivo de refletir sobre possibiidades do cur-
rículo da Educação Infantil  responder a questões de natureza cognitiva e so-
cioafetiva, a partir de expedientes advindos da documentação pedagógica. En-
tende-se, aqui, por documentação pedagógica todo o registro realizado durante 
ou a partir de práticas desenvolvidas pelas crianças ou em interação com elas, 
no cotidiano dessa educação. Fruto de pesquisa realizada em um Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil (CMEI), localizado na região administrativa de 
Itapuã–Ipitanga, a dissertação apresentou achados advindos de um movimento 
interlocutivo com profissionais desse CMEI, bem como da prática pedagógica 
e sua relação com a escuta da criança, que trouxeram sustentação do objetivo 
proposto.

Além desta introdução, constam neste artigo três seções. A primeira, no-
minada Antecedentes, buscou contextualizar o tema, a partir de marcos legislati-
vos e de marcos profissionais da pesquisadora. A segunda, intitulada Registros 
docentes, vozes das crianças e práxis pedagógica, apresenta em duas subseções, 
a compreensão de achados da pesquisa e a terceira expõe uma síntese do que 
foi aprendido com o estudo.

ANTECEDENTES

Na arquitetura desta seção foram evocados dois tipos de antecedentes: o 
movimento histórico e normativo que basilou a pesquisa textualizada na disser-
tação e os marcos profissionais da pesquisadora, indicativos de sua implicação 
com o objeto de estudo.
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ANTECEDENTES HISTÓRICO E NORMATIVO

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988 foi reconhecido o direito 
da criança à creche e à pré-escola. Em sequência, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) reafirmou esse direito. A bem da verdade, importa lembrar 
que a Constituição e o ECA deram força de lei ao que, há muito, vinha sendo 
exigido por várias mobilizações sociais relacionadas às mulheres, às crianças e 
aos trabalhadores em geral. Essas mobilizações, que se acirraram no final da dé-
cada de 70, no contexto da redemocratização do país, ampliaram os espaços de 
luta em defesa dos direitos dos cidadãos, além do surgimento e fortalecimento 
de novos movimentos relacionados à Educação Infantil, tais como o movimen-
to de mulheres em prol de creches e o movimento “criança pró-constituinte”1. 

Esses movimentos têm grande responsabilidade pela inclusão do direito 
à creche na Constituição de 1988, quando a Educação Infantil integra o direito 
universal à educação para as crianças de 0 a 6 anos. Juntem-se a isso os resulta-
dos de estudos realizados em universidades e em centros de pesquisa do Brasil e 
de outros países, que vêm alargando, aos poucos, a concepção de criança como 
ser de múltiplas relações.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) de-
finiu, pela primeira vez, a Educação Infantil como “primeira etapa da educação 
básica” (art. 29), com a finalidade de desenvolver integralmente a criança em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da 
família e da comunidade.

Em atendimento ao que estabelece o art. 26 da LDB em relação à ne-
cessidade de uma base nacional comum para os currículos, em 1998 foi ela-
borado, pelo Ministério da Educação, o Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil (RCNEI), que compreende um conjunto de referências e 
orientações pedagógicas, sem base obrigatória para a ação docente. Em 1999, 
o Conselho Nacional de Educação definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (DCNEI), com caráter mandatório, para explicitar 
princípios e orientações dirigidos aos sistemas de ensino na organização, articu-
lação, desenvolvimento e avaliação de propostas pedagógicas. As DCNEI fo-
ram revisadas e atualizadas em 2009 (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução 
CNE/CEB nº 05/09), com o objetivo de incorporar a esse documento avanços  
na política, na produção científica e nos movimentos sociais, preconizando, em 
seu artigo 3º, que “o currículo da Educação Infantil é concebido como um con-
junto de práticas que buscam articular  experiências e saberes das crianças com 
os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e 
tecnológico” (BRASIL, 2013, p. 86).

Dentro desse contexto, em 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil explicitam que os registros e a documentação devem 
fazer parte das propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil, 

1 Durante Criança Pró-Constituinte, com o objetivo de levar o povo brasileiro a escolher candidatos compro-
metidos com as causas das crianças no Brasil o processo de redemocratização do país, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) lançou a campanha.
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como forma de acompanhamento das crianças e do trabalho desenvolvido. 
Nesse sentido, o Brasil estabelece legalmente a utilização de registros na Edu-
cação Infantil:

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedi-
mentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avalia-
ção do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, pro-
moção ou classificação, garantindo:
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano;
II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);
IV – documentação específica que permita às famílias conhecer o 
trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvol-
vimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; [...] (BRA-
SIL, 2010, p. 28).

Essa normatização nacional da Educação Infantil trouxe definições im-
portantes, oportunizando um movimento discursivo, com respaldo legal, que 
impele as instituições educacionais a enfrentar os desafios de escutar, de forma 
atenta e cuidadosa, a voz da criança, respeitando seu modo singular de repre-
sentação do mundo e de si mesma.

Nesse entendimento, identifica-se consonância com os Referenciais Cur-
riculares Municipais para a Educação Infantil, publicado em 2015 pela Secre-
taria Municipal da Educação de Salvador, que, em diálogo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, propõem aos professores que 
atuam nesse segmento, a disposição para a escuta da criança. Nessa direção, a 
documentação pedagógica surge para contribuir com e para um fazer pedagógi-
co que traga a criança para a centralidade do planejamento.

ANTECEDENTES PESSOAIS: FIOS DO TEMPO 
IMPLICADOS COM O OBJETO DE ESTUDO

A autora da dissertação geradora deste artigo experimentou, mediante 
diferentes papéis, a prática da Educação Infantil, o que lhe propiciou aproxi-
mação teórico-prática com questões relacionadas à cultura da infância e à Pe-
dagogia da Escuta, denominação dada à abordagem educacional estabelecida 
pelo Educador Loris Malaguzzi (1999), nas escolas para a infância da cidade de 
Reggio Emilia, localizada no norte da Itália, que possui como principal premissa 
a certeza de que uma criança, por menor que seja, possui diferentes formas de 
pensar, de agir e múltiplas linguagens para se expressar.

No ano de 2012, ela participou do Grupo de Estudo da América Latina, 
Portugal e Espanha “The Reggio Emilia Approach to education”, por meio de 
conferências no Centro Internacional Loris Malaguzzi, visitas às escolas media-
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das por diálogos com pedagogistas, professoras e atelieristas2. 
Ao retornar ao âmbito de sua atuação profissional, como técnica da área 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, propôs aos educadores uma 
formação que partisse da descrição de sua prática num instrumento on line, base-
ada no planejamento de alguma atividade, cuidando para que essa descrição evi-
denciasse as narrativas das crianças. Mais adiante, entre os anos de 2015 a 2017, 
ao exercer a Gerência de Currículo da Diretoria Pedagógica dessa Secretaria, 
coordenou a construção e implementação do Referencial Curricular Municipal 
para a Educação Infantil de Salvador (RCMEIS), que sugere a utilização de três 
instrumentos de acompanhamento da criança: o diário de classe, para registro do 
desempenho das crianças; o portfólio individual, para comunicar as aprendizagens 
e caminhos percorridos nas diferentes etapas do desenvolvimento; e o álbum de 
aprendizagem, para acompanhar o desenvolvimento dos bebês, articulando o seu 
cotidiano na creche e na família (SALVADOR, 2015). E foi dessa forma que 
ela se aproximou de vários CMEIS, inclusive do que escolheu para realizar sua 
pesquisa de mestrado e elaborar sua dissertação, como já foi dito, matéria prima 
do presente artigo.

A partir desse panorama, resumidamente exposto, cumpre apresentar 
uma narrativa sobre relações entre registros docentes, vozes das crianças e prá-
xis pedagógica de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), na ex-
pectativa de valorizar e divulgar práticas importantes que estão sendo realizadas 
no interior de instituições que fazem a educação de nossas crianças.

REGISTROS DOCENTES, VOZES DAS CRIANÇAS E PRÁXIS 
PEDAGÓGICA

Para compreender uma realidade e atribuir sentidos contextualizados é 
necessário estabelecer relações com o outro, os sujeitos nela inseridos. O ter-
mo outro, aqui, não tem sentido freudiano, mas dimensão dialógica e polifôni-
ca, na perspectiva bakhtiniana, que pode ocorrer entre pessoas, ou entre ideias 
reveladas. Dimensão similar tem Arapiraca (1996, p. 133), “O outro, aquele 
com quem se tem identidades e diferenças, é o fiel da balança no processo de 
aprendizagem. A odisseia do pensamento individual se forma e se desenvolve 
no encontro”. Assim compreendendo, este capítulo foi tecido por histórias dos 
percursos formativos e práticas de profissionais, que, ao se cruzarem, revela-
ram sentidos para a documentação pedagógica na prática da Educação Infan-
til. Decorrentes de entrevistas, da análise de documentos e de observações de 
registros em diário de campo, os achados produziram as unidades de sentido, 
organizados em duas categorias: formação e documentação na Prática Pedagógica da 
Educação Infantil.

2 Professor com formação em educação artística ou um artista local encarregado do atelier. Esse profissional 
tem a função de auxiliar no desenvolvimento do currículo, bem como de registrar e documentar as atividades 
realizadas.
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FORMAÇÃO

As entrevistas realizadas com profissionais do CMEI (coordenadora pe-
dagógica, professora e gestora), que compuseram o universo de sujeitos da pes-
quisa, revelaram entendimento sobre a constituição da profissionalidade dentro 
do contexto do trabalho, a partir de estudos e das relações estabelecidas entre 
elas, com os pais e com as crianças. Essas revelações trouxeram substância para 
estabelecer a categoria Formação, a qual foi subdividida em: Formação docente, 
um fazer coletivo e Envolvimento da família como formação em via dupla.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, UM FAZER COLETIVO

Para a coordenadora pedagógica, sua constituição profissional é reflexo 
dos processos formativos vivenciados, de maneira coletiva, no encontro com os 
colegas, no exercício da profissão e nas diversas leituras realizadas para aprofun-
damento de conteúdos que vêm subsidiando sua prática.

Eu sempre acreditei na formação continuada, [...] mas assim, o que 
eu adquiri mesmo foi nesses encontros com os colegas, foi na leitu-
ra de livros, estudando mesmo, eu acho que a ampliação do emba-
samento vem disso.[...] Nos nossos encontros, geralmente, sempre 
tinha alguém que ampliava um pouco o nosso olhar sobre a pedago-
gia da escuta (Entrevista, coordenadora pedagógica, 2018, doravante 
ECP, 2018).

Depreende-se, desse depoimento, que os momentos coletivos determi-
naram sua expansão de horizontes, o que se afina com as proposições bakhti-
nianas sobre a constituição do sujeito. Para Bakhtin (2003), os sujeitos se cons-
tituem na relação, sendo consolidados socialmente por meio das interações, das 
palavras, dos signos. Para esse filósofo da linguagem, “não podemos determinar 
nossa posição sem correlacioná-la com outras posições” (BAKHTIN, 2003, p. 
316).

Nessa linha, a professora relatou que, ao participar de um grupo de es-
tudo sobre a Pedagogia da Escuta, houve ampliação em sua forma de compre-
ender o papel do docente da Educação Infantil, quando ela ainda atuava como 
gestora de uma outra instituição, antes de ir para o atual CMEI, onde também 
iniciou seu trabalho como gestora.

E aí foi que minha prima me falou “tá tendo um grupo de estudo 
sobre a pedagogia da escuta” e aí ela me convidou pra participar; foi 
daí que eu comecei a entender um pouquinho mais qual é realmente a 
função do professor. E ali a gente começa a abrir um pouco a mente 
sobre tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá fazendo que 
termina não permitindo que a criança explore todo seu potencial. 
(Entrevista, Professora, 2018, doravante EP, 2018)
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A formação coletiva, como forma de operar a Pedagogia da Escuta, pode 
ser um desdobramaento educacional da máxima aristotélica, tão popularizada 
“Uma andorinha só não faz verão”. Um CMEI, instituição dedicada à Edu-
cação Infantil, fortalece sua identidade pedagógica à medida que se torna um 
espaço de formação coletiva, que compreende desde os estudos teóricos até o 
acompanhamento sistemático do próprio fazer e a análise de sua prática. Nessa 
esteira, é possível transformar a experiência de cada um e de todos num projeto 
compartilhado, constitutivo, portanto, de um desafio coletivo. Ao transformar 
a experiência coletiva em conhecimento profissional, coloca-se à disposição de 
todos uma fonte de sustentação das escolhas pedagógicas. É desse modo que 
podemos interpretar os pocicionamentos da professora sobre os estudos reali-
zados sobre a Pedagogia da Escuta no CMEI:

Porque, assim, a abordagem Reggio Emília é ótima, é maravilhosa lá 
naquela região, mas a gente tem outra realidade, que é bem diferente. 
Eu não posso copiar de lugar algum, eu acho que a gente tem que 
entender, compreender, mas, na verdade, para introduzir na nossa 
prática, pra isso a gente precisa ver de que forma a gente pode tá 
contribuindo pra educação das crianças a partir desse conhecimento 
(EP, 2018).

“A gente tem outra realidade” quer dizer nós temos outra realidade, logo, 
“a gente tem que entender, compreender, mas, na verdade, para introduzir na 
nossa prática. ” O coletivo é invocado no plural – a gente – para afirmar a iden-
tidade de seu espaço e a inadequação de transpor acriticamente uma abordagem 
pedagógica vivenciada em outro contexto sociocultural, mesmo em se tratando 
de uma referência de Educação Infantil de qualidade. Essa é uma fala de assun-
ção coletiva de uma escuta crítica sobre uma prática de Pedagogia da Escuta, 
indicativa de necessidade de ressignificação.

Esse entendimento da professora também tem sentido coletivo porque 
se respalda no Projeto Político Pedagógico do CMEI quanto à necessidade de 
se refletir sobre sua própria realidade, mesmo quando se toma, como inspira-
ção, elementos trazidos por uma abordagem pedagógica importante, como a da 
Reggio Emilia.

O CMEI [...] tem sua inspiração em um modelo internacional de 
Educação Infantil, não pensada em nenhum momento como busca 
de solução imediata ou modelo a ser implantado em nossa realidade. 
Buscamos inspiração na abordagem de Reggio Emilia, reconhecida 
pela qualidade de seus serviços educacionais oferecidos à primeira 
infância, tendo como base a valorização das diferentes linguagens da 
criança, a organização dos espaços, o trabalho colaborativo da equipe 
de profissionais que atuam na instituição e o envolvimento ativo das 
famílias (PPP do CMEI, 2015, p. 3).

A construção de seus próprios pressupostos a partir de outros referen-
ciais é um procedimento dialético e dialógico, como os postulados por Bakhtin 



103

(2003), segundo os quais a função de um destinatário não se resume a compre-
ender passivamente o locutor. Cabe-lhe atitude responsiva e ativa, concordante 
ou discordante, que se materializa ao ressignificar os enunciados dos outros. A 
formulação de conhecimentos produzidos por meio de uma relação dialética, 
assim ensina Bakhtin (1985 apud SOUZA, 1994, p. 100): “tudo o que é dito está 
situado fora da alma do falante e não pertence somente a ele. Nenhum falante 
é o primeiro a falar sobre o tópico de seu discurso”.

Com respeito à ressignificação a partir do outro, a coordenadora peda-
gógica fez uma importante afirmação, colocando-se no lugar desse outro em 
relação à criança,

Respeitar também o que essa criança traz de cultura, por mais que a 
gente não concorde, mas ela vem de um ambiente social e que a gen-
te deve respeitar esse ambiente. Claro que alguma coisa a gente pode 
ressignificar e deve ressignificar, entendeu? É o nosso papel poder 
ampliar o olhar dessa criança. Quando eu falo “ressignificar” não é 
no sentido de preconceito não, sabe? É no sentido de mostrar pra ela 
que existem outras possibilidades também (ECP, 2018).

Tudo isso se contrpõe à caracterização do professor da Educação In-
fantil como um profissional isolado, que não precisa estudar ou pesquisar, mas 
somente saber cuidar, um ranço da perspectiva assistencialista. Nesse sentido, 
ela acrescenta que houve identificação com um dos princípios da abordagem 
italiana, o de valorização do profissional da Educação Infantil, segundo o qual, 
o professor é um sujeito que pensa, pesquisa e reflete sobre sua prática. Assim 
argumenta:

[...] O tempo todo a gente tá se ressignificando, porque cada projeto 
é algo diferente, as coisas não têm uma predeterminação, tudo vai 
acontecendo, então você realmente tem que ter uma bagagem teórica 
muito boa pra que possa ter capacidade de acompanhar essa criança. 
[...] professor é alguém que pensa. E assim, aquele lugar que se tinha 
de que o professor de Educação Infantil era aquele que só cuidava, 
era aquele que não estudava muito, era aquele preguiçoso, eu comecei 
a ver que, na verdade, não era o que essa abordagem preconizava, era 
totalmente ao contrário (ECP, 20018).

O coletivo está sempre presente nas falas das profissionais “a gente tá 
se ressignificando” Por outro lado, a assunção do professor como sujeito cog-
noscente – “professor é alguém que pensa” – se contrapõe a um preconceito 
que tem raízes históricas. Histórico também é o preconceito comum e pouco 
discutido – a discriminação em relação à escola pública, seus profissionais, suas 
crianças e ao trabalho desenvolvido –, situação veementemente denunciada 
também pela Coordenadora Pedagógica:

Tenho algumas críticas com relação à junção das escolas públicas e 
privadas; eu sentia um pouco de desconforto, porque sempre me pa-
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recia que nós éramos colocadas num lugar menor por sermos da rede 
pública. Não por quem tava gerindo os encontros, mas por quem 
tava participando. E a gente sempre tava junto de escolas que aten-
dem a uma elite de Salvador, da Classe A mesmo. Então você pega 
um extremo a outro e coloca todo mundo num lugar só [...]A gente 
percebia que, inclusive, em alguns momentos, a gente até tinha um 
pouco mais de qualidade técnica, mas que, quando as reuniões eram 
feitas aqui no CMEI, porque as reuniões eram itinerantes, as pessoas 
não vinham. Então, isso era algo que nos incomodava muito, en-
quanto grupo. [...], mas, no meio disso tudo, o que foi que aconteceu? 
[...] à medida que a gente participava dos encontros da RedSolare, a 
gente também era convidada para os seminários que eram promovi-
dos pela RedSolare, que aí já é algo de cunho nacional, né? Mesmo 
acontecendo no nosso estado, mas era algo que já tinha uma visão de 
cunho nacional e até internacional. Então, nós começamos a ser con-
vidados para apresentar trabalhos. E aí, quando a gente apresentou 
trabalho, uma professora de lá muito reconhecida, a Diana, inclusive 
tem uma escola com o nome dela lá em Reggio, referendou muito o 
nosso trabalho, e aí a gente se sentiu motivado pra poder buscar, né? 
[...] E aí foi que, em conversas, em um dos nossos estudos, que ela 
trouxe para a gestora a ideia da gente poder fazer um abaixo-assinado 
com a comunidade pedindo à Secretaria para poder levar uma educa-
dora da escola para conhecer Reggio Emília (ECP, 2018).

A iniciativa dessa gestora foi bem sucedida, felizmente, apesar de ser 
um caso isolado. Os sistemas municipais de ensino deveriam adotar a prática 
de propiciar aos professores oportunidade de viagens e encontros formativos 
em espaços variados, condição básica de ampliação de horizontes. As famílias 
também participaram do abaixo-assinado, revelando conhecimento e desejo de 
ampliação e aperfeiçoamento da prática à luz de uma experiência considerada 
referência. Depreende-se, desse fato, que envolver as famílias na participação 
dos processos educativos é base para torná-las parceiras da construção e do 
fortalecimento da proposta educativa.

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA COMO FORMAÇÃO EM 
VIA DUPLA

Antes de ingressar em uma instituição escolar, a criança participa do gru-
po familiar, além de outros grupos a ele ligados. Nesse sentido, a relação com a 
família é um processo formativo de via dupla: a instituição escolar apreende os 
valores socioculturais, com os quais a criança convive desde o seu nascimento, e 
a família se inteira dos rumos que a escola adotou para a educação de seu filho 
ou filha. A partir daí, o diálogo advém de um processo de trocas e de interações, 
na perspectiva de se construir um fazer educativo que valorize as histórias e o 
contexto social das crianças.

Para a Gestora, “trazer essa família pra escola é algo que a gente tem que 
conquistar a cada dia” (Entrevista, Gestora, 2018, doravante EG, 2018).
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Às vezes, o professor traz angústias em relação às famílias, mas é isso, 
são questões de escuta mesmo, de como transformar essa angústia 
em ações que possam tá trazendo essa família pra entender o que é 
a criança estar dentro desse espaço, que não estamos só cuidando, 
mas potencializando aprendizagens, a sua autonomia, o seu desen-
volvimento [...]. Precisamos dialogar com essa família que quer que 
a gente dê banho, penteie o cabelo e a criança volte pra casa sem um 
arranhão. Dialogar com essa família para entender que essa criança, 
na Educação Infantil, ela brinca com tinta, com terra... Se suja, mor-
de e é mordido (EG, 2018).

Sem o diálogo, impossível é conciliar expectativas institucionais com ex-
pectativas familiares. É legítimo, ou pelo menos compreensível, que os pais 
queiram que seus filhos chegem em casa limpinhos, sem arranhões. Do mesmo 
modo, é legítimo que os professores considerem que essas ocorrências são na-
turais nas classes de Educação Infantil. Essas tensões têm de ser confrontadas, 
generosamente, para alguma perspectiva de entendimento.

Utilizamos a prancha3 que nos dá grandes dicas, têm várias questões 
que a gente pega lá na prancha e que dá um suporte legal. A família 
diz: “Ah, porque meu filho todo dia tá sendo mordido, ah porque 
eu vou pegar esse menino...” Aí a gente chama essa mãe, pegamos 
a prancha e vamos explicar: “O que fala a prancha sobre mordida? 
Que é uma fase da criança que usa o corpo para expressar seus sen-
timentos e tal”. [...] Lá no mural, a gente expôs uma pesquisa sobre a 
mordida na Educação Infantil, assim, para conscientizar as famílias, 
porque é algo que é muito forte e que os pais não aceitam: “Ah, meu 
bebezinho...” (EG, 2018).
[...] Tem uma mãe de uma aluna aqui, que ela chega e fala: “Olhe, 
chega lá você se comporte, você não vá fazer isso, não fazer aquilo, 
porque você não é branca, a professora é branca! “Que professora 
branca, eu? Mas é porque tem uma formação. E aí é por isso que eu 
trabalho com a identidade racial, valorizando a criança, com a sua es-
tética, com a sua história de vida, com as histórias que eles trazem de 
casa. [...] Você tem que trabalhar com a família também, que é quem 
muitas vezes está reprimindo a criança (EP, 2018).

Falar de identidade étnico-racial é falar de uma construção social em 
um tempo e um espaço histórico. Portanto, para compreender como as crian-
ças constroem sua autoimagem e sua identidade racial, é preciso entender o 
contexto de suas vivências sociais e culturais, sua intensa interação com outras 
crianças e com adultos, pois o ser humano é socio-histórico, criador e criatura 
do conjunto de relações sociais (VYGOTSKY, 2000).

Sobre os encontros formativos realizados com as famílias, faz parte dessa 

3 Pranchas para Profissionais da Creche – conjunto de 24 pranchas que abordam temas relevantes para profes-
soras (es) e profissionais utilizarem como instrumentos de fundamentação, orientação e reflexão sobre suas 
práticas. Esse instrumento é parte dos materiais pedagógicos do Programa Nossa Rede Educação Infantil de 
Salvador.
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pauta a reunião semestral, munida de documentação pedagógica. A mestranda 
teve oportunidade de assistir a uma, realizada no mês de agosto/2018, para 
devolutiva do portfólio às famílias.

[...] No segundo momento da reunião, as professoras apresentaram 
imagens e vídeos das crianças em diferentes atividades e brincadeiras 
livres, e informaram às famílias que elas receberiam, ao final da reu-
nião, os portfólios das crianças referentes às atividades e ao desenvol-
vimento das aprendizagens do primeiro semestre, os quais poderiam 
permanecer em sua posse por uma semana para compartilhamento 
com as próprias crianças e outros membros da família, como para 
preencher informações e realizar relatos sobre o ser da criança em 
casa e percepções de seus processos de aprendizagem na escola.
No terceiro momento, os pais divididos em dois, receberam foto-
grafias das crianças em diferentes situações (brincado sozinhas ou 
com colegas, realizando atividades, etc.) e uma relação de habilidades 
descritas em cartolina, para relação de uma coisa com outra Após a 
realização da tarefa pelos grupos, todos se organizaram em círculo 
para análise e discussão da atividade. A Coordenadora Pedagógica 
retomou esse momento explicando para as famílias os objetivos da 
atividade, que foram: a) possibilitar que os pais, mães ou responsáveis 
desenvolvam um olhar mais atento e sensível para as crianças e suas 
atividades ou brincadeiras do dia a dia em casa; b) apurar o olhar ao 
analisarem o portfólio ou documentação produzida pelas professo-
ras sobre as crianças; e c) ampliar a compreensão do trabalho que é 
realizado pelo CME junto às crianças, especialmente no que se refere 
ao brincar (DIÁRIO de campo da pesquisadora, 28/08/2018).

As intervenções dos pais, após esse terceiro momento, variavam entre 
validar o que viram nas imagens, apresentar suposições e questionar sobre o que 
não lhes parecia claro, com pedidos de esclarecimentos sobre imagens fotográ-
ficas e suas relações com os fatos que as geraram. As interpretações e questio-
namentos das famílias nos remetem ao conceito bakhtiniano de excedente de 
visão ou exotopia.

Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha fren-
te, nossos horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos 
por nós dois, não coincidem. Por mais perto de mim que possa estar 
esse outro, sempre verei e saberei algo que ele próprio, na posição 
que ocupa, e que o situa fora de mim e à minha frente, não pode ver: 
as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar – a cabeça, 
o rosto, a expressão do rosto –, o mundo ao qual ele dá as costas, 
toda uma série de objetos e de relações que, em função da respectiva 
relação em que podemos situar-nos, são acessíveis a mim e inacessí-
veis a ele.  Quando estamos nos olhando, dois mundos diferentes se 
refletem na pupila dos nossos olhos (BAKHTIN, 2003, p. 43).

Para Bakhtin, é necessário outro ponto de vista para dar acabamento 
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ao acontecimento estético. Nessa direção, pode-se interpretar que a fotografia 
tirada pela professora, como observadora e testemunha do contexto no qual a 
cena ocorrera e foi registrada, é uma interpretação de um acontecimento es-
tético (fotografia), que tem um enunciado que foi produzido pela criança. A 
professora (observadora, fotógrafa), autora da imagem, é quem contempla o 
outro situado fora dela, vendo o contexto por ele (criança) vivido. A família é 
convidada a apresentar seu excedente de visão, trazendo por vezes, elementos 
transgredientes. 

Um único e mesmo participante não pode ocasionar o acontecimen-
to estético; uma consciência absoluta que não conta com nada que 
lhe seja transcendente, que esteja situado fora dela mesma e a delimi-
te por fora, não se presta a um processo estético, só é possível parti-
cipar dela, mas não vê-la como um todo acabado. O acontecimento 
estético, para realizar-se, necessita de dois participantes, pressupõe 
duas consciências que não coincidem (BAKHTIN, 2003, p. 41-42).

Um único e mesmo participante não pode determinar a consciência ab-
soluta de uma situação realizada por crianças, daí a necessidade do concurso de 
outros participantes; logo, pais e professores se formam em suas relações com 
as crianças.

DOCUMENTAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

O CMEI, aqui considerado, já possuía uma prática de documentar os 
processos de aprendizagem das crianças por meio de fotografias, vídeos e re-
latórios, muito antes da definição do Referencial Curricular Municipal para a 
Educação de Salvador (RMEIS), cuja vigência ocorreu a partir de 2015. Segun-
do as orientações definidas pelo RMEIS, cada criança deve possuir um portfó-
lio com registros feitos pela respectiva professora, pela sua família e pela própria 
criança, que revelem seus processos de desenvolvimento e de aprendizagem no 
cotidiano da instituição e da família. Esse material apresenta sugestões de ati-
vidades por eixos e também algumas questões orientadoras para contribuições 
da família. Neste artigo, nos limitamos a apresentar somente um fazer e sua 
documentação recentes, frutos de observações da autora da dissertação.

É razoável admitir que a prática pedagógica, na Educação Infantil, está 
relacionada a alguma imagem de criança e concepção de infância. Nesse senti-
do, considerar a criança como protagonista de seus processos de aprendizagem 
pressupõe a inclusão da escuta ou adoção da Pedagogia da Escuta como princí-
pio da prática pedagógica. Situações narradas espelham essa adoção.

Teve uma situação mesmo que os meninos estavam fazendo muito 
batuque na sala, do nada, e aquilo tava sendo trazido como um pro-
blema, assim: “menina, o que eles tão gostando mesmo é de ficar 
batendo e tal”, refletimos sobre isso e aquilo se transformou num 
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projeto sobre som.  Teve uma outra situação mesmo que foi um 
bicho que apareceu, na verdade, era uma lagartinha que tava virando 
uma borboleta; apareceu na casinha do pátio da escola, e aí os meni-
nos ficaram alvoroçados e aí a professora trouxe isso meio agoniada 
e depois disse: “Não, mas isso aqui pode virar algo” e virou uma ação 
educativa. Porque é isso que é a escuta, às vezes a gente tá pensando 
que é uma outra coisa e, quando a gente vai vê, tava na nossa frente 
(ECP, 2018).

A perspicácia dessa fala, reveladora de escuta apurada de uma fala não 
verbal, se entranha para produzir sentido e motivar uma decisão pedagógica; 
portanto, tem uma sintonia sofisticada com os ditames da Pedagogia da Escuta, 
que vai além da linguagem verbal. Essa perspicácia se mostrou na capacidade 
de captar e interpretar mensagens opacas e transformá-las em propostas peda-
gógicas. E isso se dá num contexto que tem dificuldades estruturais, conforme 
se verfica nos depoimentos seguintes

Eu acho que, se a gente tivesse uma turma de 12 a 15 alunos– enten-
deu? –o exercício dessa escuta poderia ser bem melhor. Porque quan-
do você tem um contingente de 20 já fica um pouco mais complicado 
de você garantir a escuta.  No início, a gente achava muito injusto ter 
que separar por pequenos grupos em alguns momentos pra gente 
poder garantir a escuta.  E aí, a partir dos encontros na RedSOLA-
RE, a partir dos estudos dos livros, a gente começou a compreender 
que, quando a gente quer escutar todo mundo, a gente não escuta 
ninguém [...] (ECP, 2018).
Às vezes, eu consigo, às vezes eu não consigo não, não vou mentir. 
Porque assim, às vezes, aquelas que se expressam mais chamam mais 
atenção. Mas também tem aquelas mais retraídas que a gente tem que 
ver porquê que ela não tá demonstrando todo o interesse, o conhe-
cimento e a gente tem que tá atento em relação a isso. Geralmente, 
nos registros, o que que eu falo? Eu falo quem mais se expressou e 
os outros não, e aí, na próxima atividade, eu já vou observando. Eu 
escolhi justamente pra tá retomando porque aí, quando a gente faz 
esse processo de fazer esse registro por temática, você tem a capa-
cidade de retomar aquela situação, né, e tá vendo o quanto a criança 
já evoluiu naquilo. E aí você tem uma visão melhor até, inclusive do 
grupo (EP, 2018).
A gente diz escutar, “vamos escutar”, mas não é fácil não. São 20 
crianças... Escutar a todos, potencializar essa escuta sensível com esse 
grupo (EG, 2018).

Chama a atenção a autocrítica da professora “Às vezes eu consigo, às 
vezes eu não consigo não, não vou mentir”. E a reflexão prospectiva: “Eu es-
colhi justamente pra tá retomando porque aí quando a gente faz esse processo 
de fazer esse registro por temática você tem a capacidade de retomar aquela si-
tuação, né, e tá vendo o quanto a criança já evoluiu naquilo”. Nisso se encontra 
a essência do processo de formação pela escuta. Também chama a atenção a 
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compreensão dessas profissionais acerca da relação entre número de crianças e 
práticas pedagógicas que têm, na observação e na escuta, pressupostos básicos 
para a realização de aprendizagens.

Essa compreensão foi confirmada durante a observação de quatro ati-
vidades denominadas de “ateliês”, realizadas com pequenos agrupamentos de 
crianças do Grupo 3, planejados pela Professora e Coordenadora Pedagógica, 
com base nas observações documentadas pela Professora de atividades duran-
te o banho e brincadeiras livres com tecidos, panelinhas, pedrinhas e demais 
elementos da natureza. Considerando a totalidade de 20 crianças na turma, a 
proposta previu a realização de quatro momentos com temas específicos, en-
volvendo cinco crianças em cada um deles. Os temas definidos foram; bolhas 
de sabão, a partir de registros dos banhos, culinária, a partir de registros da me-
renda escolar, tecidos, a partir de registro de confecção de bonecas e natureza, a 
partir de registro de circulações pela pequena área externa do CMEI.

Na perspectiva da abordagem pedagógica de Reggio Emilia, o ateliê é um 
espaço concreto, concebido por Loris Malaguzzi, com o objetivo de materiali-
zar sua teoria das cem linguagens que sustenta essa prática, ou seja, possibilitar 
às crianças vivenciarem experiências com múltiplas linguagens, por meio da 
exploração de diferentes materiais que apoiam as investigações de suas moti-
vações, além de possibilitar o Tornando Visível a Aprendizagem das Crianças 
desenvolvimento da criatividade em diversas formas de expressão, favorecendo 
a compreensão do adulto sobre como as crianças veem e interpretam o mundo.

Os ateliês do CMEI em apreço, apesar de não terem a mesma dimensão 
da prática reggiana, carregam, em si, o mesmo sentido, pois concebemo ateliê 
como uma metáfora para a expressão da criatividade e da exploração de possi-
bilidades de reinventar a realidade. Essa compreensão foi explicitada pela coor-
denadora, ao se reportar aos momentos de estudos promovidos pela RedSolare, 
que possibilitaram ressignificações na prática local.

[...] E quando a gente saía dos encontros nos sentíamos mobilizados 
pra vir pra escola pra estudar. Então, foi um momento que a esco-
la, tipo, mais floresceu com relação a isso. Nosso primeiro livro de 
estudo foi As Cem Linguagens da Criança, ele tinha coisas que a gen-
te nem compreendia, em alguns momentos[...] Aí a gente trabalhou 
também com Tornando Visível a Aprendizagem das Crianças, que é um 
outro livro que também não tem um olhar de alguém de Reggio, é 
um olhar de alguém de fora. [...] já era tipo assim, o bê-á-bá. Já trazia 
de uma forma muito mais leve [...] E, a partir daí, a gente trabalhou 
com o livro O papel do ateliê na educação infantil, também de Lella Gan-
dini, que aí foi quando a gente começou a ampliar o nosso olhar pra 
o ateliê, inclusive a gente até construiu um ateliê na escola porque, 
naquele momento, a gente precisava materializar o ateliê, pra poder 
compreender. Hoje, a gente já sabe que é uma metáfora, né? O ateliê, 
na verdade, tem que tá dentro do professor. Tem que tá dentro da 
instituição como ideia de transformação sempre (ECP, 2018).
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Dois pontos chamam a atenção na fala da coordenadora pedagógica. A 
primeira refere-se à questão da mobilização para estudar, e da dificuldade inicial 
de compreensão de uma linguagem muito técnica. A segunda diz respeito à 
ampliação do sentido de ateliê, que ultrapassa o fazer material, na medida que é 
internalizado como metáfora. Sobre isso, fica evidente o processo de formação 
construído na instituição, que, aos poucos, foi delineando e influenciando o 
fazer pedagógico, a exemplo da materialização de um espaço, instituído como 
ateliê, como forma de compreensão e tradução do que isso significava. Ainda, 
segundo relatos, o espaço existiu por cerca de um ano, mas a realidade e as con-
dições locais não possibilitaram sua manutenção.

A proposta de atividades de “ateliês”, tecida, de forma articulada, pela 
Professora e pela Coordenadora, foi um exemplo concreto de como um plane-
jamento se amplia quando feito coletivamente e com base em registros pedagó-
gicos. A participação da Coordenadora não teve marca autoritária, ao contrário, 
foi um exercício de mediação através de questões provocativas apontando, mais 
uma vez, o fazer coletivo como marca registrada desse CMEI.

Não havendo, neste artigo, espaço para expor os quatro ateliês, escolhe-
mos apresentar, em linhas gerais, o de tecidos, que teve por objetivo ampliar 
as possibilidades do faz-de-conta, a partir da exploração de texturas, cores, ex-
tensões, enfim, diferentes características desse material, que, a princípio, não é 
considerado como brinquedo.

Excertos do diário de campo

Cheguei hoje no CMEI a tempo de ver a Professora preparando a 
ambientação para o terceiro ateliê. O local escolhido foi o mesmo do 
primeiro ateliê, a pequena área de aproximadamente 2m² azulejada 
no chão. Essa área é descoberta, mas, em cada canto, possui um tubo 
grosso, não muito comprido, que certamente servia de sustentação 
para alguma cobertura. Nesse espaço, então, a professora dispôs al-
guns tecidos de cores, texturas e tamanhos diferentes, colocando-os 
no chão e também pendurando alguns nos tubos. [...] Ao chegarem 
no espaço, as crianças, quatro meninas e um menino, foram logo 
interagindo com os tecidos, com exceção de uma menina, “Maria”, 
que ficou em pé observando os colegas mas sem interagir. No come-
ço, cada criança pegou um tecido sacudindo, colocando na cabeça, 
enrolando no corpo... Até que o menino pegou um grande tecido de 
malha na cor vermelha e pendurou em um dos tubos formando uma 
“cabana” e ficando dentro dela. As três meninas, ao perceberem a 
cabana, também quiseram participar e uma disse: 
Cr 1: –Toctoc, posso entrar em sua casa?
Cr2: - Pode!
A partir daí, a interação foi com a cabana, entrando, saindo, colocan-
do pedras e folhas, que encontraram no terreno. – É a nossa “bacana” 
mágica! –disse uma menina. Enquanto as quatro crianças brincavam 
na cabana mágica, “Maria” ainda estava quieta, sem interagir, após 
algum tempo, timidamente, ousou pegar alguns tecidos e os segurava; 
tentou pendurá-los no tubo, mas sendo leves o vento os derrubava e 
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ela resolveu estendê-los delicadamente no chão, um ao lado do outro. 
Nesse momento uma outra menina pega um desses tecidos; houve 
uma disputa entre as duas, mas “Maria” logo desiste e volta a ficar 
quieta no canto, apenas observando, aparentando tristeza. Nesse mo-
mento a professora se aproxima de “Maria” e tenta convencê-la a se 
envolver com a brincadeira, mas “Maria” não quer. A professora não 
viu o momento do desentendimento entre ela e outra menina, fato 
que fez “Maria” não brincar mais, mesmo sozinha. [...] A brincadeira 
entre as outras crianças continuou, brincaram de piquenique com os 
tecidos no chão, que depois virou uma cama e uma grande fogueira 
que estava cozinhando a comida [...].

A professora registrou com fotos e vídeos a movimentação das crianças. 
Escapou ao registro um caso do desentendimento entre duas crianças. A parti-
cipação das crianças, com experiências sensoriais e percursos de criação, por si 
só, sinaliza a positividade desse ateliê. No começo, as ações foram exploratórias: 
tocaram os tecidos, colocaram em seus próprios corpos e nos dos colegas, sacu-
diram e rodopiaram, percebendo os movimentos dos tecidos ao vento. Pouco a 
pouco, a exploração foi se organizando. A “descoberta” da cabana deu início ao 
enredo do jogo simbólico, remetendo às representações da vida familiar: casa, 
dormir, acordar, fazer comida, o que subentende que, mesmo com as limitações 
espaciais, houve aproveitamento das possibilidades de exploração dos materiais. 
Esse foi o ateliê que teve maior duração, cerca de quarenta e cinco minutos.

Uma menina se destacou pela resistência inicial em envolver-se na ativi-
dade, mas, pouco a pouco, quando os coleguinhas se concentraram na cabana, 
ela se arriscou, ainda que por pouco tempo, desistindo após uma disputa por 
um dos tecidos. Esse episódio constitui-se em fonte de consideração sobre as 
diferenças, questão cara à educação na contemporaneidade. O isolamento dessa 
criança foi discutido na reunião de avaliação dos ateliês realizados, com a finali-
dade de tematizar as práticas subsequentes.

Na perspectiva da Pedagogia da Escuta, o espaço pedagógico dos ateliês 
funciona como outro educador, dialogando com as crianças. São intencional-
mente organizados de modo convidativo à investigação, no sentido de ampliar o 
esclarecimento sobre o impacto que a organização de determinados elementos 
pode provocar nas crianças, e sobre os planejamentos que podem advir daí. 
Desse ateliê de tecido, alguns temas sobressaíram: cabana, sistema de medidas, 
espaço interno versus espaço externo, jogo de cores e AMIZADE, ficando mui-
to claro que a memória registrada apontou elementos capazes de retroalimentar 
o planejamento da professora e sequenciar sua prática pedagógica. A temática 
da amizade, de caráter socioafetivo, se destaca das demais, que são de natureza 
predominantemente cognitiva. Essa temática socioafetiva, que adveio da ausên-
cia de interação de uma criança, mostra a importância da escuta atenta de todas 
as crianças, e de cada uma delas, dos registros pedagógicos e de seu desdobra-
mento em ações de planejamento e sua prática continuada. Por conta desse 
desafio de potencializar experiências que respondam a situações emergentes, as 
profissionais desse CMEI ousaram abolir os planos bimestrais.
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Nos encontros de planejamento que eu fazia, a gente refletia sobre a 
prática. E aí o que aconteceu? A primeira coisa que a gente compre-
endeu é que, pra você trabalhar numa perspectiva de trazer o que é 
apontado pela criança, pelo grupo, a gente não podia ter um plane-
jamento prévio tão estruturado, tão fechado. Claro que a escola tem 
um cotidiano, ela tem uma rotina.  Mas até essa rotina tinha que ter 
uma flexibilidade. Então a gente começou a pensar nisso, então a 
gente falou assim “vamos abolir os planos bimestrais” (ECP, 2018).

Esse posicionamento encontra consonância com a abordagem reggiana, 
na qual os saberes das crianças, sua realidade social e cultural são os elementos 
basilares que estruturam os projetos de curto ou longo prazo. Nesse sentido, 
são as documentações produzidas no decorrer do curso que dão forma aos pla-
nos que se desenvolvem ao longo do ano, garantindo, desse modo, um currículo 
contextualizado baseado nos interesses e necessidades das crianças, identifica-
dos a partir da escuta, da observação e do registro.

Nesse sentido, mais do que um instrumento que serve para comunicar a 
outras pessoas os processos de aprendizagem das crianças, os registros servem, 
antes de tudo, para nortear o professor no cumprimento de sua função pedagó-
gica, favorecendo-lhe uma análise reflexiva sobre o fato ocorrido, constituindo-
-se num processo cíclico de ação, reflexão e projeção.

O QUE APRENDEMOS COM O ESTUDO REALIZADO

“Coloque-sede lado por um momento e deixe espaço para aprender. Ob-
serve cuidadosamente o que as crianças fazem e então, se você entendeu bem, 
talvez ensine de modo diferente de antes” (MALAGUZZI, 1999, p. 93).

Essa foi nossa primeira aprendizagem; ficar de lado, na margem. A Pe-
dagogia da Escuta exige que esqueçamos nosso umbigo para prestar atenção 
ao outro, de eleger o outro como o enredo da história. Quando esse outro é a 
criança pequena, vale a pena descobrir o que nos oferecem com seus ditos ou 
não ditos, suas relações sociais ou a ausência delas, seus barulhos e seus silên-
cios, seus gritos e sussurros, seus gestos extravagantes ou singelos e que mere-
cem ser registrados e considerados dialogicamente no movimento pedagógico.

A segunda aprendizagem deriva-se da história da andorinha, que sozinha 
não faz verão. E os sujeitos observados– uma professora, uma cooerdenadora 
pedagógica e uma gestora da Educação Infantil – nos mostraram, em sua práti-
ca e em seus depoimentos, que uma instituição dedicada à educação de crianças 
fortalece sua identidade à medida que se torna um espaço de formação coletiva, 
que compreende desde os estudos teóricos, a própria prática e seu acompanha-
mento sistemático, até a tomada de decisão sobre o agora e o amanhã, condi-
ções básicas para quem pretende levar a termo a Pedagogia da Escuta.

A terceira aprendizagem pode ser resumida na máxima: a cada dia o seu 
bem. O planejamento de curto prazo, com refazimentos a partir da documenta-
ção do cotidiano e do confronto com a realidade, é uma forma eficaz de operar 
a Pedagogia da Escuta na Educação Infantil. Planejamento, nesse sentido, com-
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preende a tematização, a organização do ambiente, das situações de aprendiza-
gem e seleção de situações que instiguem a curiosidade infantil e promovam o 
desenvolvimento cognitivo e psicossocial de nossas crianças. Nesse sentido, a 
experiência mostrou que conteúdo e relações interpessoais são partes integran-
tes de um currículo de Educação Infantil, afinado com o que está nas linhas e 
entrelinhas das “cem linguagens das crianças. ”

A quarta aprendizagem diz respeito ao cada qual no seu cada qual. Toda 
prática da Educação Infantil precisa ter a cara de quem a pratica, e os registros 
pedagógicos colaboram nessa direção. Mesmo em se tratando de uma prática 
referendada na Pedagogia da Escuta e na qualificada experiência italiana da Re-
ggio Emilia, a própria escuta dessa pedagogia e dessa experiência precisa ser 
constantemente ressignificada, para que quem faz a prática nunca chegue a se 
sentir “um estranho no ninho”.

A quinta aprendizagem diz que família e escola (in) formarem-se é pre-
ciso. As crianças têm sua vida na escola e fora dela. Se os pais não souberem 
o que elas fazem e por que fazem o que fazem na escola, como compartilhar 
com o que elas fazem fora de lá? Com os sujeitos da pesquisa, compreendemos 
que os registros pedagógicos precisam ser discutidos com os responsáveis pelas 
crianças fora da escola. Do mesmo modo, é muito saudável que os profissionais 
da instituição educativa tenham informação sobre o que as crianças fazem e por 
que fazem quando não estão na escola. Essa é uma via informativa e formativa 
reveladora de novidades e parceira do sucesso da Pedagogia da Escuta.

Por fim, a sexta aprendizagem diz que, para o pesquisador de seu fazer, a 
documentação pedagógica ensina a ser! Para se tornar pesquisador de si mesmo, 
o profissional da Educação Infantil carece enxergar a realidade com o excedente 
de visão, o que, na exotopia bakhtiniana, significa ter o apoio de outro olhar 
que o ajude a ver o que sozinho não consegue. Nesse sentido, o registro pode 
se tornar, como afirma Macedo (2015), um dispositivo capaz de textualizar as 
itinerâncias da experiência, ao transformar os saberes não sistematizados em 
saberes formalizados e reconhecidos. Dito de outra forma, a documentação 
pedagógica, na Educação Infantil, é um instrumento de registro da realidade 
vivida, que possibilita se aproximar do como as crianças compreendem as coisas 
e os mundos e, a partir daí, identificar o que introduzir ou subtrair dos planos 
seguintes. Qualquer que seja a forma de registro, importa o apreço na sua exe-
cução e na sua utilização. Nessa perspectiva, a documentação pedagógica se 
constitui num modo pelo qual os profissionais se veem em interação com os 
outros e com o seu mundo do fazer.

DOCUMENTAR É PRECISO, É PRECISO, É PRECISO! 
DOCUMENTAR, EU PRECISO!
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CAPÍTULO 8

DESAFIANDO A BAIONETA CALADA: AS REFORMAS EDUCACIONAIS 
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(1965 - 1968)
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A ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL NO BRASIL

Os estudantes brasileiros sempre estiveram presentes nas decisões polí-
ticas que afetaram a sociedade e, não foi diferente, a partir do golpe de 1964. 
No momento em que os civis e militares golpearam a ordem constitucional 
brasileira os discentes secundaristas e universitários tinham, também, uma forte 
vinculação política com os partidos de esquerda.

O Partido Comunista Brasileiro (PCB), na ilegalidade, era a principal for-
ça de inspiração marxista, porém, não a única, visto que, as divergências fizeram 
com que muitos militantes rompessem com o Comitê Central tendo em vista 
a sua insatisfação com a linha política do partidão e formassem outras organi-
zações.

Na mesma época, sob a presidência do baiano Oliveiros Guanais, cresce 
o predomínio da Ação Popular (AP) no movimento estudantil e tomam vulto as 
campanhas nacionalistas em defesa das empresas brasileiras e do ensino público 
e gratuito. Junto com a União Nacional dos Estudantes (UNE) surgem outros 
movimentos de cultura e educação popular que “buscava caminhos alternativos 
às propostas tradicionais e conservadoras” (CUNHA; GÓES, 1994, p. 30).

Por outro lado, as lideranças estudantis tinham aproximações com o 
presidente deposto João Goulart (PTB), com os trabalhadores sindicalizados e 
demais segmentos sociais progressistas vinculados às propostas reformistas do 
governo. Por conta de tais conexões e da militância política na esquerda, as lide-
ranças estudantis são presas e perseguidas durante toda a ditadura militar. Para 
o jornalista Zuenir Ventura (1988, p. 44) “quando os militares deram o golpe 
em abril de 1964, abortaram uma geração cheia de promessas e esperanças. A 
esquerda, como acreditava Luís Carlos Prestes então, não estava no governo, 
mas já estava no poder”. 

O impacto dessa repressão ao movimento estudantil é assim definido 
por Alfredo Sirkis (1998, p. 58), na época com trezes anos, que desabafou: 
“Acompanhei pelo rádio a progressão das tropas de Minas Gerais que depu-
seram o governo de Jango. Meus olhos enchiam-se de lágrimas ao som das 
marchas e dos dobrados militares”.

Não obstante as ações repressivas da ditadura, os estudantes brasileiros 
tomaram as ruas em diversas manifestações que mobilizaram toda a sociedade 
durante os primeiros anos de governos autoritários em consonância com outros 
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movimentos similares na França e na Tchecoslováquia.

1964: O ANO FERVILHANTE

Na Bahia, parte das oligarquias continuou no governo após o triunfo 
das forças militares em 1964, todavia, alguns segmentos da sociedade, parti-
cularmente os estudantes secundaristas e universitários, vários deles militantes 
ou simpatizantes do PCB, e mais tarde, das dissidências, demonstraram com 
bastante veemência sua insatisfação, ora resistindo com palavras de ordem, ora 
se rebelando violentamente contra as imposições conservadoras e autoritárias.

Um fato pitoresco e de larga repercussão perturbou os que titubeavam 
entre o apoio aos generais legalistas e os golpistas revelando aos próceres da 
ditadura a rebeldia daquela juventude. Como de praxe, ocorreu, no início do 
ano letivo de 1964, a aula inaugural da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
com a presença do governador Lomanto Júnior, de outras autoridades civis, 
eclesiásticas e militares. No início do discurso solene do orador Clemente Ma-
riani, banqueiro de família tradicional e conservadora, os estudantes presentes 
no plenário irromperam em vaias. Depois de alguns instantes de convulsão ge-
neralizada no auditório da Reitoria, a situação foi controlada com a interferência 
do governador. Contudo, a assembleia foi dissolvida, e os presentes dispersados 
completamente atônitos com tamanha ousadia. Na manhã seguinte, todos os 
jornais da capital traziam notícias do fato que se tornou assunto predominante 
na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal (A TARDE, 03 e 04/03/1964, 
p. 3 e 2, respectivamente). 

OS PREPARATIVOS PARA RESISTÊNCIA

O golpe consumado em abril não foi uma novidade para os seus oposi-
tores na Bahia. Já vinham de longe os rumores de uma desestabilização política 
do governo e o movimento militar estava na ordem do dia. Por isso, ao primeiro 
sinal de avanço das tropas, os militantes políticos de esquerda se mobilizaram 
para resistir. Contudo, as primeiras tentativas de reação à intervenção militar 
malograram diante da tensão imposta pela violência generalizada e da desarti-
culação das forças políticas contrárias ao golpe.

Logo, as tropas do exército estavam em praticamente todos os municí-
pios baianos efetuando prisões e praticando todo tipo de arbitrariedades contra 
os aliados do presidente deposto pelo golpe militar. As mesas diretoras da As-
sembleia Legislativa do Estado e das Câmaras Municipais foram recompostas 
ao gosto dos comandantes militares. O prefeito de Salvador, Virgildásio Sena, 
eleito pela UDN em 1962, foi afastado do cargo, denunciado em um inquérito 
de quatro volumes e posteriormente teve seus direitos políticos cassados. O 
engenheiro José Fernandes Pedral Sampaio, prefeito de Vitória da Conquista, 
bem como, outros políticos do interior da Bahia foram submetidos ao mesmo 
processo.

Com a desarticulação de pessoas e instituições que apoiavam o regime 
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democrático formalmente estabelecido através do processo eleitoral, a resis-
tência oposicionista na Bahia restringiu-se apenas ao plano teórico, infausto, 
pela manifesta impossibilidade de execução. As propostas reformistas haviam 
caído com João Goulart, do mesmo modo que sucumbiram as alianças entre 
os sindicatos e o poder populista. As principais lideranças sindicais, estudantis 
e partidárias das oposições no Estado estavam presas ou escondidas. Todos os 
simpatizantes ou aliados do governo de Jango foram presos sob a alegação de 
que durante aquela administração:

Esteve instalado no Brasil um movimento geral de subversão e cor-
rupção, inclusive da própria cúpula administrativa, que tinha por ob-
jetivo desmoralizar o regime democrático existente no país. O sola-
pamento das instituições adrendemente preparado por profissionais 
agitadores conduziu todos à descrença. À guisa de defender o país de 
grupos econômicos, pregavam contra o regime, exaltando as quali-
dades de sistemas de governo que atentam contra a ordem político-
-social estabelecida na nossa constituição. Pregava-se o crime contra 
as instituições abertamente (AUTOS DO IPM, ARQUIVO DA 6.ª 
REGIÃO MILITAR, fls. 301 a 310).

Os petroleiros, pertencentes à mais forte categoria sindicalizada naquele 
momento, apesar da greve, ficaram totalmente desarticulados com a invasão do 
SINDIPETRO e da Refinaria Landulpho Alves, esta última, assim narrada pelo 
engenheiro Nudd David de Castro: 

Chega o exército na refinaria com soldados de baionetas, binócu-
los, se arrastando no chão, cortando arames, etc. Disseram que ti-
nham muitas bombas dentro dos reservatórios [...] e não tinha viva 
alma. [...] E daí, alguma resistência? Não, nenhuma, não tinha mesmo 
como! Pra gente foi um desastre aquele primeiro de abril (CASTRO, 
2001). 

Os funcionários da Petrobras estavam no sindicato e nas ruas tentando 
articular resistência, todavia, foram obrigados, por força de decreto, a retornar à 
refinaria sob ameaça de que seriam presos, o que efetivamente aconteceu. Após 
a prisão, alguns foram conduzidos à 6ª Região Militar, numa corveta de guerra, 
e depois transferidos para o 19º Batalhão de Caçadores. De lá, seriam transferi-
dos ilegalmente pelo oficial Carlos Etienne Falcão Rodrigues para um Quartel 
de Artilharia em Amaralina, mesmo depois de libertados por força de um habeas 
corpus impetrado pelo defensor José Borba Pedreira Lapa1. 

Mesmo diante da repressão intensa os opositores fizeram muitas tentati-
vas de recompor suas lideranças e voltar à militância contra o regime de quartel. 

1 No Inquérito Policial Militar, os funcionários da Refinaria Landulpho Alves foram acusados com “farta 
prova documental, depoimentos de testemunhas e confissões dos indiciados” de estarem “[...] seriamente 
envolvidos na trama comunizante do país, fazendo todos eles parte da Organização de Base, nome usado 
para substituir as ‘células comunistas’ e da Frente Nacionalista que era outro foco de agitação e subversão” 
(AUTOS DO IPM, ARQUIVO DA 6.ª REGIÃO MILITAR, fls. 301 a 310).
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Todavia, como no resto do país, os estudantes baianos, secundaristas e univer-
sitários, conseguiram maior visibilidade com as manifestações públicas e se tor-
naram a vanguarda dos movimentos progressistas populares contra a ditadura.

CONSOLIDAÇÃO DA DITADURA

Ainda que o cerco se apertasse e os ditadores estivessem cada vez mais 
afeiçoados ao poder, os estudantes começaram a organizar assembleias, atos e 
passeatas para exigir reformas no ensino, ampla liberdade de expressão, demo-
cracia de fato e anistia política para seus companheiros. A eles se uniram advo-
gados, operários, professores, intelectuais, estivadores, petroleiros e trabalha-
dores rurais, buscando alternativas para romper o cerco repressivo e mobilizar 
o povo na luta contra a ditadura que resultaram num amplo conjunto de ações 
com efeitos distintos. Substancialmente foram os estudantes provenientes, em 
sua maioria, das classes médias que, proferindo palavras de ordem, ocuparam as 
ruas de Salvador para protestar contra a tirania das classes dominantes. 

Entretanto, a movimentação na 6ª Região Militar, sob o comando do 
general de Brigada Manoel Mendes Pereira, empossado pouco antes do golpe, 
deixou claro o apoio majoritário dos grandes grupos econômicos e políticos. 
Logo, começaram a se manifestar os aliados de primeira e de última hora, ade-
rentes ao poder e empenhados em obter dele vantagens e privilégios. 

Alguns deputados apresentaram moção nos seguintes termos:

A Assembleia Legislativa do Estado, fiel aos sentimentos democráti-
cos do povo baiano, expressa sua solidariedade às forças democráti-
cas, civis e militares, que, obedientes às lideranças dos governadores 
Magalhães Pinto e Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Ney Braga, 
Mauro Borges e Hugo Meneguetti e os generais Amaury Cruel, Mou-
rão Filho, Humberto Castelo Branco, Justino Alves e outros ilus-
tres militares, que estão lutando  para restaurar no Brasil a legalidade 
democrática vítima da traição de um governo que se acumpliciava 
com os piores inimigos da liberdade, os comunistas (A TARDE, 
02/04/1964, p. 2)2

No plenário do legislativo municipal, o vereador Paulo de Magalhães 
Dantas apresentou outra moção de aplauso às forças armadas que ascenderam 
ao poder através do movimento militar que destituiu o presidente eleito João 
Goulart. Em quase todos os municípios do interior, a situação se repetiu, e po-
líticos eleitos pelo voto direto da população nas eleições de 1962, por simpatia 
ou receio das listas de cassações, que logo viriam, aplaudiram os civis e militares 
golpistas.

Mesmo entre os estudantes havia apoio aos militares. Algumas entidades 
estudantis como o Movimento Universitário Democrático (MUD), a Associa-
ção Soteropolitana de Estudantes Secundaristas (ASES) e o Movimento Estu-

2 Essa moção, assinada pelos deputados Wilson Lins, Jutahy Magalhães, José Carlos Facó, Francisco Benja-
mim, Moitinho Dourado, Teódulo Albuquerque e Joel Muniz, não foi votada.
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dantil Patriótico (MEP) firmaram nota pública contra a infiltração das ideias 
comunistas no movimento estudantil da Bahia e convocaram os voluntários 
para apoiar as Forças Armadas (A TARDE, 03 e 06/04/1964, p. 3 e 7 respec-
tivamente).

O primeiro ano de vigência do regime autoritário terminou com a de-
cretação da Lei Suplicy que atingia diretamente os estudantes baianos e previa 
a transformação dos antigos centros em diretórios acadêmicos subordinados à 
direção das faculdades, obrigava a realização de novas eleições e tornava obri-
gatório o voto dos estudantes, sob pena de “não poderem se submeter a exame 
parcial ou final, imediatamente subsequente à eleição” (BRASIL, 1965).  

A juventude brasileira na década de sessenta conheceu, na sua experiên-
cia cotidiana, os problemas estruturais do sistema de ensino que extrapolavam o 
ingresso e a permanência nas instituições de ensino superior Tal situação atingia 
não somente os estudantes das universidades públicas e privadas, mas, também, 
os secundaristas que reclamavam das mesmas falhas no ensino de nível médio e 
do modo como elas limitavam o acesso à Universidade. 

Com tantos problemas, era natural que quisessem ter a liberdade de se 
organizar e manifestar sua insatisfação. Com a ascensão dos militares ao poder 
os atos de agressão à liberdade de expressão foram sendo constantemente edi-
tados e os mais elementares direitos os estudantes foram aviltados. Diante das 
contingências compreenderam a necessidade de se rebelarem contra o sistema 
de governo que empreendia uma política social tão impiedosa.

A REARTICULAÇÃO ESTUDANTIL

O trajeto padrão das manifestações e passeatas políticas em Salvador, 
nos anos 1960, era do Campo Grande à Praça da Sé, pela Avenida Sete de Se-
tembro. No caminho ficavam o Mosteiro de São Bento e a Praça da Piedade 
(naquele momento sede da Secretaria de Segurança Pública) e a Praça Municipal 
(então sede do Governo do Estado) de onde partiam as ordens diretas para 
reprimir as manifestações.

O clima de insatisfação era contagiante e motivado não somente pelas 
arbitrariedades do regime, como também, pela falta de espaço físico nas fa-
culdades e o atrelamento de diretores de colégios, professores e membros da 
administração central das universidades aos golpistas.

Em 1965 as lideranças estudantis universitárias começaram o ano re-
agindo à imposição autoritária da Lei Suplicy e recomendaram o voto nulo. 
As eleições, contudo, foram bastante tumultuadas gerando conflitos entre os 
estudantes e Polícia Militar que invadiu as faculdades agredindo estudantes que 
se manifestavam contra “a lei e as forças discricionárias que a impuseram” (A 
TARDE, 21/08/1965, p. 7).

Em outubro de 1965, pouco antes da decretação do Ato Institucional nº 
02, que modificou o sistema eleitoral no país, ampliou o poder do executivo e 
dos tribunais militares para, inclusive, decretar Estado de Sítio, demitir funcio-
nários públicos de todas as esferas, governar por decreto e fechar o congresso, 
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os estudantes em Salvador fizeram uma paralisação de quarenta e oito horas em 
solidariedade aos seus colegas da Universidade de Brasília, cuja instituição havia 
sido fechada.

No final de 1966, foi aprovada a Lei de Imprensa, instrumento de ma-
nipulação e censura á liberdade de informação. A ditadura sabia que as notícias 
dos crescentes protestos redundariam no esfacelamento da imagem construída 
pelo governo militar. A estratégia era manter a todo custo a aparência de uma 
democracia constituída a partir de um processo revolucionário que extinguira a 
corrupção e a ameaça do comunismo. A censura aos meios de comunicação foi, 
então, uma estratégia eficiente para editar, adulterar ou mesmo coibir as infor-
mações sobre a crise econômica e institucional e os desmandos governamentais.

Em vista disso, os alunos de jornalismo da Faculdade de Filosofia e Ci-
ências Humanas (FFCH) da UFBA lançaram um manifesto solidarizando-se 
com os profissionais em greve, o vereador Luís Leal apresentou na Câmara 
Municipal, no início de 1967, uma moção de apoio ao sindicato dos jornalistas 
profissionais da Bahia, e estes fizeram gestões para suspensão da votação do 
projeto da “lei rolha” como ficou conhecida a Lei de Imprensa que foi alvo de 
críticas de jornalistas brasileiros e estrangeiros.

Os estudantes, contudo, não se intimidavam e continuaram propagando 
seus congressos e exigindo liberdade e promovendo manifestações apesar da 
repressão e da queda de muitos líderes importantes. Todavia, poucas vezes os 
baianos viram tamanha manifestação de civismo e cidadania demonstrada em 
atos concretos de rebeldia, como no momento em que, deixando as salas de 
aula e partindo para as ruas do centro da cidade, centenas de estudantes, pro-
cedentes dos colégios oficiais, encheram a Praça Castro Alves com o alarido de 
seus protestos contra a “lei iníqua” (A TARDE, 22/08/67, p. 3)

Assim, o jornal vespertino definiu textualmente a manifestação discente 
contra a Lei Orgânica do Ensino que, praticamente, extinguia o ensino público 
na Bahia. Os artigos 09 e 36 dessa lei permitiam às fundações, que seriam cria-
das para substituir as escolas públicas, cobrar taxas e mensalidades, reservando 
ensino gratuito apenas para o nível primário e aos estudantes que provassem 
insuficiência de recursos.

Os estudantes dos Colégios Isaías Alves, Colégio da Bahia (Central), Se-
verino Vieira, Teixeira de Freitas e Pinto de Carvalho procuraram deputados, 
lançaram manifestos e fizeram protestos contra a Lei do Ensino que estava em 
apreciação na Assembleia Legislativa. Receberam irrestrito apoio dos estudantes 
da Faculdade de Filosofia, da Escola de Teatro e de outras faculdades da UFBA 
e da Universidade Católica que se manifestaram com faixas e cartazes pelas ruas 
da cidade. Alguns segmentos da sociedade local se mobilizaram, como em raras 
vezes durante a ditadura, para apoiar a causa dos estudantes.

Com a aglomeração nas proximidades da Assembleia Legislativa, o pre-
sidente da casa acionou a polícia militar que, fortemente armada com baionetas 
e fuzis, investiu contra um grupo de alunos e professores. No plenário, o depu-
tado Wilson Lins afirmou que
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[...] quem combate esse artigo deve é combater a Constituição Fe-
deral e do Estado e não a Lei Orgânica, que nada podia fazer a não 
ser incluí-lo. O resto era demagogia barata e agitação provocada por 
elementos subversivos que estão explorando estudantes (A TARDE, 
23/08/67, p. 3)

A citada legislação se manteve em discussão na Assembleia Legislativa 
do Estado e os estudantes prosseguiram, durante cinco dias, fazendo passeatas 
e realizando atos de protesto sendo atacados com jatos d’água, bombas de gás 
e golpes violentos. Mantendo o autoritarismo que, quase sempre, caracterizou 
as decisões do poder político na Bahia, a ALBA aprovou, de madrugada, a Lei 
do Ensino, em terceira discussão, pela maioria da Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA), após várias sessões realizadas sucessivamente, dada a urgência com 
que foi tratado o assunto pelos deputados que alegavam cumprir as constitui-
ções nacional e estadual que previam o mesmo destino para o ensino gratuito.

A indignação dos estudantes com a aprovação da lei foi tão grande que, 
apesar de vencidos, continuaram suas manifestações no dia seguinte a partir de 
uma concentração na Praça da Sé. O grupo quebrou janelas, cercou carros de 
deputados, danificou carros oficiais com murros, pedradas, garrafadas e pon-
tapés. O protesto atraiu populares que se juntavam aos estudantes nas vaias à 
polícia. A repressão aos manifestantes ficou a cargo das tropas chefiadas pelo 
Major Oto Aguiar que os dispersou com duas bombas de gás lacrimogêneo.  À 
noite, novamente, saíram às ruas e apedrejaram, segundo a imprensa, a sede do 
Jornal da Bahia, o Relógio de São Pedro e a Biblioteca Pública. Dezenas de estu-
dantes foram presos e outro grande número continuou escondido na Faculdade 
Católica de Direito sob severa vigilância da polícia. 

Essa foi uma das participações mais efetivas, amplas e homogêneas dos 
estudantes baianos contra as imposições legais da ditadura. Caracterizou-se, 
também, pela subordinação das instituições locais aos interesses golpistas e de 
forma inegável o excesso de violência contra os manifestantes causou a antipa-
tia generalizada da população aos militares.

REBELDIA NAS RUAS E VIOLENTA REPRESSÃO

Integrados com o movimento nacional que surpreendia todo o país pe-
las suas proporções, os estudantes baianos, portando faixas com as palavras de 
ordem: “polícia mata estudante” e “verbas para as armas, morte para o povo”, 
fizeram passeatas, no final de março 1968, para se manifestarem contra a morte 
do estudante Edson Luís, no restaurante Calabouço, Rio de Janeiro. O assassi-
nato do jovem teve repercussão negativa para os militares e mobilizou milhares 
de estudantes no Brasil inteiro. Com a bandeira nacional hasteada e portando 
uma faixa negra o ritual de protesto dos baianos seguiu desde a Praça Castro 
Alves até a Praça da Sé, continuou pelo Pelourinho e desceu a Barroquinha 
onde falaram ao povo do luto estudantil repetindo a célebre frase: “mataram um 
estudante e poderia ser seu filho”.
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Um agente infiltrado na sede do jornal A Tarde, fotografou a concen-
tração dos estudantes. Ainda assim, nos dias subsequentes milhares de estu-
dantes lotavam quase que diariamente as praças do centro da cidade para as 
manifestações. A situação era tensa e preocupava o secretário de segurança e o 
governador que sabiam a força dos estudantes e, principalmente, os reflexos da 
violência policial escancarada contra a sociedade. 

Na quinta-feira, dia 03 de junho de 1968, os estudantes universitários, 
reunidos em assembleia geral na Faculdade de Medicina, decidiram elaborar um 
documento de reivindicações e apresentá-lo ao reitor. Deliberaram também por 
uma passeata de protesto contra o corte de verbas e a crise na Universidade. O 
ato “pacífico” recebeu permissão do governo estadual, contou com apoio de 
padres, intelectuais, professores e da população. Aos gritos de “Abaixo o MEC-
-USAID”, cerca de três mil estudantes se concentraram na Praça da Sé e de lá 
saíram pelas ruas, portando faixas e cartazes de protesto contra o governo, até o 
Campo Grande. No trajeto, picharam ônibus, carros, casas comerciais e prédios 
públicos com frases como: “viva a guerra popular” ou “abaixo a ditadura”.

O trajeto inicial definido em assembleia previa que o fim dos protestos 
seria na Barroquinha, porém, era impossível controlar o sentimento de revolta 
e o desejo de mudança daqueles jovens. Decididos a demonstrarem sua força 
contra o arbítrio, cerca de cem manifestantes seguiram para as imediações da 
reitoria, atacaram o imóvel da Secretaria de Educação utilizado pela comissão 
executiva do convênio MEC-USAID na Bahia, incendiaram suas dependências, 
saquearam os arquivos e atiraram os papéis no lixo. Ao ouvirem gritos denun-
ciando a chegada da polícia, os estudantes se dispersaram sem serem alcançados.

Nesse dia, bancos e casas comerciais fecharam mais cedo, os carros ofi-
ciais deixaram de circular pelas ruas do centro, onde quase não se observava o 
trânsito de pedestres e automóveis. O fato teve larga repercussão na cidade e 
muitos manifestaram discreto apoio à causa estudantil, porém, intimidados com 
as constantes delações e perseguições fizeram inúmeras ressalvas.

Tamanha violência nas manifestações dos estudantes contra o acordo 
MEC-USAID fundamentava-se nos propósitos do convênio e em sua vincu-
lação com a ditadura. Com a reorganização do Estado, após o golpe militar, a 
educação nacional em todos os níveis passou por profundas transformações, 
com o fito de adequá-la aos objetivos da quartelada de 1964. O acordo do Mi-
nistério da Educação e Cultura com uma agência estadunidense denotou, clara-
mente, esses propósitos e, mais ainda, denunciou, com clareza, a concepção de 
educação que seria aplicada daí por diante: Os professores teriam que se alinhar, 
sob coerção, ao sistema educacional autoritário e capitalista, utilizando técnicas 
e livros didáticos produzidos, especificamente, com essa finalidade. A primeira 
providência foi afastar os descontentes: “Os intelectuais comprometidos com a 
revolução, com o reformismo, ou mesmo com o liberalismo já não serviam, não 
eram confiáveis” (CUNHA; GÓES, 1994, p. 32).

Ainda em junho de 1968, os universitários, apoiados pelos professores 
realizaram uma greve contra o corte de verbas e suas consequências para o 
ensino superior que se iniciou em algumas faculdades da UFBA e se estendeu 
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a toda instituição. Na madrugada do dia de 21 de junho de 1968, duzentos po-
liciais militares, civis e bombeiros invadiram com cães treinados as faculdades e 
colégios ocupados pelos estudantes e prenderam o material de greve. Na tarde 
do dia seguinte, a polícia atacou com cães e bombas de gás líderes estudantis 
reunidos em um ponto de ônibus na Ladeira da Conceição. Mesmo diante da 
violenta repressão, os estudantes decidiram continuar a greve contando com o 
apoio dos residentes de medicina que suspenderam o atendimento nos hospi-
tais em represália à invasão da faculdade.

Não obstante o mencionado fato, muitos jovens militavam em organi-
zações de direita, tais como a Juventude Estudantil Revolucionária Brasileira 
(JERB), sabotando os atos e as manifestações daqueles que se identificavam 
com as propostas dos opositores da ditadura. Um fato ocorrido na madrugada 
de uma quinta-feira, dia 14 de junho de 1968, exemplifica essa situação: um 
grupo de jovens mascarados, ocupando um automóvel, lançou uma bomba que 
atingiu o departamento cultural da Universidade Federal da Bahia. A explosão 
acordou a vizinhança e assustou pacientes e funcionários do Hospital das Clí-
nicas da UFBA.

Diante dos acontecimentos e mediante exigência do governo federal, o 
Secretário de Educação Luís Navarro de Brito distribuiu nota oficial, no dia 08 
de julho de 1968, proibindo as passeatas. Mesmo assim, alguns dias depois, os 
estudantes rebeldes se concentraram em frente à Prefeitura Municipal de Salva-
dor para protestar contra o aumento das passagens do transporte coletivo que 
havia sido decretado na véspera.

Em seguida, o movimento rebelde voltou às ruas para protestar con-
tra a prisão, no Estado da Guanabara, do líder estudantil Vladimir Palmeira 
e, novamente, foi impedido pela guarda civil de se manifestar. Tamanha era a 
violência que toda a parte central da cidade estava tomada por policiais civis, 
militares, guarda municipal, polícia federal e agentes do DOPS. Casualmente os 
manifestantes encontraram um aliado: do serviço de som do elevador Lacerda, 
o locutor conclamava o povo a se unir aos estudantes.

Naquele dia, o comércio e os bancos fecharam, as baianas abandonaram 
os tabuleiros de acarajé e uma grande repressão ocorreu nas imediações da Pre-
feitura Municipal e do Palácio Rio Branco. Além do evidente desequilíbrio de 
forças, havia uma tenacidade sanguinária entre os que investiram, ferozmente, 
com metralhadoras em punho e de baioneta calada, gritando: “agora vai haver 
sangue” contra o povo desarmado. Da mesma forma investiram contra o de-
putado federal José Penedo, o vereador Antônio Casaes e diversos jornalistas 
lançando bombas de gás e ameaçando-os com cães ferozes.

Repetindo em dose infinitamente superior à violência da manifestação 
anterior, a polícia investiu furiosamente contra os estudantes e populares nas 
ruas do centro da cidade, na quinta-feira, dia 08 de agosto de 1968. A cidade 
virou uma praça de guerra. Cerca de três mil estudantes se espalharam por 
diferentes pontos da cidade para protestar contra a violência. Nas imediações 
da Praça Castro Alves, os policiais começaram a atirar contra um grupo de es-
tudantes e populares, que, com apoio do Abade Dom Timóteo Amoroso, que 
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fora proibido por seus superiores eclesiásticos de participar da manifestação, se 
refugiaram no Mosteiro de São Bento, explicitando definitivamente a posição 
humana da autoridade beneditina (A TARDE, 09/08/68, p. 1-3).

Joviniano Carvalho Neto, um jovem católico progressista, vinculado a 
entidades juvenis de ação católica e amigo de D. Timóteo, narrou que, neste dia, 
a repressão policial acuou muitos jovens na porta do Mosteiro de São Bento e, 
em socorro aos estudantes,

D. Timóteo e outro monge abre, cada um, uma porta. D. Timóteo 
fecha a porta. Os policiais militares arrombam, defrontam-se com 
o Abade, que lembra que o mosteiro, além de igreja, era domicí-
lio e que não podia ser invadido sem mandado judicial. Enquanto 
o Abade recua lentamente, diante da horda, os jovens que fugiam 
já estão conseguindo sair pela porta dos fundos na Rua Paraíso [...] 
Ultrapassando a igreja os policiais chegam ao claustro [...] invadem o 
mosteiro, revistam as celas dos monges, encontrando cerca de vinte 
estudantes que são presos, e começam a apanhar ainda no mosteiro e 
na frente do Abade, que protesta. [...] Depois da saída dos militares, 
o Abade encontra mais ou menos a mesma quantidade de estudantes 
escondidos no mosteiro, assume a posição de hospedeiro e começa 
a providenciar alimentos e pouso para os estudantes. [...] Escoltado 
por policiais, o Abade se dirige, no começo da noite, à Secretaria de 
Segurança Pública para protestar contra o cerco e pela segurança dos 
presos. O secretário liga para o Governador e para o Comandante da 
6.ª Região Militar. Consegue que um juiz de menores, acompanhado 
por D. Timóteo, tire e liberte os menores. D. Timóteo acompanhou e 
deu esperança aos maiores (CARVALHO NETO, 1996, p. 24).

Alguns estudantes abrigados no mosteiro, em lojas do comércio ou em 
ruas próximas resistiram à violência policial. Os motoristas dos ônibus urbanos 
posicionaram os coletivos na rua de forma a dificultar a ação repressiva e per-
mitir os comícios relâmpagos dos estudantes que, em seguida, se dispersavam.

No dia seguinte o governador admitiu na televisão o descontrole da si-
tuação e se dispôs a negociar com os estudantes. As manifestações estudantis 
alcançaram seus objetivos políticos mesmo naquele contexto absolutamente 
desfavorável. Uma parcela significativa dos pais ficou indignada com a violência 
contra seus filhos. O jornal A Tarde admitiu suas diferenças com os jovens re-
beldes, mas julgou insensata a atitude das autoridades baianas e considerou os 
atos de protesto um gesto de solidariedade ao povo.

No dia 13 de agosto de 1968, as ruas da cidade estavam vazias, as lojas 
não obtiveram êxito em explorar a data dedicada aos pais, a população, com 
medo, mantinha as janelas de suas casas fechadas, os estudantes continuavam 
tensos, a fiscalização nas ruas, consultórios médicos sem clientes, cinemas va-
zios, e ninguém saiu para comprar jornais.

A ditadura não deu trégua e, desconsiderando o luto católico pela morte 
do Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, invadiu, mais uma vez, o Mosteiro de 
São Bento obrigando os fiéis a desfilarem sob a mira de suas armas. Mais uma 
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vez, os estudantes voltaram a se concentrar no centro da cidade protestando 
contra a política educacional e o aumento das tarifas do transporte coletivo, 
como também para organizar e discutir a participação no Congresso Nacional 
dos Estudantes, Em Ibiúna, interior de São Paulo.

Na Faculdade de Direito, da Universidade Federal da Bahia, os bacharéis 
reconheceram, entre os discentes, os tenentes Átila Brandão e Francisco Pitan-
ga. Estabeleceu-se um clima de tensão, pois se tratava de agentes que espan-
caram e prenderam manifestantes no mês anterior. Os alunos indesejáveis, em 
companhia de outros policiais, decidiram entrar na sala de aula contra a vontade 
dos colegas e, para evitar conflitos, as aulas foram suspensas pela congregação 
(A TARDE, 10/09/68, p. 3.).

Os discentes, insatisfeitos, recorreram à direção da Faculdade e à Reitoria 
para exigir a normalização das aulas, o que efetivamente ocorreu, contudo, os 
militares foram novamente vistos na escola e forçados a se retirar. Diante de re-
petidos confrontos, a congregação suspendeu as aulas por tempo indetermina-
do. O presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, Rosalindo de Souza, que 
morreria quatro anos depois na Guerrilha do Araguaia, e demais estudantes do 
curso armaram barracas e acamparam nas dependências da universidade para 
exigir a conclusão do inquérito instaurado e em protesto contra a suspensão das 
aulas, que somente foram regularizadas dois meses depois.

No sábado, 12 de outubro de 1968, ocorreu o 30.º Congresso da União 
Nacional dos Estudantes, inclusive, para a eleição da nova diretoria, contudo, 
a vigilância ostensiva não permitiu organizar clandestinamente um evento para 
aproximadamente mil pessoas.  Os agentes do Departamento de Ordem Po-
lítica e Social (DOPS) invadiram o local e prenderam praticamente todas as 
lideranças estudantis do país.

Na Bahia, os inquietos e rebeldes manifestantes se concentraram na Pra-
ça da Piedade e os agentes locais da ditadura, prevenidos pelo anúncio do ato, 
tomaram todo o trajeto da Praça Castro Alves à Praça da Sé. Atentos, os líderes 
da passeata de protesto mudaram a estratégia e deslocaram-se para a zona co-
mercial e financeira na cidade baixa, contudo, ocorreu um confronto violento 
com a guarda municipal na Praça da Inglaterra, próximo à zona portuária de 
Salvador. Do alto dos prédios, os funcionários públicos atiravam objetos nos 
policiais que reprimiam a manifestação estudantil e invadiam bancos, correios e 
lojas para prender manifestantes.

No fim da última semana de outubro de 1968, chegaram a Salvador os 
estudantes universitários baianos presos no Congresso da UNE, em Ibiúna, 
São Paulo, para serem ouvidos na Delegacia Federal de Segurança Pública, lo-
calizada na Vila Militar do Bonfim. As moças foram imediatamente liberadas e 
os rapazes, inclusive menores, mantidos presos, cinco deles, incomunicáveis3.  

Os atos de rebeldia contra a ditadura na Bahia mostram a tenacidade e 
a sensibilidade juvenil naquele contexto histórico de atrocidades e imposições 
autocráticas. Algumas daquelas manifestações, que reuniram milhares de estu-

3 Foram eles: Júlio Ferreira (Engenharia), Aécio Sampaio (Filosofia), Sérgio Dias (Arquitetura), Eduardo Col-
ler (Direito) e Luís Caires (Direito).
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dantes, repercutiram profundamente na sociedade local, quer pela relevância e 
coerência das demandas discentes, quer pela violência com que foram repudia-
das. Em muitos casos, o governo estadual e os dirigentes da repressão foram 
obrigados a recuar, ainda que momentaneamente, da fúria repressiva por causa 
do efeito negativo perante a opinião pública.

Em geral, as manifestações estudantis cumpriram o objetivo de alertar a 
população contra os desmandos autoritários na Bahia, que, por conta da censu-
ra, dificilmente chegariam ao conhecimento público, não fossem as denúncias 
explícitas dos discentes. Assim, entre erros e acertos, os estudantes lograram 
romper a hegemonia pretendida pelos golpistas e seus aliados.

Exatamente por isso, no dia 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional 
nº 5 foi promulgado e divulgado pela imprensa baiana. Oficialmente foi uma 
reação dos generais no poder à recusa da Câmara Federal em conceder a licen-
ça para processar o deputado Márcio Moreira Alves. Sabe-se, contudo, que o 
motivo apontado foi apenas o pretexto para o aprofundamento da violência do 
golpe militar e do governo Castelo Branco. A farsa de uma democracia burgue-
sa, mantida com o sufrágio universal, com a permanência do habeas corpus e 
renegando as torturas físicas e psicológicas dos presos políticos, se desmoronou 
quando os ditadores fardados reconheceram que não seria possível mantê-la, 
por muito tempo, diante das manifestações populares no Brasil e no exterior 
que escancaravam a face indigna da ditadura ocultada sob uma nominal demo-
cracia.
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