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PREFÁCIO*

Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em
relação  ao  universo  ainda  não  tenho  certeza  absoluta (Albert
Einstein).

A universidade pública desde a sua criação tem sido vista pela clas-
se dominante brasileira e seus intelectuais como um espaço a vigiar e a con-
trolar, apesar de que na lei se proclame sua autonomia. Não por acaso, es-
pecialmente na ditadura  empresarial  militar  deflagrada e  1º de abril  de
1964 perseguiu-se os mais importantes intelectuais dos quadros das univer-
sidades. Muitos foram presos e torturados, outros buscaram o caminho do
exílio. Uma classe burguesa que nunca se interessou em construir uma na-
ção autônoma e soberana o que pressupõe um forte investimento em edu-
cação básica, ciência e tecnologia. 

Nos dois casos a universidade autônoma e com amplo investimento
na formação de professores e cientistas em todas as áreas é condição ne-
cessária. Mas a burguesia brasileira tem na manutenção da desigualdade e
na negação à universidade da educação básica a chave de sua dominação.
Reitera-se ao longo da nossa história o uso do Estado para manter os privi-
légios de uma minoria prepotente.

Mas  nunca  a  Universidade  pública  foi  tão  abertamente  atacada
como no atual governo de extrema direita. Um governo que se guia por
fundamentalismos e se mantém com o apoio das grandes fortunas que em
plena pandemia, com quatorze milhões de desempregados e cinquenta mi-
lhões de pessoas no nível de pobreza, sendo treze milhões e meio em esta-
do de pobreza  absoluta,  dobraram suas  fortunas.  Um projeto societário
pautado, no atual momento, pela estupidez, insensatez e insanidade huma-
nas. Resulta daí uma situação de desumanização sem precedentes.

Na base desta realidade está o fundamentalismo econômico para o
qual o mercado subordina a sociedade e, em um país de abismal desigual-
dade, se pauta pelo credo ou pela ideologia da meritocracia. Como susten-
tação deste, o fundamentalismo político que se expressa pela pedagogia do
ódio e do medo na busca de anular ou eliminar o pensamento divergente,
fundamento do trabalho universitário e da democracia. E, o mais  danoso  e
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ligado a este último, o fundamentalismo religioso. Este não só subordina a
ciência à crença ou à crendice, mas nega a própria ciência. Assim a domina-
ção se dá pela manipulação de uma massa enorme de desvalidos pela po-
breza pela negação ao conhecimento. A “infinita estupidez humana” que
desgoverna o Brasil não será eterna.

Com efeito, apesar desta postura da classe dominante brasileira e
do atual contexto que além de buscar silenciar a universidade pública tenta,
sob todas as formas, enfraquecê-la, desqualificá-la e privatizá-la, ela resiste
e não será anulada. Como resistem, no campo e na cidade, movimentos so-
ciais, populares e culturais na defesa de seus direitos e na luta pela demo-
cratização da sociedade e da educação. Dois aspectos se sobressaem no
drama humano da Covid19: o papel da ciência produzida nas universidades,
especialmente públicas, dos quadros que cuidam da saúda pública e a soli-
dariedade entre os pobres com base nos movimentos populares.

A perspectiva da possibilidade de mudanças em nossa sociedade re-
side na luta pela ampliação do conhecimento científico, artístico e cultural.
Paradoxalmente, desde a ditadura empresarial militar de 1964 a Universi-
dade pública se desenvolveu e cresceu na resistência ativa. Atualmente ela
está em todos os espaços do país.  E nos governos populares de 2003 a
2015, além de universidades que surgiram por demandas de movimentos
sociais e populares, centenas de campi de universidades públicas foram se
interiorizando. A essa expansão somou-se a criação de mais de seiscentos
campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Trata-
se da mais ampla política pública de educação interiorizada de toda a nossa
história. O ataque à universidade pública e aos IFs indica que seus efeitos
na sociedade estão incomodando a classe dominante e ao conservadorismo
brasileiro.

A  coletânea  que  tenho  o  prazer  de  prefaciar  é  expressão  do
processo de ampliação e interiorização das universidades públicas e seu
papel  de  resistência  ativa  na  formação  de  novos  quadros  em  todos  os
campos do conhecimento. A UNIOESTE é uma universidade multicampi e,
nas últimas décadas, teve um processo intenso de formação de mestres e
doutores.  Nela  se  realizam,  de  forma  integrada,  as  funções  de  ensino,
pesquisa e extensão.  O grupo de pesquisa em  Educação e Formação de
Professores (GPEFOR), mediante os onze capítulos da coletânea, constitui
um exemplo singular desta integração. Formado há dez anos como grupo
de pesquisa, o mesmo tem como foco a formação de professores. Portanto,
formar aqueles que atuarão, especialmente, na educação básica. Os textos
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da coletânea surgiram de um curso de extensão que tinha como objetivo
analisar os “Cenários Políticos e Pedagógicos, realizado em 2019 no campus
de Cascavel da UNIOESTE.

O leitor terá na coletânea artigos que buscam desvelar a ingerência
privada na gestão, financiamento e avaliação da educação pública e a for-
mação docente no espaço público privado e análises da disputa e avanços
na formação docente para diferentes modalidades de ensino. Três capítulos
centram-se sobre a análise da investida do mercado na educação pública: o
gerencialismo mercantil, na gestão e nos processos de avaliação; a influên-
cia dos empresários industriais e seus intelectuais na disputa da formação
dos professores; e, no contexto da pandemia, o processo de centralização
de recursos financeiros adotado pela Secretaria de Educação do Estado do
Paraná, que por meios oficiais e oficiosos tende a naturalizar a investida pri-
vatista na educação pública. Trata-se, neste caso, de profissionais que vi-
vem do serviço público, mas perversamente o negam em favor do negócio
do ensino.

Três outros capítulos discutem, respectivamente, a gestão demo-
crática, suas possibilidades e limites; a disputa de um projeto de educação
pública como compromisso coletivo e a formação de professores; e análise
do arcabouço legal que pauta a formação de professores e as instituições
públicas e privadas de ensino superior responsáveis por sua oferta.

Quatro capítulos relacionam-se a aspectos da formação e trabalho
docente na educação dos anos iniciais, educação infantil e alfabetização de
jovens e adultos. O primeiro busca compreender o papel do estágio na rela -
ção teórica e prática na formação científica, política e pedagógica do curso
de Pedagogia do campus de Cascavel da UNIOESTE; outro texto analisa a
política da educação infantil e pobreza na década de 1990 no Brasil eviden-
ciando, de um lado, a luta dos movimentos sociais pelo direito à educação
e, de outro, a influência dos organismos internacionais no direcionamento
político e ideológico; o terceiro texto toma como base a  Teoria Histórico-
Cultural para analisar o papel e influência da organização do espaço na edu-
cação infantil; o último deste conjunto, também tendo como foco a Teoria
Histórico-Cultural,  o texto  busca  destacar  como esta  perspectiva  teórico
metodológica é adequada no processo de alfabetização de jovens e adultos
por entendê-los como sujeitos num contexto de desigualdade social na so-
ciedade de classe.

Finalmente, do conjunto dos onze capítulos da coletânea, um trata
da influência da religião no tempo presente aonde, como vimos acima, o
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grupo de extrema direita que governa o Brasil tem no fundamentalismo re-
ligioso um dos seus pilares. Neste caso não apenas está implicado o caráter
laico do Estado brasileiro e, consequentemente, da educação pública laica,
mas o sentido mesmo da religiosidade na medida em que se trata de “ven-
dilhões dos templos” que cinicamente manipulam a boa fé do povo fazendo
da religião um negócio. 

A coletânea no seu conjunto corrobora a tese de Florestan Fernan-
des, grande batalhador pela escola pública, para quem o maior desafio que
a sociedade brasileira enfrenta é o educacional. Sem enfrentar este desafio
não se conseguirá romper com os pilares, acima mencionados, da domina-
ção da burguesia brasileira: a manutenção da pobreza e a negação da edu-
cação de qualidade à maioria do povo brasileiro.

Mas o percurso de dez anos do grupo de pesquisa sobre formação
de professores, e as análises do conjunto da coletânea também estão na
mesma direção das exigências de que tipo de educação e de professores se
fazem necessários para enfrentar o desafio educacional. 

A pedagogia volta a ser a chave para a decifração do nosso enigma
histórico. O que a Constituição negou, o povo realizará. Mas ele não
poderá fazê-lo sem uma consciência crítica e negadora do passado,
combinada a uma consciência crítica e afirmadora do futuro. E essa
consciência, nascida do trabalho produtivo e da luta política dos tra-
balhadores e dos excluídos, não depende da educação que obedeça
apenas à fórmula abstrata da “educação para um mundo em mudan-
ça”, mas sim da educação como meio de autoemancipação coletiva
dos oprimidos e de conquista do poder pelos trabalhadores (FLORES-
TAN, 2020, p.29).

A universidade pública somente poderá contribuir na decifração do
enigma na medida em que se vincular com a luta do trabalhador produtivo
e os excluídos. Da mesma forma os docentes formadores e os que atuarem
na educação básica tem um papel central na formação científica e política
das novas gerações oriundas da classe trabalhadora e/ou do meio popular.
Para  Florestan,  no  plano  da  formação  científica  o  professor  tem  como
ponto  fundamental  despertar  a  curiosidade  pela  pesquisa,  por  novos
conhecimentos na criança e nos jovens. Mas de igual valor é a formação da
personalidade da criança e dos jovens, e essa se espelha nas atitudes e nas
posições frente à sociedade e a vida dos professores.  E o professor não
poderá cumprir este papel se ele mesmo não tiver uma formação científica
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e for politicamente alienado, desvinculado das lutas populares e da classe
trabalhadora. 

 O  Grupo de Pesquisa  em Educação e  Formação de  Professores
(GPEFOR), ao produzir esta coletânea explicita seu papel científico e político
na formação de professores comprometidos com as filhas e filhos da classe
trabalhadora do campo e da cidade. Deste modo a leitura dos textos engen-
dra, ao mesmo tempo, uma atualização de temas centrais na formação dos
professores e, um convite para pautar o caminho da pesquisa, do ensino e
da extensão de forma integrada. Por mais que estejamos vivendo um tem-
po de profundo obscurantismo orquestrado por um bloco de poder funda-
mentalista e que nega a ciência e o valor do conhecimento, trabalhos como
o do GPEFOR indicam que a universidade continuará seu papel de formação
científica, ética e política das novas gerações. 

Gaudêncio Frigotto

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020  

Referências

FERNANDES. Florestan. O desafio educacional. São Paulo, Editora Expres-
são Popular, 2020.
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APRESENTAÇÃO*

Esta coletânea foi planejada e elaborada pelo Grupo de Pesquisa
em Educação e Formação de Professores – GPEFOR e consiste em um des-
dobramento de pesquisas e de temas discutidos durante o curso de exten-
são “Cenários Políticos e Pedagógicos”, que ocorreu na UNIOESTE - campus
Cascavel - PR, durante o ano de 2019. 

O Grupo de Pesquisa em Educação e Formação de Professores –
GPEFOR foi constituído em 2010 por um grupo de pesquisadores que reco-
nhece a necessidade da criação de espaços permanentes para aprofundar
estudos, discussões, desenvolvimento de pesquisas, interação entre profes-
sores, visando investigar temas específicos sobre Educação e Formação de
Professores. As pesquisas do GPEFOR são permeadas pela necessidade de
criar possibilidades para qualificar os processos de ensino e aprendizagem
em sala de aula, compreendendo que, para esse processo, a formação inici -
al e continuada do professor é importante, e a universidade deve ser o ló-
cus privilegiado dessa formação. 

Nesse sentido, o GPEFOR objetiva pesquisar a educação em seus di-
ferentes níveis e modalidades de ensino; a formação de professores e o
processo de ensino e de aprendizagem; analisar os aspectos históricos, eco-
nômicos, políticos, sociais e culturais que constituem a formação de profes-
sores e o processo de ensino e de aprendizagem; desenvolver estudos e
pesquisas sobre espaço, infância,  linguagem, aprendizagem e desenvolvi-
mento; compreender o processo de ensino e de aprendizagem nas áreas do
conhecimento; desenvolver pesquisas que tenham como método de análise
o materialismo histórico-dialético; e estudar a práxis pedagógica e sua rela-
ção com a práxis social.

Nesse contexto, o curso de extensão “Cenários Políticos e Pedagógi-
cos” recuperou a história educacional brasileira e dos cursos iniciais de for-
mação de professores, compreendendo-os como elementos que são dispu-
tados por diferentes concepções. Nos embates que se travam em torno de
perspectivas antagônicas, encontram-se por um lado as demandas neolibe-
rais,  as quais  são atendidas por meio de orientações que se manifestam
através de leis, diretrizes, resoluções, decretos e normativas, que constitu-
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em os processos formativos de professores, suas práticas pedagógicas e ca-
racterizam a qualidade da educação nacional. 

Entretanto, a formação de professores é também espaço em que se
manifestam os interesses da classe trabalhadora, que luta pela melhoria da
qualidade (no sentido emancipatório do termo) da educação oferecida na
escola pública e que atende majoritariamente a alunos oriundos dessa clas-
se. Tendo em vista este panorama, o curso objetivou proporcionar elemen-
tos para a compreensão dos cenários políticos e pedagógicos que envolvem
a educação brasileira e seus desdobramentos na formação e atuação de
professores. 

Para isso, o curso foi organizado com encaminhamentos metodoló-
gicos pautados em encontros presenciais e de estudos totalizando uma car-
ga horária de 50 horas (sendo 32 horas em encontros presenciais e 18 horas
destinadas a leituras e estudos dos textos indicados). Nos encontros presen-
ciais, os temas foram abordados por convidados e por professores pesquisa-
dores do GPEFOR, a partir da indicação de leituras prévias que subsidiaram
os temas propostos para cada encontro. Dessa forma, a contribuição resul-
tou na análise dos cenários políticos e pedagógicos com debates sobre pos-
sibilidades de enfrentamento aos desafios postos à educação pública brasi-
leira. Para a realização do evento contou-se com o apoio do Centro de Edu-
cação, Comunicação e Artes – CECA e do colegiado de Pedagogia – campus
de Cascavel – PR.

A  coletânea  intitulada  “Cenários  Políticos  e  Pedagógicos”  foi
organizada durante o ano de 2020. Em contexto de Pandemia muitas das
condições de trabalho do grupo de pesquisa (já previstas) como estudos em
encontros presenciais, ficaram limitadas à condição de trabalho remoto, o
que  nos  fez  definir  em  centrar  esforços  na  produção  de  pesquisas  e
organização da referida coletânea. Assim, no mês de maio/2020, iniciou-se
a série de onze encontros que se deram quinzenalmente (com registro em
Atas), nos quais, os autores (componentes do grupo e alguns convidados)
apresentavam seus capítulos (já lidos e analisados previamente por todos)
para que se realizasse a discussão e que fosse possível sugerir elementos
para aprimorar as pesquisas/capítulos  da coletânea.  Foi  um processo de
muito  aprendizado  nas  interações  e  discussões  das  temáticas,  cujo
resultado  foi  sistematizado  na  fase  da  quarentena  provocada  pela
pandemia  do  Covid-19.  Na  ocasião,  na  sua  maioria,  os  pesquisadores  e
professores envolvidos nessa produção estavam em isolamento social,  o
que  de  certa  forma,  possibilitou  a  produção  pelo  distanciamento  dos
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intensos  afazeres  do  cotidiano  dos  professores.  O  trabalho  coletivo  de
pesquisa,  foi  também um alento às angústias e incertezas do momento,
pois  essa  coletânea  foi  tomada  como a  manutenção de  um projeto  de
resistência e luta pela educação pública brasileira. 

Marijane Zanotto e Rosane Toebe Zen 
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CAPÍTULO 1
Gerencialismo e Educação: a gestão escolar sob os

imperativos de mercado*

Rosane Toebe Zen

1. INTRODUÇÃO

Para  que se  possa  compreender,  numa perspectiva crítica,  como
ocorre a organização e a gestão da escola que oferece o atendimento edu-
cacional na sociedade contemporânea, faz-se necessário o estudo das for-
mas por meio das quais é gerida a produção no capitalismo, tendo-se em
perspectiva que as teorias de gestão adotadas no mundo produtivo inspi-
ram e são utilizadas como referência para a gestão escolar.

Se na Antiguidade e na Idade Média a educação formal, elitista e de
acesso restrito os conhecimentos escolares eram concebidos como univer-
sais, desde o surgimento do capitalismo, tem-se uma tendência à comparti-
mentalização do conhecimento, assim como, a vinculação do trabalho esco-
lar a concepções utilitaristas de educação1, que oferecem respostas às de-
mandas definidas pela sociabilidade burguesa. 

Contraditoriamente, foi também no modo capitalista de produção
que  a defesa da escola para todos, independentemente da origem social,
passou a ser defendida (SAVIANI, 2000). Assim, observa-se que um dos mai-
ores desafios da escola pública na atualidade consiste  em universalizar o
acesso à educação básica, e ao mesmo tempo, realizar esse alcance dentro
dos limites orçamentários de um Estado que se compromete prioritaria-
mente em atender os interesses do capital.

A partir do surgimento do neoliberalismo as políticas sociais, mes-
mo no campo da educação, voltam-se aos interesses e demandas do merca-
do, que são tomados como parâmetro de qualidade e eficiência, obedecen-

*DOI  – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.23-48
1 Ninguém está obrigado a saber tudo. O estudo das ciências em geral é assunto daqueles
que vivem confortavelmente e dispõem de tempo livre. Os que têm empregos particulares
devem entender as funções; e não é insensato exigir que pensem e raciocinem apenas sobre
o que forma sua ocupação cotidiana (LOCKE, s.d.: III, p.125, citado por ENGUITA (1989, p.
111).
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do ao princípio da redução dos recursos investidos, tendo em vista o cum-
primento de acordos firmados entre Estado e capital financeiro.

Nesse sentido, a contribuição deste capítulo consiste em analisar as
bases de sustentação do gerencialismo em sua relação com o trabalho de-
senvolvido nas escolas visando o atendimento prioritário aos interesses da
burguesia,  representada  de  forma  hegemônica  pelo  capital  financeiro  e
pelo Estado neoliberal. Cabe considerar que o gerencialismo não é um con-
ceito que objetivamente encontra-se definido em nossa legislação educaci-
onal ou em documentos orientadores de implementação de políticas públi-
cas. Porém, embora não anunciada, caracteriza-se nos modos operandi do
financiamento, da organização do trabalho pedagógico, nas atribuições dos
profissionais da educação e nas estratégias escolares que visam o cumpri-
mento de metas. 

O termo “gestão”, conforme esclarece Gaulejac (2007),  pode ser
abstraído como um conjunto de técnicas destinadas à racionalização e oti-
mização do funcionamento das organizações, tendo por objetivo aumentar
a eficácia e a eficiência produtiva. A gestão escolar, diferentemente, coloca
em relevo interesses e necessidades humanas. Por essa razão, considerar os
princípios  de  gestão  mercadológicos  válidos  para  a  gestão das  questões
educacionais é inviável, sobretudo em se tratando de perspectivas emanci-
patórias de educação, as quais buscam a formação de estudantes com ca-
pacidade de análise, de crítica e de transformação da sociedade.

A ideia de aplicar princípios gerenciais na educação vislumbrando
racionalização e otimização não são uma invenção da sociedade contempo-
rânea, muito embora somente na história recente essas teorias tenham ga-
nhado aplicabilidade no campo educacional. Comenius – considerado o pai
da didática moderna – na obra Didática Magna, originalmente publicada em
1657, apresenta algumas propostas educacionais que seriam capazes de sa-
tisfazer os anseios mais profundos de muitos dos executivos do Banco Mun-
dial nos dias atuais. Na referida obra, o filósofo defende que uma vez bem
organizado o trabalho pedagógico, um único professor poderia ser capaz de
ensinar (e fazê-lo com prazer) a algumas centenas de alunos concomitante-
mente e com resultado efetivo. Para isso, bastaria que a sala de aula esti-
vesse organizada segundo métodos previamente prescritos, tais como a ob-
servância ao silêncio absoluto, a composição da turma em grupos menores
tutorados por um aluno mais adiantado e a utilização de livros contendo as
tarefas (COMENIUS, 2001). 
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Comenius não viveu o bastante para ver realizada a sua obra. Em-
bora talvez tivesse sido a primeira, certamente não foi a única e tampouco
a última obra a defender os princípios baseados na racionalidade como ori-
entação para  o  encaminhamento  do trabalho  escolar.  A  organização  do
mundo produtivo segundo a perspectiva de aumento de produtividade con-
comitante à redução de custo e de tempo não eram princípios orientadores
da organização social da produção no tempo de Comenius, fator que talvez
explique porque somente a partir do surgimento da escola de massa2, no
capitalismo, as instituições passaram a demandar de maior racionalidade na
organização de seus métodos e estratégias.

Por outro lado, a escola é também um espaço de disputa, no qual
não somente os interesses da classe dominante (embora se reconheça que
a mesma se faz presente de forma hegemônica) se manifestam. Tendo esse
pressuposto em vista, o objetivo desse capítulo consiste em analisar algu-
mas das relações que se instituem entre o gerencialismo e a gestão da edu-
cação, considerando o contexto histórico atual, marcado pelas intrínsecas
influências que se estabelecem entre as concepções de educação, escola e
ensino e as teorias de administração empresarial. 

O  trabalho  está  organizado  em  duas  seções.  Na  primeira,  apre-
senta-se as relações que se estabelecem entre os regimes de acumulação
do capital (taylorismo-fordismo e regime de acumulação flexível) e a organi-
zação do Estado (nas suas faces de Estado de bem-estar social e neoliberal).
A análise vislumbrou compreender os estreitamentos entre acumulação do
capital, Estado e teorias de gestão adotadas nas escolas, as quais definem
fatores como financiamento da educação, universalização do acesso, e con-
dições de atendimento escolar. 

Na segunda seção, objetiva-se estabelecer relações que conectam
as  políticas  educacionais  projetadas  pelo  Estado  neoliberal  –  as  quais
também  atendem  aos  interesses  de  mercado  –  à  operacionalização,  no
interior  das  instituições  escolares,  das  prioridades  e  princípios  definidos
pelo gerencialismo.

2 De  acordo  com  Enguita  (1989),  a  análise  das  relações  de  produção  é  a  chave  para
compreender  os  objetivos  cumpridos  pela  escola  em  cada  momento  da  história  da
humanidade. O autor ressalta ainda que a escola de massa cumpre, na sociedade capitalista,
com a função de consolidar a ideologia industrial  e capitalista para condicionar o homem
desde a sua infância, aos comportamentos e hábitos requeridos na sociedade burguesa. 
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2. ESTADO NEOLIBERAL, GERENCIALISMO E GESTÃO ESCOLAR

No percurso histórico da gestão escolar no Brasil, é possível obser-
var que a concepção de educação foi e vem sendo orientada por teorias as
quais atendem às expectativas que as orientaram, correspondem e ofere-
cem respostas a processos que expressam os anseios dos projetos societá-
rios que correspondem aos interesses da classe dominante de cada época.

A concepção gerencialista que atualmente vigora hegemônica como
modelo de financiamento, de gestão e do trabalho pedagógico desenvolvi-
do na escola, tem suas origens vinculadas a uma forma específica de acu-
mulação do capital (o toyotismo ou acumulação flexível). Antes de caracte-
rizar o regime de acumulação toyotista-flexível e de tecer aproximações en-
tre este regime de acumulação e a forma de Estado por ele engendrado (o
neoliberal), serão abordados os elementos constitutivos do modelo que o
antecedeu, – o taylorista-fordista – o qual por sua vez também produziu
como desdobramento uma forma específica de atuação do Estado e influ-
enciou as teorias de organização e de gestão da escola.

O taylorismo-fordismo surge no início do século XX como modelo
de gestão industrial para atender à demanda capitalista de produção em
série (HARVEY, 2008), com o objetivo de produzir mais em menos tempo. O
modelo de gestão taylorista-fordista  inspirou a organização produtiva,  o
serviço público e a gestão escolar do início até meados do século XX. 

A organização produtiva pautava-se na rigidez e hierarquia do pro-
cesso, na especialização do desempenho de tarefas, e no ritmo de trabalho
ditado pela esteira. Nessa concepção, o sujeito (o trabalhador, o produtor)
era considerado um mero insumo no processo de gestão, cabendo-lhe de-
sempenhar com efetividade as suas atribuições conforme a função ocupada
dentro da cadeia produtiva (KUENZER, 2009). 

A forma de organização do Estado que correspondeu às expectati-
vas de ampliação do lucro pautado no consumo foi o Estado de bem-estar
social – ou Welfare State –, que assumiu a função de promover a oferta de
serviços e benefícios sociais (seguridade, educação, saúde, moradia e em-
prego),  os quais, por satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência,
serviam de mediação entre o acúmulo do capital e a organização dos traba-
lhadores, garantindo níveis elevados de estabilidade social. As ações do Es-
tado de bem-estar social  foram observadas com maior efetividade – em
certa medida, ainda se fazem presentes – em países de capitalismo central.
Embora tivesse influenciado a governança dos países periféricos,  não se
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pode concordar que essa forma de Estado tenha neles se concretizado, a
tomar como exemplo o caso do Brasil (FIORI, 1997).

A organização escolar, seguindo esse modelo, adotou a rígida hie-
rarquia, o autoritarismo e o disciplinamento do comportamento como al-
guns dos seus princípios (ARANHA, 1996). O modelo produtivo também ins-
pirou a organização da escola no que se refere ao trabalho parcelado, o
qual pode ser observado na organização dos conteúdos em disciplinas com
extensa grade curricular e na organização espacial da sala caracterizada pe-
las  cadeiras  enfileiradas,  lembrando  uma  organização  fabril  (ENGUITA,
1989).

A partir da década de 1950, o taylorismo-fordismo passou a apre-
sentar sinais de esgotamento. Desse período histórico em diante, a acumu-
lação  flexível – também denominada de toyotista – foi  sendo concebida
como teoria e estratégia de gestão empresarial, com o objetivo de superar
a queda vertiginosa da lucratividade do capital. O novo regime de acumula-
ção se estruturou sobre os princípios da flexibilização “dos processos de tra-
balho, dos mercados de trabalho,  dos produtos e padrões de consumo”
(HARVEY, 2008, p. 140). Com ela, surgem novos setores de produção e de
mercados, bem como a intensificação da inovação comercial, tecnológica e
organizacional. 

Se na fase de acumulação do capital denominada de taylorista-for-
dista o setor produtivo foi hegemônico na definição dos rumos do capitalis-
mo, na fase de acumulação flexível-toyotista o setor financeiro, forjado da
fusão do capital produtivo com o bancário3,  assume a hegemonia. Nesse
contexto,  o Estado também se transforma e assume a face neoliberal, ca-
racterizado pelo recuo em relação ao financiamento das políticas sociais,
assumindo uma função eminentemente reguladora.

As ações movidas pelo Estado neoliberal estão fundamentadas de
forma sucinta em cinco princípios básicos: descentralização; estabilização
de preços; privatização dos meios de produção e das empresas estatais; li-
beralização do comércio e dos fluxos de capital; desregulamentação da ati-
vidade privada; e a austeridade fiscal, que consiste na restrição dos gastos
públicos (PETRAS, 1997). 

3Hilferding (1985) é um dos autores que dedicou-se à ampliação dessa análise que não foi
delineada por Marx, a qual contempla a compreensão do capitalismo na fase imperialista,
que surge da fusão do capital produtivo com o capital bancário, dando origem ao capital
financeiro. 
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Na análise que permeia este estudo, compreende-se que o Estado
continua intervindo nos assuntos econômicos e sociais, embora a direção
tenha-se alterado. Assim, em vez de intervir para nacionalizar, o Estado pri-
vatiza; quando os bancos sofrem prejuízos financeiros, o Estado socializa  as
perdas, convertendo-as em dívidas públicas; nas relações capital-trabalho,
atua na fragilização dos sindicatos e na promoção de perdas como flexibili-
zação das relações trabalhistas e no congelamento de salários (BOITO JR,
1999). 

Nos  países  de  capitalismo  periférico,  as  populações  enfrentam
situações mais controversas provocadas por esse regime de acumulação,
em  virtude  de  que  o  Estado  de  bem-estar  teve  aporte  nulo  ou  muito
pequeno  (MASCARO,  2013)  e  políticas  sociais  como  pleno  emprego,
educação e saúde não chegaram a se tornar serviços universais (BOITO JR,
1999). Mesmo assim, os princípios neoliberais vêm sendo implementadas
em toda a sua plenitude, minando ainda mais os já frágeis direitos sociais
da classe trabalhadora. 

Mais especificamente no Brasil4, o Estado neoliberal passou a ser
implementado a partir da metade dos anos 1990, o que afetou a gestão das
políticas públicas, dentre as quais, as educacionais, tendo em vista a neces-
sidade de construir caminhos para a universalização do acesso escolar (di-
reito social esse adiado por séculos e que já não apresentava mais condi-
ções de ser postergado), apesar dos limites orçamentários de um Estado
cada vez mais restrito a investimentos nas áreas sociais. 

A difusão da ideia de que toda a população deveria ter acesso à
educação financiada pelo Estado foi originalmente defendida por Condor-
cet5 como um dos princípios liberais da ordem burguesa que vinha amplian-
do a sua hegemonia após a Revolução Francesa de 1789. Mais tarde, após o
fim da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Mundial dos Direitos Huma-
nos da ONU6 reascendeu esse debate. Se nos países de capitalismo central

4 “O neoliberalismo no Brasil é ‘tardio’” (BOITO JR, 1999, p. 11). No ocidente, as primeiras
nações a adotarem as políticas de caráter neoliberal foram os Estados Unidos, a Inglaterra e
a França, nos anos finais dos anos 1960 e início da década de 1980. Na América Latina, Chile,
Argentina, México, Bolívia e Uruguaia o fizeram na década de 1980.
5 Tais ideias foram defendidas na obra Cinco memórias sobre instrução pública, publicadas
em 1791 (SAVIANI, 2008).
6 Conforme o Artigo XXVI da Declaração, que afirma o direito de toda a pessoa à educação,
que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos no ensino elementar fundamental. Assegura
ainda  que  a  educação  deve  visar  a  garantida  dos  direitos  do  Homem e  das  liberdades
fundamentais,  favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações
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o acesso universal foi garantido com o aporte financeiro do Estado de bem-
estar social, nos países de capitalismo periférico, a exemplo do Brasil, tal
feito não se concretizou, tendo em vista que a escolarização da população
não foi historicamente tomada como prioridade.

É apenas a partir de 1990, como desdobramento do compromisso
assumido pelo Estado brasileiro na Conferência Mundial de Educação para
Todos, realizada em Joimtien, na Tailândia, evento no qual o Brasil concor-
dou em ampliar o acesso à educação como um dos objetivos para promover
o desenvolvimento da nação, foram estabelecias as metas que propuseram,
entre outras, o acesso universal ao ensino primário até o ano 2000 e a me-
lhoria dos resultados da aprendizagem (UNICEF, 1990).

Na mesma esteira, em 1996 a UNESCO divulga o relatório Jacques
Delors, produzido a pedido da Comissão Internacional sobre Educação para
o Século XXI7, da qual o Brasil também se tornou signatário. O documento
define como prioridade que os países se comprometam a garantir a toda a
população o acesso à educação como uma estratégia para garantir a inser-
ção das novas gerações à sociabilidade marcada por profundas transforma-
ções tecnológicas. A ideia central consiste na defesa de que acesso à educa-
ção e à tecnologia podem garantir sucesso das pessoas no cenário mundial
marcado por profundas transformações e pela globalização (DELORS, 1998).

 O contexto em que ocorrem esses eventos marca uma reconfigura-
ção da função social que a educação passa a cumprir, na condição de contri-
buir para o enfrentamento das dificuldades criadas pela nova ordem mun-
dial e da concorrência em uma economia globalizada, tais como o desem-
prego e a exclusão social (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). Também se observa
um estreitamento das relações que se estabelecem entre a definição de po-
líticas educacionais, as orientações dos organismos multilaterais e o empre-
sariado. Na gestão escolar, o gerencialismo ganha contornos mais defini-
dos.

No campo das políticas educacionais, o Estado tornou-se marcada-
mente descentralizador, gerencial e regulador (HYPOLITO, 2010). A descen-
tralização caracterizou-se pela distribuição, por parte do poder central, da
responsabilidade pelo financiamento, embora tenha preservado a gerência
e a regulação da educação centralizadas pela União. Ou seja, as esferas es-
taduais e municipais do poder público não conquistaram a reivindicada au-

(NAÇÕES UNIDAS, 1948).
7 Delors, Jacques. (et. al). Educação: Um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para ao Século XXI.
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tonomia, embora tenham assumido a responsabilidade em arcar com os
custos da ampliação do atendimento escolar.

Para dar conta dos compromissos firmados com as organizações in-
ternacionais e ao mesmo tempo implementar as políticas neoliberais, o Es-
tado brasileiro garantiu o acesso à educação obrigatória sem aumentar a
destinação de recursos financeiros para esse fim. A solução para esse dile-
ma foi definida por meio da criação dos fundos para financiar a educação
no Brasil: FUNDEF8 e FUNDEB9. 

A criação desses fundos é considerada uma das faces da descentra-
lização, pois  parte do montante de recursos vinculados à educação pela
Constituição Federal de 1988 passou a ser destinado ao atendimento espe-
cífico de estudantes matriculados no ensino fundamental (no caso do FUN-
DEF) ou da educação básica (no caso do FUNDEB). O repasse dessas verbas
é definido com base no número de matrículas10. Do ponto de vista ideológi-
co, veiculou-se o entendimento de que o gerenciamento dos recursos a ní-
vel local poderia permitir uma maior participação da comunidade na defini-
ção dos investimentos (MENDES, 2001).

Nesse sentido, o gerenciamento dos recursos destinados à educa-
ção por meio desses fundos caracteriza-se como ferramenta de otimização
e eficácia do financiamento educacional. A princípio, a composição dos re-
cursos não prevê dinheiro novo (MENDES, 2001), de forma que o montante
é constituído de receita já vinculadas à educação, conforme determina a
Constituição Federal de 1988: “A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos” (BRASIL, 1988, p.125).

8 O  Fundo  de Desenvolvimento do Ensino Fundamental  e  Valorização do Magistério  foi
criado por meio da Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, que alterou os
artigos  34,  208,  211  e  212  e  deu  nova  redação  ao  artigo  60  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitórias (ADCT), e regulamentado por meio da Lei n. 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.
9 O FUNDEB foi criado por meio da Emenda Constitucional  nº 53 de 2006, que deu nova
redação aos artigos 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e regulamentado por meio da Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007.
10 A Constituição Federal de 1988, no Art. 208, assegura que “Compete ao Poder Público
recensear os educandos no ensino fundamental” (BRASIL, 1988, p. 124). A despeito desse
dispositivo constitucional, em muitas redes de ensino esse dever atribuído ao poder público
não vinha sendo cumprido, o que passou a ser efetivado a partir da criação do FUNDEF, para
atender  ao  critério  de  recebimento  de  recursos,  os  quais  são  repassados  tendo  como
referência o número de alunos matriculados (ZANOTTO; ZEN, 2011).
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O  FUNDEF  foi  constituído  por  15%  dos  recursos  estaduais  e
municipais  relativos a um conjunto de impostos11 enquanto o FUNDEB é
formado  por  20%  dos  valores  desses  mesmos  impostos,  acrescidos  de
outras fontes12. 

Os fundos caracterizam-se como parte de política de descentraliza-
ção e de racionalidade econômica ao concretizarem o aumento do número
de estudantes  sem o proporcional  aumento do volume de recursos.  No
caso do FUNDEF, foram 2,6 milhões de alunos a mais matriculados e fre-
quentando o ensino fundamental entre os anos de 1996 e 2000 (MENDES,
2001). No que tange aos recursos, a Lei 9.424/1996 prevê, no Art. 6° que a
“União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º sem-
pre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por alu-
no não alcançar o mínimo definido nacionalmente”. Foram poucos (oito) os
estados brasileiros a receber essa complementação para que os recursos
atingissem o mínimo aluno-ano, que em 2001 era de R$ 363,00 (MENDES,
2001).

No caso do FUNDEB, o aumento de estudantes foi de 17 milhões
entre 2007 e 2009 (56,6% a mais em relação ao FUNDEF), embora o incre-
mento da União na composição do investimento tenha alcançado a propor-
ção de 36,6% (SAVIANI, 2009).

Para que se possa vislumbrar o nível de precarização do atendimen-
to ensejado por essa política, em 1997, quando o FUNDEF foi criado, o po-
der público estipulou em R$ 300,00 (trezentos reais) o valor mínimo nacio-
nal aluno/ano (Artigo 6°, parágrafo 4° da Lei 9424/96). Dividindo-se o míni-
mo pelo número de meses que o ano possui, na época, a soma de R$ 25,00
por mês teria sido considerada suficiente para manter todos os recursos ne-
cessários ao atendimento educacional no ensino fundamental, ou seja: ar-
car com os salários de professores, as estruturas físicas (salas de aula, car-
teiras, etc.), materiais didáticos e escolares, entre outros. Esse exemplo per-
mite vislumbrar como se operacionaliza no interior na escola a  racionalida-

11 Fundo de Participação dos Estados – FPE; Fundo de Participação dos Municípios – FPM;
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (incluindo os recursos relativos à
desoneração de exportações, de que trata a Lei Complementar nº 87/96); Imposto sobre
Produtos Industrializados, proporcional às exportações; IPIexp (BRASIL, 1996).
12 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre Propriedade
de  Veículos  Automotores  (IPVA);  50%  do  Imposto  Territorial  Rural  (ITR)  devida  aos
municípios;  receitas da dívida ativa e de juros e multas incidentes sobre as fontes acima
relacionadas (BRASIL, 2007a).
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de financeira do atendimento, tornando possível o acesso de mais estudan-
tes sem que o Estado seja proporcionalmente onerado.

Concomitantemente à garantia do acesso, o Estado neoliberal pas-
sou a mensurar a qualidade da educação, criando o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica – IDEB, em 2007. Esse índice é produzido a partir
de duas variáveis que se relacionam, ou seja, a média ponderada da nota
obtida pelos alunos em avaliações externas e o tempo médio de conclusão
de cada etapa do ensino.

O IDEB prevê que as escolas melhorem suas notas ano a ano, con-
tribuindo para o aumento da média nacional, tendo em vista alcançar, até
2022, a média nacional 6,0. Este prazo foi definido em virtude de que, no
referido ano, o Brasil completa 200 anos desde a independência, na expec-
tativa de que além do aniversário, a sociedade brasileira também possa co-
memorar a elevação da qualidade da educação e o ingresso do país como
membro da OCDE (CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015).

A criação do IDEB contou também com a participação do empresari-
ado brasileiro organizado em um “movimento” nacional denominado “To-
dos pela Educação”13 – TPE. Este movimento, utilizando-se de diversos veí-
culos, tais como o próprio site, tem cumprido com a função de divulgar os
resultados alcançados no IDEB para estimular a melhoria dos índices. 

Desde que o IDEB foi criado, os educadores passaram a vislumbrar
estratégias para que os alunos consigam o maior número de acertos possí-
veis nas avaliações externas e também para que não reprovem de ano, e as-
sim garantir as metas estipuladas pelo IDEB da escola. Não se consideram,
para  o  alcance  desses  objetivos,  as  desigualdades  econômicas  e  sociais,
tampouco a escusa do Estado (sobretudo da União) no que refere ao finan-
ciamento, muito embora a responsabilização pelos resultados tenha se am-
pliado por meio de mecanismos diversos.

Uma vez estabelecidos alguns princípios e peculiaridades que mar-
cam e caracterizam o Estado neoliberal brasileiro, que atua sob a égide do
gerencialismo que nasce e se operacionaliza no mundo produtivo, mas que

13 A  criação do IDEB  está  articulada  ao  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação,  o  qual
consistiu no compromisso assumido, no campo educacional pelo desenvolvimento nacional
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, lançado pelo então presidente
Luis Inácio Lula da Silva em 28 de janeiro de 2007. O artigo Art. 3° do PDE define que a
“qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e
divulgado periodicamente pelo INEP” (BRASIL, 2007b).
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se espraiam e inspiram a gestão da escola, na próxima seção, serão apre-
sentadas algumas das formas de atuação do gerencialismo as quais produ-
zem como efeito novas formas de encaminhamento do trabalho pedagógi-
co e de incorporação das responsabilidades pela melhora dos índices por
parte dos educadores. Também são apresentados elementos que revelam o
projeto educacional que se desenha como realidade próxima.

3. PRINCÍPIOS DO GERENCIALISMO NA GESTÃO ESCOLAR

O percurso traçado até o momento apresenta elementos que per-
mitem compreender os processos que têm levado a gestão da escola a as-
sumir funções que priorizem a eficiência das instituições no atendimento às
demandas que são externamente definidas (atender mais estudantes, com
menos recursos; melhorar as notas alcançadas nos índices produzidos pelas
avaliações externas; diminuir a reprovação escolar) ao mesmo tempo em
que desresponsabiliza o Estado por garantir condições adequadas de traba-
lho aos profissionais da escola. 

Desde que  o IDEB foi  criado,  os  resultados  escolares  alcançados
passaram a ser compreendidos como de competência dos educadores e da
comunidade escolar. Em virtude disso, os profissionais das escolas têm as-
sumido a responsabilidade de encontrar solução dos problemas que pos-
sam de alguma forma comprometer as notas dos alunos, bem como os índi-
ces de aprovação.

No contexto neoliberal, a orientação da organização das instituições
educacionais vigora sob os princípios da mercantilização, da padronização,
da responsabilização e da meritocracia. Esses conceitos ganham importân-
cia no gerencialismo, que aplicado à educação ampara-se no entendimento
de que a organização da escola deve ser gerida como os negócios, partindo
do princípio de que, o que é bom para o mercado, é bom para a educação
(ASSIS; AMARAL, 2013; FREITAS, 2011).

O gerencialismo surge como uma ideologia14 produtivista,  que se

14 O conceito  de ideologia  a que se vincula  é aquele definido por Bottomore (2001),  na
passagem em que se refere  à  terceira  fase  do desenvolvimento intelectual  de  Marx,  no
contexto da redação dos Grundrisse, a partir de 1858. Ideologia, assim, designa o caráter
contraditório  que  concentra  seu  foco  na  maneira  pela  qual  as  relações  econômicas
aparecem superficialmente, ou seja, na aparência. As aparências que caracterizam a esfera
da circulação geram tanto formas econômicas de ideologia, como também, superestruturais,
ao promoverem a exacerbação de supostos direitos inatos ao homem, tais como a liberdade,
a igualdade e a propriedade. O mercado é também fonte de ideologia política burguesa ao
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pauta na busca incontrovertida pela eficácia da ação, qualidade, competên-
cia, responsabilidade, excelência e desempenho (GAULEJAC, 2007). A ade-
são a esta lógica vem concomitantemente influenciando a gestão da escola
no Brasil. Afinal, quem se oporia à aplicação de recursos públicos visando
maior eficácia e eficiência dos resultados?

A gestão da educação, planejada nesses moldes, tornou possível a
ampliação do acesso aos bancos escolares com o mínimo de recursos, se-
guindo fielmente ao receituário neoliberal e atendendo aos anseios dos or-
ganismos internacionais, tais como o Fundo Monetário Internacional, Banco
Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).

O principal instrumento adotado para mensurar a qualidade ofere-
cida pelas escolas – o IDEB – configura-se como sendo um dos braços das
políticas educacionais,  implementando assim um conceito importante ao
mundo empresarial:  accountability – ou responsabilização, numa tradução
livre do inglês. Os resultados de cada escola são divulgados e as notas po-
dem ser comparadas (por escola, município, estado e região), instituindo
um  ethos  de competitividade e ampliando as pressões exercidas sobre as
instituições escolares, tendo em vista que os sujeitos que as compõem – di-
retores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos – passaram a ser
identificados e apontados como os responsáveis pelo desempenho alcança-
do (AFONSO, 2001). 

Apesar  das  políticas  de  descentralização,  o  Estado tem marcado
maior presença e autoridade no interior das instituições e interferindo nas
características organizacionais, na gestão e também na definição dos conte-
údos a serem ensinados.

Antes das Reformas do Estado e da educação na década de 1990, o
sistema de avaliação da educação básica realizava consulta às redes sobre
os conteúdos que eram ministrados nas escolas. O retorno das consultas
oferecia subsídios para orientar a elaboração das provas. De acordo com
Bonamino e Souza (2012), os alunos respondiam a testes de desempenho
conjugados a questionários sobre elementos ligados a esses resultados. As
avaliações externas, no período, não atribuíam consequências diretas às es-
colas e também não eram definidoras do currículo escolar. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB foi criado no
Brasil de outra experiência avaliativa que ocorreu entre os anos de 1987 e

contribuir  com  o  falseamento  dos  conceitos  de  igualdade  e  liberdade,  e  atribuí-las  a
possibilidades que somente na sociedade capitalista poderiam ser alcançadas.
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1989: a “Avaliação do rendimento de alunos de Escolas de 1º. Grau da Rede
Pública” – SAEP. Este sistema contou com a “participação dos professores e
administradores das  escolas  públicas  que discutiram quais  os programas
mínimos a serem exigidos, os objetivos e os programas de ensino desenvol-
vidos na educação básica e os livros didáticos adotados” (SANTANA; RHO-
TEN, 2013, p. 17-18). De acordo com Freitas (2007), o SAEP se caracterizou
por uma avaliação diagnóstica, no sentido de produzir informações sobre as
áreas educacionais que necessitavam de intervenções, a fim de melhorar o
processo  de  aprendizagem.  As  avaliações  eram  realizadas  por  meio  de
amostras de escolas, alunos e professores. 

Já  na  vigência  do  Estado  neoliberal  –  caracterizado  pela
descentralização  de  responsabilidades  (mais  especificamente,  os
relacionados ao financiamento das políticas sociais)  mas centralizador na
definição de objetivos a serem cumpridos pelas instituições – foi elaborada
uma  referência  para  orientar  os  conteúdos  cobrados  nas  avaliações
externas. Dessa forma, a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, em 1997, os mesmos passaram a servir de base para as provas
(BARRETTO, 2013; PASSONE, 2014; MARTINS, 2015). E desde a aprovação
da  Base  Nacional  Comum Curricular  –  BNCC,  este  documento  passou  a
assumir essa prerrogativa.

A BNCC foi aprovada pela Resolução n° 2 do Conselho Nacional de
Educação – Conselho Pleno, oficializado em 22 de dezembro de 2017, que
institui e orienta a sua implantação. O documento é de caráter normativo,
de referência obrigatória para as redes de ensino, e define o “conjunto or-
gânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças,
jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar”, orientando sua im-
plementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas
bem como pelas instituições ou redes escolares (BRASIL, 2017, p. 4).

 As avaliações externas passam a cumprir, nesse processo, a função
de controle, por parte do poder central, do ensino oferecido nas institui-
ções, que são basicamente financiadas pelos estados e municípios. Nas es-
colas, diretores, coordenadores, professores e alunos seguem as mesmas
prescrições, e todos os alunos, em nível nacional, respondem às mesmas
provas. A partir do desempenho atingido nas avaliações, são identificadas
as instituições que com menor eficiência e eficácia fazem uso dos investi-
mentos aplicados em educação (PASSONE, 2014).

Tais ações vêm alimentando uma histórica postura autoritária e pa-
trimonial a partir da qual as decisões elaboradas externamente por organi-
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zações não estatais ditam e determinam as necessidades e funções que de-
vem ser atendidas pela e para a escola brasileira (SILVA, 2003). No contexto
atual, as recomendações que de forma mais explícita vem sendo atendidas
pelo Estado brasileiro foram elaboradas pelo Banco Mundial, cujas ideias
centrais encontram-se registradas no relatório “Um ajuste justo: eficiência
e equidade dos gastos públicos no Brasil” (WORLD BANK, 2017).

Considerando a influência do referido documento na agenda políti-
ca e econômica, a seguir são apresentadas algumas das recomendações do
Banco Mundial para melhorar a eficiência do gasto público com educação,
as  quais  vem sendo sistematicamente implementadas  nas  mais  diversas
ações promovidas pelo governo brasileiro, a tomar como exemplo a aprova-
ção da Emenda Constitucional n. 95/2017, a qual define um teto para os
gastos públicos,  conforme orientação do documento síntese:  a  limitação
dos gastos constitucionais limitados pelo “teto dos gastos” adotado em de-
zembro de 2016 introduzem um gradual ajustamento por parte do governo
no que refere às receitas dos próximos dez anos (WORLD BANK, 2017, p. 9).

De forma mais específica no que refere à gestão da escola, o docu-
mento do Banco Mundial aponta a ineficiência gerada pelo baixo número
de alunos por professor, e recomenda a manutenção dos atuais serviços
com economia de 37% dos recursos aplicados no ensino fundamental e 45%
no ensino médio, aumentando o número de alunos por professor em 33%
no ensino fundamental e 41% no ensino médio. Orienta que essa proporção
pode ser conseguida “simplesmente ao permitir o declínio natural do nú-
mero de professores, sem substituir todos os profissionais que se aposenta-
rem no futuro, até se atingir a razão eficiente aluno/professor” (WORLD
BANK, 2017, p. 13). 

O organismo recomenda ainda que os salários dos professores se-
jam vinculados ao desempenho (WORLD BANK, 2017, p. 127), os quais são
aferidos mediante os índices alcançados pelas avalições externas e sistema-
tizadas através do IDEB. De acordo com o documento do Banco Mundial, o
Estado deve aumentar o controle sobre o trabalho docente uma vez que a
desvinculação entre desempenho, estabilidade e remuneração faz com que
os professores tenham pouco incentivo em manter a frequência e a eficiên-
cia no ensino. Para solucionar esse problema, recomenda a vinculação en-
tre esses três elementos (desempenho, estabilidade e remuneração), medi-
ante a criação de “um bônus por frequência para os professores” (WORLD
BANK, 2017, p. 131).
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Ainda no que se refere à organização do trabalho escolar, o relató-
rio do Banco Mundial afirma que, “em média, professores usam somente
65% de seu tempo para ensinar, ao passo que, segundo melhores práticas
internacionais, o ideal seria 85%” (WORLD BANK, 2017, p. 130).

Um exercício reflexivo que permita compreender como seria possí-
vel reduzir o tempo destinado à preparação das aulas, aumentar o número
de alunos por  turma,  e ainda assim alcançar  os  índices de desempenho
(mensurados  pelas  avaliações  externas  e  pelo  aproveitamento  escolar),
pode apontar para uma maior participação do setor empresarial na defini-
ção de como o ensino será ministrado e que metodologias serão adotadas.

A BNCC aprovada em 2017 aproxima os interesses anteriormente
mencionados. Com a definição dos conteúdos que passaram a ser cobrados
nas avaliações externas a partir de sua implementação15, o planejamento
do trabalho escolar passou a atender de forma predominante aos objetivos
definidos pelas avaliações em larga escala, para assim, aumentar as notas
dos alunos e cumprir com as metas definidas pelo IDEB.

Em  termos  de  organização  do  trabalho  escolar  voltado  a  esses
objetivos,  ganham espaço as empresas  do setor  editorial  que produzem
materiais didáticos e pedagógicos. Ao garantir como mercado as escolas,
redes  e  sistemas  públicos  de  ensino,  abocanham  parte  substancial  dos
investimentos  estatais  destinados  à  educação  (MACEDO,  2018,  p.31).  E
significa ainda reconhecer que as atribuições de planejamento das aulas, a
definição  de estratégias  de ensino  e  a  avaliação não compete  mais  aos
professores, mas ao empresariado.

Na esteira desse projeto, considerando algumas situações que já in-
corporam esses princípios, Macedo (2018), menciona duas situações, uma
vivenciada em São Paulo, e outra no Rio de Janeiro, nas quais a formação
de professores para a adaptação curricular e adoção de estratégias de ensi-
no vislumbrando os objetivos postos pela BNCC foram promovidas por em-
presas privadas, a maioria das quais vinculadas a instituições estrangeiras
que vendem pacotes educacionais que incluem desde livros didáticos, tec-
nologia digital, incluindo cursos de formação continuada de professores.

Nesse processo, ainda conforme a autora:

15 O Art. 7º da Resolução n. 2 CNE/CP estabelece que os currículos escolares relativos a todas
as etapas e modalidades da Educação Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória
(BRASIL, 2017).
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Estamos abrindo mão do caráter público das políticas educacionais,
não apenas pela parceria com instituições privadas, mas pela assimi-
lação de seus modos de gestão (Ball, 201216). Estamos jogando fora
uma experiência de formação de professores e de pesquisa das Uni-
versidades brasileiras  para  “comprar” parcerias  internacionais con-
testadas em seus cenários nacionais e que pouco conhecem da nossa
tradição (MACEDO, 2018, p. 31). 

Esse controle sobre o trabalho e o que deve ser ensinado na escola,
portanto, não se vincula a uma estratégia de fortalecimento de um projeto
de soberania nacional, mas sim, de atendimento a orientações produzidas
pelos organismos internacionais, que passaram a “tutoriar as reformas dos
Estados nacionais, mormente dos países do capitalismo periférico e semipe-
riférico” (FRIGOTTO; CIAVATTA, p. 96, 2003).

No que diz respeito ao exercício do controle sobre o que ensinar na
escola, mesmo antes da aprovação da BNCC, alguns autores já manifesta-
vam preocupação em relação ao direcionamento do trabalho escolar volta-
do aos conteúdos cobrados nas avaliações externas, o que promove a am-
pliação do estudo de conteúdos da Língua Portuguesa e da Matemática em
detrimento  da  redução  das  demais  áreas  (SOUZA,  2014;  RONCA,  2013;
FREITAS, 2011). 

Formalmente, a Base Nacional Comum Curricular aponta para uma
valorização do conhecimento em suas múltiplas áreas, conforme especifica-
do na 1ª competência geral da Educação Básica: “1. Valorizar e utilizar os
conhecimentos  historicamente  construídos  sobre  o  mundo físico,  social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprenden-
do e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e in-
clusiva” (BRASIL, 2018, p. 9). Efetivamente, no entanto,  verifica-se que os
conteúdos voltados ao ensino das duas áreas de conhecimento cobradas
nas avaliações externas (Língua Portuguesa e Matemática) são as que vem
consumindo a maior atenção dos profissionais em educação, em virtude de
que o volume de conteúdos previstos é significativamente maior do que os
previstos em outras áreas do conhecimento.

Ao analisar a organização escolar considerando o projeto capitalis-
ta, os estudantes precisam realizar as suas atividades da forma mais rápida
e mais eficiente possível, reduzindo cada vez mais o tempo socialmente ne-

16 BALL,  Stephen.  (2012).  Global  education Inc.:  new policy  networks  and the neoliberal
imaginary. New York, Routledge. Citado por Macedo (2018).
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cessário para que os estudantes se apropriem daquilo que Salm (1980, p.
51) denomina de “credenciais” para o mundo do trabalho. Para isso, não
são necessários currículos locais. Basta um conjunto de diretrizes amplas e
com objetivos bem definidos sobre habilidades e competências a serem
apropriadas, dentro de determinados espaços de tempo, a exemplo do que
propõe a BNCC. Também não é necessário o planejamento didático-peda-
gógico das aulas: basta que os professores realizem o que está previsto nos
livros didáticos ou cartilhas, nos quais já estejam adaptados e contemplan-
do os conteúdos que serão avaliados nos exames externos. 

A BNCC constitui-se, assim, como uma medida que impõe no interi-
or da escola um projeto de homem, de mundo e de sociedade vinculada aos
interesses de mercado; determina que conteúdos devem ser ensinados; e
ainda implementa  uma racionalidade  técnica  do ensino,  cujos  princípios
correspondem a uma nova versão do tecnicismo – ou neotecnicismo (SAVI-
ANI, 2008; FREITAS, 2011). 

Os efeitos de uma organização escolar pautada nesses princípios
geram como consequência a precarização das condições de atendimento,
precarização essa que está em consonância com uma determinada concep-
ção de educação financiada pelo Estado burguês e oferecido à classe traba-
lhadora. De acordo com Frigotto (1984, p. 209), “a escola é funcional pelo
que nega, e subtrai”, e nesse sentido seria ingenuidade acreditar que esse
Estado, neoliberal e atento aos interesses do capital, viesse a atender em
caráter majoritário aos ensejos dos trabalhadores comprometidos com a
transformação social. Porém, o autor também defende – tese com a qual se
compactua no contexto desse capítulo – que a escola é um espaço em dis-
puta, de embate entre interesses que correspondem a projetos distintos,
considerando, de um lado, o defendido pela classe trabalhadora, e de ou-
tro, o da classe dominante.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No percurso deste capítulo buscou-se compreender a gestão esco-
lar a partir dos elementos que a caracterizam na condição de instrumento
forjado pelo Estado neoliberal, apontando para as especificidades do neoli-
beralismo brasileiro, tendo em perspectiva que na condição de capitalismo
dependente assume determinadas peculiaridades, entre as quais, a de que
as políticas sociais seguem orientações que correspondem às expectativas
do capital, mais especificamente representados pelos organismos multilate-
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rais e pelo empresariado nacional e internacional. 
De forma irredutível, o Estado busca atender em caráter prioritário

as demandas dos setores hegemônicos, resultando na incontrovertida res-
trição da capacidade financeira dos governos em financiar de forma ade-
quada as políticas sociais, dentre as quais, as educacionais. Embora pareça
contraditório, foi esse mesmo Estado descentralizador, neoliberal, de capi-
talismo periférico o que alcançou o feito de garantir o acesso quase univer-
sal de crianças e adolescentes com idade entre 7 a 14 anos ao Ensino Fun-
damental até o ano 2000, conforme preconizado pela Declaração Mundial
de Educação para Todos (UNICEF, 1990).

Nesse  sentido,  as  políticas  educacionais  são  forjadas  em meio  à
busca incessante do Estado em negar as condições apropriadas de aprendi-
zado, tais como: infraestrutura adequada, recurso materiais e didáticos de
qualidade e em quantidade suficiente, contratação de profissionais qualifi-
cados e bem remunerados, dentre outros aspectos. Da mesma forma, ideo-
logicamente a escola assume funções diversas, que extrapolam as atribui-
ções vinculadas ao ensino e à aprendizagem, e se ampliam para atender a
demandas que correspondem ao preparo das novas gerações para enfren-
tar as adversidades do capitalismo monopolista, que incluem a adaptação
ao desenvolvimento tecnológico e a sobrevivência em meio ao desemprego
estrutural.

No aspecto operacional desse atendimento, a sobrecarga de traba-
lho é absorvida pelos profissionais da educação, que são responsabilizados
pela  “’aprendizagem’  ou  ‘não  aprendizagem’  dos  alunos,  independente-
mente dos contextos, das diferenças e situações vivenciadas no cotidiano”
(AMARO, 2016, p.1972). 

O gerencialismo como modelo de gestão limita as possibilidades de
uma qualidade  de  atendimento  escolar  na  perspectiva  emancipatória,  a
qual tem como atribuição

[…] contribuir com a formação dos estudantes nos aspectos culturais,
antropológicos, econômicos e políticos, para o desempenho de seu
papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim uma qualidade refe-
renciada no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade está intima-
mente ligado à transformação da realidade (CONAE, 2013, p. 52)

Os valores concebidos como essenciais na escola gestada pelo mo-
delo gerencialista são os de mercado, nos quais o que vale é a lei da oferta
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e da procura, utilizados como referência, inclusive, para a definição dos sa-
lários dos profissionais da educação.

Embora o estudo da realidade educacional aponte para condições
desfavoráveis ao fortalecimento do pensamento crítico e a transformação
dessa mesma realidade, não será em outros espaços que novas possibilida-
des serão forjadas, senão no interior das estruturas que estão postas em
questionamento. Sendo assim, esse capítulo enseja oferecer uma perspecti-
va de compreensão da gestão da educação que vem adotando os princípios
gerencialistas como parte de um projeto societário que visa os interesses
do mercado. 

Porém, da mesma forma que os sujeitos que constituem a escola
(alunos,  professores,  coordenadores  pedagógicos  e  professores)  não são
meros  insumos  dentro  de  um processo  produtivo,  interessa  aos  que  se
opõem a essa lógica, primeiramente, compreender a realidade para poder
transformá-la. 

Ainda que reconhecendo o grau de dificuldade e os enfrentamentos
que se colocam entre a realidade posta e um projeto de educação emanci-
patório, faz-se necessário reconhecer que é a partir da organização social,
como a atuação nos movimentos sociais, sindicais e outros, que se operaci -
onaliza a construção da superação dessa forma de organização de escola e
de sociabilidade.

O projeto social que nesse estudo se defende é aquela em que as
necessidades eminentemente humanas ocupam a centralidade do trabalho
escolar, que assume como tarefa principal a de formar, proporcionar acesso
ao conhecimento, preparar para o mundo do trabalho e transmitir valores
humanizatórios às novas gerações.
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CAPÍTULO 2
Gestão Democrática na Escola Pública: limites e

possibilidades*

Marijane Zanotto

1. INTRODUÇÃO

A educação e a gestão escolar em contexto atual no Brasil são a ex-
pressão histórica dos embates e da fulcral determinação do modelo de or-
ganização da produção, balizados pelo capitalismo, no qual se expande a
orientação gerencialista.  Eis  o desafio que se evidencia para educadores
que se recusam a atestar a concepção gerencialista para a educação públi-
ca: resistir ao modelo gerencial e defender a concepção de gestão demo-
crática para manter o direito social à educação.  

Neste ínterim, o presente estudo foi constituído com o objetivo de
compreender os limites e as possibilidades da concepção de gestão demo-
crática da educação brasileira frente aos desafios impostos pela concepção
gerencialista engendrada pelo modelo neoliberal. Para isso, orientado por
metodologia de estudo  bibliográfico, definiu-se como recorte temporal o
período que contempla o final da década de 1980, com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, passando pelas reformas da educação da dé-
cada de 1990, incluindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB n. 9394/96, abordando as mudanças nos rumos da educação imple-
mentadas pós golpe de 20161.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.49-70 
1 O que denomina-se de golpe de 2016, com expressivas mudanças nos rumos da educação,
refere-se ao momento em que, no contexto nacional, ocorreu o processo de impeachment
que  destituiu  a  presidente  Dilma Rousseff  do  cargo. Para  Braz  (2017,  p  87-88):  “Dilma,
mesmo  tendo  feito  um  governo  (como  fizeram  os  governos  petistas desde  2003)
predominantemente voltado para os interesses do grande capital e de seus sócios brasileiros
e, a partir de 2015, tendo adotado um programa de governo muito semelhante ao que foi
apresentado (e derrotado) pelo candidato do PSDB em 2014, foi arrancada da presidência da
República porque foi considerada incapaz de permanecer à frente dos interesses capitalistas
que tanto serviu. Estes agora precisavam de um governo genuinamente burguês, capaz de
não ceder o mínimo aos trabalhadores, de lhes retirar o pouco que conquistaram e de servir
inteiramente, sem concessões, ao grande capital. O pacto de classes já não mais prestava. O
governo  Dilma,  antes  mesmo  do  golpe  forjado  por  uma  farsa  parlamentar-judicial  que
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Ainda que o Estado direcione o modelo educacional gerencialista
pautado na agenda neoliberal, esse não está garantido oficialmente na le-
gislação educacional brasileira, além de não ser expressão unânime entre
educadores. Portanto, faz-se necessário fortalecer os interesses de um pro-
jeto progressista de educação que seja embasado pelos princípios de uma
gestão democrática. 

Diante dos embates que incidem sobre a problemática da gestão da
escola em um modelo de sociedade capitalista,  segue no estudo, inicial-
mente  uma abordagem  sobre  os  limites  da  concepção gerencialista  em
educação, evidenciando os desafios que este modelo traz para a gestão de-
mocrática,  para  posteriormente,  considerando  os  elementos  que  com-
preendem a concepção de gestão democrática, apresentar uma composi-
ção propositiva de gestão escolar pautada nos princípios democráticos que
intentam mobilizar para a luta por acesso e permanência a uma educação
pública com qualidade social.

2. O  CAPITALISMO  E  SUAS  DETERMINAÇÕES  LIMITADORAS  PARA  A
GESTÃO DEMOCRÁTICA  

Na organização e gestão escolar, o Brasil já vivenciou diversas faces
e modelos, desde processos embasados em concepções autoritárias, demo-
cráticos e gerencialistas2. Em que pese considerar que a história não é linear

usurpou seu mandato, já agonizava desde 2015, inclusive por incompetências e erros. Foi
sangrado até o último suspiro por seus algozes e entrincheirados no Congresso Nacional e
em amplos setores do Judiciário (com a aquiescência do douto STF) que contaram com as
armas  de  uma  Polícia  Federal  partidarizada  e,  sobretudo,  com  as  poderosas  armas
ideológicas da grande mídia burguesa.  Criou-se uma situação, deliberada e irresponsável,
que afundou não apenas Dilma e seu governo, mas o próprio país foi levado a uma crise
monumental  que,  para  além  de  seus  determinantes  econômicos  principais,  foi  piorada
conscientemente  pelas  classes  dominantes  para  que  atingissem  a  qualquer  custo  seus
objetivos políticos” (BRAZ (2017, p 87- 88).
2 Nesta pesquisa, que aborda aspectos da organização e gestão escolar, o enfoque será no
que  denomina-se  de  concepções  democráticas  e  gerencialistas,  porém,  com  a  seguinte
ressalva:  “É  necessário  esclarecer  que,  no  Brasil,  a  expressão  “organização  e  gestão  da
escola” não  tem  emprego  unânime  entre  os  estudiosos  brasileiros  do  assunto,  embora
ocorra o mesmo com outras denominações. Na tradição dos estudos sobre a escola, já nas
primeiras décadas do século XX, as questões relacionadas com o planejamento, organização,
gestão e controle de atividades educacionais estiveram vinculadas ao termo “Administração
Escolar”.  Em  1963  um  prestigiado  autor  publicou  um  livro  com  o  título  Organização  e
Administração Escolar,  dando mais abrangência ao termo “organização”?.  Nos anos 1950,
um dos primeiros sistematizadores da administração escolar no país, José Querino Ribeiro

50



e que o movimento da história da humanidade é construído entre avanços
e recuos, vale ressaltar que a gestão escolar tende a expressar projetos so-
cietários hegemônicos em diferentes momentos. 

O que não se pode desprezar é que o Brasil se mobiliza em contexto
capitalista e, nesse sentido, as determinações advindas do Estado brasileiro
são reguladas pelos interesses do capital, representando o rol de necessida-
des das oligarquias nacionais e internacionais em condição de um país de
capitalismo dependente3. Como o Estado, enquanto representante do capi-
tal, depende da força de trabalho e de um relativo consenso entre as clas-
ses, abre espaços para conter ou liberar4 democracia, direitos sociais e edu-
cação. Nesse contexto, 

[...] o Estado brasileiro foi sempre dominado por interesses privados.
Decerto,  isso  caracteriza  o  Estado capitalista  em geral,  não sendo
uma singularidade de nossa formação estatal;  mas esse privatismo
assumiu aqui traços bem mais acentuados do que em outros países
capitalistas. Sempre que há uma dominação burguesa com hegemo-

(1952),  embora mantendo a denominação “Administração Escolar”,  considerava  o termo
gestão mais  abrangente  por  incorporar  aspectos  filosóficos  e  políticos  implicados  na
administração. Recentemente, esse termo voltou ao uso corrente. Por volta dos anos 1980,
em decorrência do recrudescimento da visão ideológica e política da escola, adotou-se nos
meios  intelectuais  de  esquerda  a  expressão  “Organização do trabalho  escolar”,  em que
predominava  como  conteúdo  a  análise  da  escola  com  base  na  crítica  às  formas  de
organização do trabalho capitalista, desprezando-se o conteúdo específico. Em 1986 surgiu
um livro que se tornou clássico no âmbito da Administração Escolar, na visão marxista, em
que o autor argumenta que “a administração pode ser vista, tanto na teoria como na prática,
como  dois  amplos  campos  que  se  interpenetram:  a  ‘racionalização  do  trabalho’  e  a
‘coordenação do esforço humano coletivo’” (PARO, 1986 apud LIBÂNEO, 2007, p.3). Paro
empenha-se em compreender a administração em geral, comum a todo tipo de estrutura
social,  e  a  administração geral,  forma  concreta  da  administração  historicamente
determinada pelas relações econômicas, políticas, sociais, que se verificam sob o modo de
produção capitalista. Daí destaca seu caráter instrumental e, como tal, aplicável a uma visão
de administração escolar voltada para a transformação social” (LIBÂNEO, 2007, p.3). Tendo
em  vista  essa  variedade  de  entendimentos  sobre  gestão  e  organização  escolar  e,
compreendendo que, o que se apresenta hoje é expressão de um contexto histórico de lutas
no  qual  diferentes  concepções  se  realizam,  mesmo que  contraditoriamente,  em mesmo
espaço, adota-se para este estudo, a expressão concepções democráticas e gerencialistas. 
3 Sobre capitalismo dependente indica-se consultar: FERNANDES, Florestan. Os circuitos da
história. São Paulo: Hucitec, 1977.
4 Sobre os processos de contenção e liberação na educação, como demanda do setor privado
com articulação ao Estado, indica-se ver: CUNHA, Luiz Antonio. Educação e Desenvolvimento
Social no Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
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nia, o que ocorre nos regimes liberal democráticos, isso implica a ne-
cessidade de concessões da classe dominante às classes subalternas,
dos governantes aos governados. Portanto, nesses casos, o Estado –
ainda que, em última instância, defenda interesses privados – precisa
ter também uma dimensão pública, já que é preciso satisfazer de-
mandas das classes trabalhadoras para que possa haver o consenso
necessário à sua legitimação (COUTINHO, 2006, p.185).

Dessa forma, deve-se ponderar que, embora a gestão escolar ex-
presse movimentos emancipatórios, historicamente, as demandas do capi-
tal são determinantes e antecedem o trabalho escolar, pois, a forma e con-
teúdo do trabalho pedagógico são delimitadas pela organização e divisão
do trabalho no sistema produtivo capitalista. Assim, constituem-se formas
de disciplinamento da sociedade, as quais são materializadas especialmente
nas esferas cultural, política e social como decorrência do desenvolvimento
das forças produtivas, desdobrando-se em políticas educacionais e no pro-
cesso formativo via escolarização. 

Para a ampliação das bases do capitalismo, se observadas as macro-
tendências hegemônicas (Taylorimo/Fordismo e o Toyotismo, ou Métodos
Flexíveis), como processos de organização e gestão do trabalho, é possível
perceber o engendramento entre trabalho e educação em sua dinâmica de
atuação no processo formativo com base no modelo produtivo. 

 Para Kuenzer (2002), o Taylorismo/Fordismo iniciado na década de
1780 com a Revolução Industrial exigiu migrar da forma de produção manu-
fatureira para a industrial, o que foi expandido no século XX. Assim, o pro-
cesso de disciplinamento da sociedade, tendo em vista a formação para o
trabalho, tanto na escola como na fábrica, fez-se por meio de: definição de
fronteiras entre ações instrumentais e intelectuais; organização de estrutu-
ra verticalizada e hierarquizada; tecnologia estável; racionalidade formal e
técnica; e concepção positivista de ciência, com conhecimento formal, line-
ar e fragmentado, dosado conforme o necessário para o exercício da ocupa-
ção. Diante desse panorama a escola foi cooptada para realizar a formação
do homem que o mercado requeria. 

 No Brasil a partir da década de 1990, o Toyotismo – ou Métodos
Flexíveis - viabiliza-se com maior intensidade devido a reestruturação pro-
dutiva suscitada pelo movimento de globalização e neoliberalismo, o que
provocou mudanças nas demandas de disciplinamento para o trabalho e
consequentemente para o trabalho pedagógico na escola. O trabalho ma-
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nual é desprezado em primazia ao conhecimento produtivo para o qual se
exige formar habilidades cognitivas e comportamentais como análise, sínte-
se, rapidez, estabelecimento de relações, criatividade, comunicação clara e
precisa, interpretação, capacidade para trabalhar em grupo, aplicação de
tecnologias, entre outros. Assim, assume-se o foco na pedagogia das com-
petências, qualidade total, gestão de negócios, escola-empresa e comporta-
mentos flexíveis. Nesse modelo, para as relações na esfera escolar, sugere-
se a reunificação do trabalho dos profissionais da educação e a articulação
entre escola e comunidade. No entanto, o que apresenta-se com o caráter
da totalidade, politecnia, nada mais é do que ampliação de tarefas e, por-
tanto polivalência; juntada de partes sem totalidade (KUENZER, 2002). 

Nesse sentido, a organização e gestão do trabalho e do trabalho pe-
dagógico desencadeia-se no Brasil, a partir da década de 1990, com o apor-
te do Toyotismo – ou Métodos Flexíveis –, alinhado à teoria da Administra-
ção Científica ou Escola Clássica, e assim, a transposição do gerencialismo
da fábrica para a escola. Dessa forma, desde então, a escola passa a ser lo-
cal gerenciado, controlado e avaliado. Para a compreensão de gerencialis-
mo, referencia-se Gaulejak (2007) ao afirmar que “Sob uma aparência obje-
tiva, operatória e pragmática, a gestão gerencialista é uma ideologia que
traduz as atividades humanas em indicadores de desempenho, e esses de-
sempenhos em custos ou benefícios” (GAULEJAC, 2007, p. 36).

Na agenda da política brasileira, a reforma do Estado implementada
a partir de 1990, constava com rigor as políticas educacionais orientadas
pelo  receituário  neoliberal  internacional  dos  “[...]  novos  senhores  do
mundo – FMI, BID, BIRD e seus representantes regionais – CEPAL, OERLAC –
baseadas  nas  categorias  sociedade  do  conhecimento,  qualidade  total,
educação  para  a  competitividade,  formação  abstrata  e  polivalente  [...]”
(FRIGOTTO,  2010,  p.  21).  Nesse  sentido,  pode-se  acrescentar  outras
organizações, como o Banco Mundial – BM, a Organização para Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico – OCDE e Organização das Nações Unidas
para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  –  UNESCO,  que  fomentam  e
direcionam,  condicionadas  à  concessão  de  financiamentos,  políticas
educacionais  voltadas  em  especial  para  a  homogeneização  da  gestão
escolar, de currículos e da implementação da avaliação em larga escala. Ou
seja, a gestão escolar, passa a ser orientada por um modelo gerencialista,
que  mensura  a  atividade  humana  a  previsão  do  desempenho  e
produtividade em indicadores que revelam custos e benefícios.  Assim,  a
educação passa a ser mercadoria e o ser humano produto. 
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Nessa lógica, sem a intenção de entrar na história do BM e suas po-
líticas, com base de estudo e na relevância do documento “Um Ajuste Jus-
to: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil” elaborado
pelo Banco Mundial em 2017, o que se pode constatar é que ao Brasil foi in-
dicado um ajuste justo no sentido de retomar e adequar uma política eco-
nômica que voltasse a fazer valer, de forma mais incisiva, os princípios do
capitalismo. Nesse foco, o BM com demonstração de dados, índices e diag-
nósticos de falhas em programas e nas alocações de despesas, identifica as
reformas que tornariam os gastos públicos mais eficazes, eficientes e equi-
tativos, sob a justificativa de proteger os mais pobres e vulneráveis e mini-
mizar os impactos negativos sobre os empregos e a prestação de serviços
públicos. Assim, destaca-se do referido documento, os tópicos que incidem
diretamente na gestão da educação:

11. A massa salarial do funcionalismo público pode ser reduzida sig-
nificativamente.  12.  A redução dos prêmios salariais  excepcional-
mente altos dos servidores públicos também seria desejável de um
ponto de vista de equidade.  16.  As despesas públicas com ensino
fundamental  e  médio  apresentam  ineficiências  significativas,  e  o
mesmo nível de serviços poderia ser prestado gastando 1% a menos
do PIB em nível local [...].17. A vinculação constitucional dos gastos
em educação a 25 por cento das receitas dos municípios pode ser
uma das principais causas da ineficiência dos gastos [...]. 18. As des-
pesas com ensino superior são, ao mesmo tempo, ineficientes e re-
gressivas. Uma reforma do sistema poderia economizar 0,5% do PIB
do orçamento federal. 22. Por fim, além do atual ajuste fiscal, a me-
lhoria da qualidade das despesas públicas exige a institucionaliza-
ção de um sistema regular e rigoroso de monitoramento e avaliação
das políticas públicas  (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 07-15) (grifos do
original).

Em síntese, nos tópicos acima elencados, o BM indica que o Brasil
gasta muito em educação e que o servidor público brasileiro ganha muito,
chegando a chamar os salários recebidos de “prêmio salarial”, ressaltando
que é atípico em relação aos padrões internacionais. Nesse sentido, vale
ressaltar que o ponto nevrálgico da problemática em questão, incide sobre
a qualidade da política educacional em um formato de administração ge-
rencial, aos moldes empresariais, que prima por um modelo formativo res-
tritivo de conhecimento científico e ampliado no que se refere ao conheci-
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mento pragmático e utilitário.  Desse modo, sim, pode-se afirmar que se
gasta muito em educação, pois, não interessa gastar ou investir em educa-
ção, mas em outros setores em que o retorno financeiro é mais rápido,
além de que, neste formato, o conhecimento é balizado como uma merca-
doria, ou seja, deve ser produzido a baixo custo e gerar lucro. Eis aí o geren-
cialismo como diretriz para as políticas públicas no Brasil. 

Diante do exposto,  pode-se depreender que o indicado pelo BM
para o governo daquela ocasião e para os subsequentes foi transformar a
realidade fazendo “um ajuste justo” (para quem e em benefício de quem
não foi explicitado) e a retomar o caminho da prosperidade (diga-se, pros-
peridade dentro das bases do capitalismo), compartilhada entre todos (to-
dos os que na divisão de classes detém o capital e não a força de trabalho).
E assim se fez com maestria no Brasil pelos governos que assumiram após o
ano de 2017.

Em um momento histórico no qual a educação é tomada como pau-
ta importante na agenda governamental, em que pesaram os dados com
queda de desempenho nos índices  da  qualidade da educação brasileira,
apresentados através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB5, no ano de 2019, início do governo Bolsonaro, medidas aos moldes
gerencialistas para a resolução dos problemas foram anunciadas. Entre es-
sas, as políticas de avaliação em larga escala6 foram instrumento para im-

5 IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, formulado para medir a
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O IDEB
funciona  como um indicador  nacional  que possibilita  o  monitoramento  da  qualidade  da
Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se
mobilizar  em  busca  de  melhorias.  Para  tanto,  o  IDEB  é  calculado  a  partir  de  dois
componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos
exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar,
realizado anualmente.  As  médias  de desempenho utilizadas  são  as  da Prova Brasil,  para
escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, para os estados
e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas
para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022,
média  correspondente  ao  sistema  educacional  dos  países  desenvolvidos.  Fonte:
http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb. Acesso em: 20 mar., 2020. 
6 Para  Zanotto  e  Sandri  (2018)  [...]  o  que  podemos  diagnosticar,  é  que  as  políticas  de
avaliação do desempenho dos estudantes, medidas por instrumento da avaliação em larga
escala, dizem atestar, através dos resultados aferidos, a qualidade da educação brasileira.
No entanto,  estes dados, estão servindo muito mais para classificar e fazer comparações
entre instituições, do que para agregar esforços na superação das fragilidades do sistema,
fragilidades  estas  que também são responsáveis  pelos  índices  de qualidade.  Assim, pela
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plementar o ideário político do atual  governo.  Deve-se alertar que estas
medidas se embasam por fundamentos que emparedam um projeto educa-
cional progressista em prol da defesa de um projeto que, expressa no

[...] governo Bolsonaro uma configuração com, pelo menos, três núc-
leos: um núcleo conservador (onde figura o próprio Bolsonaro); um
núcleo liberal (onde figura Paulo Guedes) e um terceiro núcleo que se
superpõe aos dois  anteriores,  responsável  pela  implementação  do
autoritarismo social (onde figuram Moro e Mourão). As políticas pú-
blicas da atual fase serão marcadas, portanto, por estes núcleos de
poder e suas múltiplas relações (FREITAS, 2018, p. 906).

Diante da configuração de gestão desse governo e sem saudosismo
ingênuo a outras concepções de gestão escolar e projetos formativos, faz-
se necessário reconhecer que o momento é de retrocessos na educação.
Nesse panorama, a prioridade das ações coletivas tem se voltado à resistên-
cia aos retrocessos e na busca pela manutenção das conquistas alcançadas,
pois, conforme observa Freitas (2018) “Há um tempo para avançar e há um
tempo para resistir, tentando manter os avanços conquistados. Estes tem-
pos se embaralham na dependência das lutas  tanto gerais  como locais”
(2018, p. 906).

Neste sentido, deve-se reconhecer que os traços da política educa-
cional atual, tendem a não favorecer a ampliação das bases de um projeto
de democratização da sociedade e da educação, pois, 

Nesta proposta, a escola deixa de ser uma instituição social e passa a
ser vista como uma microempresa que opera nos mesmos moldes da
organização empresarial. O neoliberalismo sabe que a estrutura e a
organização do trabalho escolar – não só o trabalho na sala de aula –
ensina. Quer a escola à imagem e semelhança de uma empresa: pa-
dronizada e ensinando competências e habilidades predeterminadas,
responsabilizando-se pelos resultados. A retirada da escola das mãos
do Estado é importante pois coloca o controle político e ideológico
desta atividade nas mãos de empresários confiáveis e dificulta que as
ações de movimentos sociais organizados abram a escola para a vida,
para as  contradições sociais.  Contradições  levam a lutas  (FREITAS,
2018, p. 921). 

avaliação,  acaba por  se  direcionar  os  rumos que as práticas  escolares  vêm tomando no
âmbito do sistema de ensino brasileiro (2018, p. 133).
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Desse  modo,  em  meio  a  medidas  de  retrocessos  na  educação,
defender a democracia liberal como o limite do que se pode experimentar
em  termos  de  democracia,  é  o  caminho?  Como  ir  na  contramão  da
imposição do gerencialismo para a gestão escolar? A perspectiva de uma
gestão escolar democrática será sempre parcial,  limitada e submetida às
demandas do capitalismo? Como defender propositivamente uma gestão
escolar  embasada  na  perspectiva  democrática?  Para  Freitas  (2018)  “A
questão, agora, não é apenas o que se fará dentro da escola pública, mas se
teremos escola pública no futuro” (p. 920). Essa pauta de resistência é, sem
dúvida,  o  que  deve  de  imediato  mobilizar  uma  unidade  de  luta,  pois,
quando  se  defende  uma  perspectiva  de  gestão  democrática,
evidentemente,  somente  a  mesma se  viabiliza  na  escola  pública,  o  que
precede  existir  essa  escola  pública.  No  entanto,  como  expressão  de
resistência,  enaltecer  a  importância  de  uma  democracia  superior7 em
oposição aos limites da democracia liberal, é o que se propõe como uma
das  estratégias  para  não  se  banalizar  e  naturalizar  as  imposições  do
gerencialismo  na  escola  pública  brasileira.  Na  contramão  do  modelo
gerencialista, segue uma abordagem propositiva em tom de resistência e
em prol de uma gestão escolar democrática que prime por seus princípios,
com base no que lhe é assegurado na legislação educacional vigente. 

3.  POSSIBILIDADES  PARA  A  CONCEPÇÃO  DEMOCRÁTICA  NA  GESTÃO
ESCOLAR

Os elementos anteriormente abordados sobre as demandas capita-
listas que pautam o gerencialismo como modelo de gestão para a educação
não são consenso, pois entende-se que sua efetivação não corresponda a
uma ampliação da condição democrática de acesso e qualidade de ensino e

7 Sobre uma democracia superior, referencia-se Freitas (2018) em sua proposição: “Resistir é
uma necessidade,  mas temos que colocar  como horizonte  muito mais  do que apenas o
retorno às regras do jogo da democracia liberal representativa. Sem ela, seremos silenciados
e  massacrados.  Mas,  só  com  ela,  retornaremos  a  um  passado  que  já  demonstrou  ser
insuficiente, à espera de mais crises. É fundamental  defender a democracia liberal como
patamar  mínimo  de  civilidade,  mas  é  igualmente  necessário  superá-la  em  direção  à
construção  de  uma  democracia  socialista,  uma  democracia  dos  trabalhadores.  O
esgotamento  do liberalismo  vitimou  a democracia  liberal  e  deixou as  próximas  décadas
abertas à construção de um novo sistema histórico que pode ser pior ou melhor do que ele.
Cabe a nós resistirmos propositivamente em direção a uma democracia de tipo superior” (p.
922). 
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aprendizagem  na  educação  pública  nacional.  Assim,  parte-se  para  uma
composição  propositiva  de  abordagem  fundada  em  uma  gestão  escolar
pautada  nos  princípios  democráticos  que  possa  mobilizar  para  o  amplo
acesso e permanência a uma educação pública com qualidade social. Sendo
assim, antes de iniciar a discussão aqui proposta, faz-se imprescindível afir-
mar que a concepção de gestão escolar incide sobre a compreensão de que 

[...] a articulação e a rediscussão de diferentes ações e programas, di-
recionados à gestão educacional, devem ter por norte uma concep-
ção ampla de gestão que considere a centralidade das políticas edu-
cacionais e dos projetos pedagógicos das escolas, bem como a imple-
mentação de processos de participação e decisão nessas instâncias,
balizados pelo resgate do direito social à educação e à escola, pela
implementação da autonomia nesses espaços sociais e, ainda, pela
efetiva articulação com os projetos de gestão do MEC, das secretari-
as, com os projetos político-pedagógicos das escolas e com o amplo
envolvimento  da  sociedade  civil  organizada  (DOURADO,  2007,  p.
924).

Sem dúvida, o tipo de gestão que se realiza na escola revela uma
determinada concepção de sociedade e de educação em pauta. A história,
em seus processos pode também explicitar elementos que permitem o en-
tendimento de que embates e lutas são necessários e expressam a persis-
tência histórica pela democratização da sociedade e educação. Assim, des-
de a década de 1970, pode-se referenciar, entre outras lutas de profissio-
nais da educação, 

[...] a criação e a mobilização de entidades representativas, como a
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (AN-
PEd), fundada em 1977; o Centro de Estudos Educação e Sociedade
(Cedes), cuja fundação foi articulada em 1978 e formalizada em mar-
ço de 1979; a Associação Nacional de Educação (Ande), fundada em
1979; a Confederação dos Professores do Brasil (CPB), constituída em
1979 a partir da Confederação dos Professores Primários do Brasil
(CPPB), criada em 1960; a Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Educação (CNTE), na qual se transformou a CPB em 1989; a Asso-
ciação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes), criada em
1981, além da Federação das Associações de Servidores das Universi-
dades Públicas (Fasubra), criada em 1978 (SAVIANI, 2018, p. 25).
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Reconhecer como fundamental a mobilização histórica de profissio-
nais da educação com pauta progressista, pode ser arsenal de consciência
para entender que, embora não definitivo, o que se constata em voga na
atualidade revela preocupação pois, expressa declínio de condições materi-
ais necessárias para o êxito em demandas progressistas. 

Apesar das controvérsias e até críticas ao conteúdo ideológico do
movimento de abertura de uma gestão mais democrática para a escola pú-
blica na década de 1990, mesmo que vinculadas às demandas do capitalis-
mo e ordenadas por reformas embasadas em uma social-democracia X uma
liberal democracia, pode-se afirmar que, o que se experimentou foi melhor
do que o que se apresenta  hoje. Pois bem, assim, vale analisar a base de
uma gestão escolar em perspectiva democrática demarcando-se a década
de 1990 como ponto de partida para, posteriormente compreender o con-
texto atual.

A década de 1990 é a expressão da contradição entre embates por
projetos societários diferentes que historicamente o Brasil vivenciou. Consi-
derando o processo de redemocratização em andamento no país e a imple-
mentação  do  movimento  de  globalização  e  do  neoliberalismo  em  voga
mundialmente, como estratégia anunciada para o desenvolvimento e pro-
gresso nacional, foi implementado no período, a reforma do Estado brasilei-
ro, em seus mais diversos setores, entre esses, a reforma da gestão das ins-
tituições abarcadas pelo Estado. 

 No tocante a educação, como política social visada na década de
1990, uma das medidas foi, segundo Viriato (2004), a implementação da
descentralização,  participação  e  autonomia  da  comunidade  escolar,  en-
quanto estratégia política, provocando alterações significativas tanto nas
formas de organização e funcionamento da escola, como na incorporação
de um modelo de Estado incentivador, avaliador e gerador de políticas fun-
dadas  em medidas  desconcentradoras,  efetivadas,  por  exemplo,  com as
parcerias entre o público e o privado. Nesse sentido, a autora adverte que,
o que efetivamente se materializa nessa estratégia política é a desconcen-
tração de tarefas, visto que as decisões continuaram a encargo do poder es-
tatal (VIRIATO, 2004).

Neste ínterim, considerando que, o que se efetivou no campo da
gestão escolar com a reforma anunciada, embora parecesse a concessão de
poderes de autonomia, portanto, de mais democracia, foi mais uma expres-
são de alteração de estratégia para fortalecer o modo de efetivar um proje-
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to societário  de direcionamento da formação humana,  via  escola.  Neste
sentido, menos Estado no que se refere ao financiamento, e mais Estado no
que tange à regulação e ao controle do conteúdo e da forma no trabalho
educativo. Para a defendida “modernização” do Estado, se implementaram
novos modelos de gestão, nos quais, o projeto político-ideológico objetiva,
segundo Oliveira (2000, p. 331), “[...] introjetar na esfera pública as noções
de eficiência, produtividade e racionalidade inerentes à lógica capitalista”.

Assim, se seguida a lógica capitalista, a gestão da educação será di-
recionada por políticas atreladas à origem do financiamento adotado, o que
por consequência, caracteriza o modelo formativo que será implementado.
A gestão escolar,  diante  dos objetivos determinados em esfera  nacional
também foi um dos instrumentos para a viabilização do projeto neoliberal
mundial em voga no período. Dessa forma, entre outros representantes dos
organismos multilaterais, no Brasil destaca-se a presença do Banco Mundi-
al8 que, na ocasião pode-se dizer, foi o “órgão mentor” das reformas para a
almejada modernização do Estado brasileiro. Assim, a escola pública e sua
gestão foram focos de intervenção. 

 Como as lutas por mais democracia foram difíceis e travadas nas
brechas da contradição do capitalismo, importa considerar o que foi neces-
sário ter em foco nos momentos de maiores afrontas à democracia:

Sem dúvida, a questão é complexa, mas precisamos, e aí reside o de-
safio, criar espaços de constante interação entre representantes e re-
presentados, superando a tradicional representatividade, instituindo
formas diretas de participação. Precisamos lutar para implementar a
descentralização embasada nos princípios democráticos, lutar por um
projeto de sociedade democrática, sobrepondo-se à dominação. Te-
mos de ter a convicção de que o projeto de gestão democrática da
escola  apresenta-se  como mais  um dentre  outros  desafios  para  a
construção das novas relações sociais, constituindo um espaço públi-
co  de  decisão  e  de  discussão  não  tutelado  pelo  Estado  (VIRIATO,
2004, p. 49-50).

8 No final dos anos de 1980 e início dos de 1990, o movimento dos educadores em defesa da
escola  pública,  sindicatos  e  associações  de professores  não só  discutiam como também
exerciam  uma  postura  ativa,  exigindo  que  o  projeto  político-pedagógico  da  escola
constituísse o centro das discussões. Houve um momento em que, na esteira das lutas do
movimento docente, a construção do projeto político-pedagógico estava no fazer das lutas
da  escola.  Esse  momento  se  desvaneceu  e  coincide  com uma aproximação  do  governo
federal das agências multilaterais de empréstimos e com a retomada das negociações que
geraram novos empréstimos para a educação brasileira (SILVA, 1999, p. 144).
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Para evidenciar a concepção de gestão democrática no Brasil, consi-
dera-se necessário resgatar sua obrigatoriedade vinculada aos aspectos da
legislação que a pautaram como possibilidade de mais democracia. Sem re-
correr a historicidade de leis, foca-se na legislação em vigor e que normati-
za para a educação nacional, a perspectiva democrática. No art. 206, inciso
VI da Constituição Federal de 1988, estabelece-se a perspectiva democráti-
ca para a educação como dever do Estado ao oficializar que: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igual -
dade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liber-
dade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratui-
dade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - valorização
dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei,
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso públi-
co de provas e títulos, aos das redes públicas; VI - gestão democráti-
ca do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão de
qualidade. VIII - piso salarial profissional nacional para os profissio-
nais da educação escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL,
1988) (grifos da autora).

 Decorrente da CF de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996, LDB 9394/96, art. 14, o caráter democrático é reforçado
por meio da definição da gestão democrática para a educação pública: 

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão demo-
crática do ensino púbico na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades  e  conforme os  seguintes  princípios.  I.  Participação
dos profissionais da educação na elaboração do Projeto pedagógico
da escola: II. Participação das comunidades escolar e local em conse-
lhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996) (grifos da autora).

Apesar de existir outras leis que poderiam ser aqui citadas, a CF de
1988 e a LDB 9394/96 (nos artigos supracitados) são suficientes para exem-
plificar e afirmar que a lei ainda garante manter os princípios para a gestão
democrática  na  educação  pública  brasileira.  Porém,  sabe-se  que,  desde
1988 até o momento atual, apesar do aporte legal, a derrocada dos princí-
pios democráticos na sociedade e na escola brasileira foram progressivos.
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Saviani (2018), ao analisar o contexto nacional do ano de 2016, quando um
governo ilegítimo assume a presidência em decorrência de um golpe para
intensificar a implantação da agenda neoliberal, afirma que  

Agora estamos diante de um verdadeiro “suicídio democrático”, ou
seja,  as próprias instituições ditas democráticas golpeiam o Estado
Democrático de Direito com a ação articulada da grande mídia, do
parlamento e do judiciário que, pelo golpe, se apossaram do executi-
vo (SAVIANI, 2018, p. 29).

 Admitir esse processo de suicídio da democracia, para além de uma
constatação fatalística, é uma advertência no sentido de mobilização, pois, 

[...] se os tempos atuais no Brasil são, de verdade, muito difíceis para
a educação pública, não podemos nos render, considerando impossí-
vel reverter a escalada privatista. Ao contrário, trata-se de tempos di-
fíceis, mas não impossíveis, e é necessário, em consequência, organi-
zarmos tenazmente a resistência, preparando-nos para uma luta lon-
ga, porque os que se apoderaram do governo por usurpação não vão
abrir mão dele facilmente (SAVIANI, 2018, p. 31).

Então, o desafio que se coloca parece incidir sobre uma retomada
das bases da educação, considerando a comunidade escolar, os professores
e gestores das escolas, ou seja, na força que incide sobre os mecanismos
amparados por lei. Nesse sentido, embora não suficiente, mas como uma
possibilidade, importa frisar que a LDB 9394/96 legaliza em alguns aspectos,
caminhos para a luta e resistência. A garantia de que cada instituição de en-
sino defina sua proposta pedagógica com seus respectivos planos de traba-
lho na esfera da escola, fica garantida nos artigos 12 e 13:

Art.12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - Elaborar e
executar sua proposta pedagógica; VI - Articular-se com as famílias e
comunidade,  criando processos de integração da sociedade com a
escola; 
Art. 13 Os docentes incumbir-se-ão de: I - Participar da elaboração da
proposta pedagógica  do estabelecimento de ensino; II  -  Elaborar e
cumprir  plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta  pedagógica do
estabelecimento  de  ensino;  VI  -  Colaborar  com  as  atividades  de
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articulação da escola com as famílias e comunidade  (BRASIL,  1996)
(grifos da autora).

Diante das discussões travadas no período em que se definiu por lei
que sistemas de ensino teriam autonomia e incumbência de elaborar as
suas propostas pedagógicas, também nominadas na esfera escolar de proje-
tos político-pedagógicos, por consequência, as escolas deveriam construir
as mesmas coletivamente, o que desencadeou um movimento de discussão
e mobilização das comunidades escolares, em torno de um entendimento
de que, projeto político-pedagógico

É  um  documento  teórico-prático que  pressupõe  relações  de
interdependência  e  reciprocidade  entre  os  dois pólos,  elaborado
coletivamente  pelos  sujeitos  da  escola  e  que  aglutina  os
fundamentos políticos e filosóficos em que a comunidade acredita e
os quais  deseja  praticar;  que  define  os  valores  humanitários,
princípios e comportamentos que a espécie humana concebe como
adequados para a convivência humana; que sinaliza os indicadores de
uma boa formação e que qualifica as funções sociais e históricas que
são de responsabilidade da escola (SILVA, 2003, p. 296). 

Como já citado, no Art.14 da LDB 9394/96, consta que os sistemas
de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica. Sendo assim, apostar na autonomia, mesmo que relativa
para, independentemente das imposições do modelo capitalista que cercam
as escolas, pode ser um dos caminhos para resistência. Nesse sentido, o
Projeto Político – Pedagógico pode ser o 

[...]  eixo ordenador e integrador do pensar e do fazer do trabalho
educativo. Ele não é uma peça documental para ser apenas guardado
na secretaria da escola e manuseado pelos estagiários dos cursos de
licenciatura  e pedagogia.  Se  concebido adequadamente,  o  projeto
político-pedagógico revela quem é a comunidade escolar, quais são
seus desafios com relação à boa formação, à conquista da autonomia
e da gestão democrática, capaz esta de organizar, executar e avaliar o
trabalho  educativo  de  todos  os  sujeitos  da  escola.  Todos  nós
sabemos que as discussões em torno do projeto político-pedagógico
estão  hibernadas  e  que  as  escolas  públicas  participam  de  outros
projetos,  programas  e  planos  sem  ter  clareza  de  suas  origens  e
intenções. Pior, migram rapidamente para outros projetos, programa
e planos e arquivam em gavetas o projeto político-pedagógico. Eis o
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nosso desafio, recolocar o projeto político-pedagógico no centro de
nossas  discussões  e  práticas,  concebendo-o  como  instrumento
singular para a construção da gestão democrática (SILVA, 2003,  p.
298).

 
 Embora se saiba que atualmente o que condiciona a (re)elaboração

dos PPPs nas  escolas públicas  seja  a Base Nacional  Comum Curricular  –
BNCC, aprovada em 2017 e que a sua obrigatoriedade na reformulação de
currículos e de PPPs materializa a exigência dos organismos internacionais
para a educação brasileira, com o foco em direcionar as avaliações em larga
escala, a formação de professores e a gestão escolar, importa recolocar o
projeto político-pedagógico como um importante mecanismo de possível
resistência no interior das escolas para fazer valer a gestão democrática e
para dar vigor a um movimento de unidade a partir das bases. Desse modo,
mesmo que a posição de Silva (2003) tenha sido apresentada em outro con-
texto, entende-se ser ainda vigente:

Portanto, temos muito por fazer. Demonstrar que os financiamentos
são lesivos, que a realidade não comporta tais procedimentos, que
não aceitamos passivamente ordens e orientações sem discuti-las,
que compreendemos nossa responsabilidade com a escola pública e
com  a  formação  de  boa  qualidade  e  que,  sendo  necessário,
formularemos  uma  exposição  de  motivos,  tomaremos  decisões
contrárias e falaremos para todos que cabe à escola e aos sujeitos
que nela atuam tomar decisões e eleger suas prioridades. Penso que
é necessário, coletivamente, contrapor-se aos mandos e desmandos
dos “iluminados” e recolocar o projeto político-pedagógico como um
dos  elementos  da  gestão  democrática,  de  emancipação  e  justiça
social. Contrapor-se e ousar é preciso! (SILVA, 2003, p. 300).

No caminho da luta e resistência por mais democracia na sociedade
e na escola, toma-se como elemento que pode ser importante na constru-
ção de novas frentes de luta a partir da base, a existência constituída por
lei9, dos conselhos escolares. Na esfera da escola, 

9 Decorrente da CF de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, art.
14, define-se II.  Participação das comunidades escolar e local  em conselhos escolares ou
equivalentes  (BRASIL,  1996).  Em decorrência  da  necessidade  de  fortalecer  os  conselhos
escolares o Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares foi criado pela Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação, mediante a Portaria Ministerial n. 2.896/2004.
O  anúncio  de  justificativa  da  criação  do  referido  programa  indicou  à  implantação  e  o
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Os conselhos escolares configuram-se, historicamente, como espaços
de participação de professores, funcionários, pais, alunos, diretores e
comunidade nas unidades escolares. Em alguns casos, constituem-se
em  espaços  coletivos  de  deliberação,  assumindo,  desse  modo,  o
papel  de  órgão  co-responsável  pela  gestão  administrativa  e
pedagógica das escolas [...] (DOURADO, 2007, p. 927).

 Nesse sentido, os conselhos escolares, se assumissem o protagonis-
mo de sua função no espaço escolar, seriam esferas de atuação coletiva,
portanto, extremamente importantes para a gestão escolar. Porém, o limite
das suas funções, fica, muitas vezes, condicionado aos governos e suas po-
líticas para a educação. Conforme análise de Dourado (2007) “é fundamen-
tal destacar que o eixo da gestão democrática e da efetiva participação,
bem como a centralidade conferida a órgãos de deliberação coletiva como
os conselhos escolares, encontra limites em outros programas do próprio
governo federal” (DOURADO, 2007, p. 936). 

Sem negligenciar a ressalva feita por Dourado (2007), sob o coman-
do de um governo com bases mais progressistas, portanto, menos autoritá-
rio do que o atual, deve-se ponderar que não será neste governo liberal,
conservador e autoritário que os conselhos escolares, assim como os Proje-
tos Político-Pedagógicos serão referenciados como indicadores para a ges-
tão das escolas. No entanto, mesmo que na contramão do que se apresenta
como limite em qualquer que possa ser o governo, evidencia-se os Conse-
lhos Escolares e os PPPs enquanto possibilidades de resgatar a gestão de-
mocrática como um caminho de luta e resistência. 

 Além dos instrumentos já referenciados de mobilização por uma
gestão mais democrática no âmbito escolar, importa também respaldar a
necessidade de envolver os movimentos estudantis, os processos de forma-
ção continuada de professores e a articulação com a comunidade escolar.
Para além do espaço da escola, deve-se referenciar a necessidade de resga-
tar a mobilização dos Conselhos Municipais, Estaduais e Federal de Educa-
ção como representantes dos interesses pela defesa da educação pública e
com qualidade social.  Cabe, ainda, reconhecer e intensificar as lutas dos
movimentos sociais, sindicatos, entidades e associações representativas dos

fortalecimento de conselhos escolares nas escolas públicas de educação básica envolvendo
os sistemas de ensino públicos estaduais e municipais, por meio de sua adesão à sistemática
de apoio técnico, pedagógico e financeiro do Ministério da Educação (DOURADO, 2007). Este
programa  ainda  está  vigente  e,  para  mais  informações,  indica-se  consultar:
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-de-fortalecimento-dos-conselhos-escolares

65



interesses da educação pública brasileira como uma tarefa necessária no
conjunto de mecanismos em prol de uma sociedade e educação mais de-
mocrática, o que pode, nos limites da sociedade capitalista, possibilitar a
ampliação da gestão democrática no espaço da escola. 

Nesse entendimento, a mudança como possibilidade, pode ser inici-
ada a partir da compreensão de que novas práticas no cotidiano do profes-
sor, na autonomia da escola e na gestão escolar, ao menos por ora, não sur-
girão de outra sociedade, mas no seio desta mesma sociedade dividida em
classes, antagônica e excludente. À educação, nesse processo, compreende 

[...]  a tarefa de uma transformação social,  ampla e emancipadora.
Nenhuma  das  duas  pode  ser  posta  à  frente  da  outra.  Elas  são
inseparáveis. A transformação social emancipadora radical requerida
é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação
(MESZÁROS, 2005, p. 76).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importa  manifestar  que  este  capítulo  é  parte  de  uma coletânea
planejada e elaborada pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Formação de
Professores  –  GPEFOR  e  que  foi  sistematizada  na  fase  da  quarentena
provocada  pela  pandemia  do  Covid-19.  Na  ocasião,  na  sua  maioria,  os
pesquisadores  e  professores  envolvidos  nessa  produção  estavam  em
isolamento  social,  o  que  de  certa  forma,  possibilitou  a  produção  pelo
distanciamento  dos  intensos  afazeres  do  cotidiano  dos  professores.  O
trabalho  coletivo  de  pesquisa,  foi  também  um  alento  às  angústias  e
incertezas do momento, pois essa coletânea foi tomada como uma tarefa
de articulação em prol de um projeto de resistência e luta pela educação
pública brasileira.

Dessa forma, o que considerar conclusivo em estudo que abordou
os limites e as possibilidades das concepções gerencialista e democrática
para a organização e gestão da educação brasileira em contexto capitalista,
levando em conta que este foi desenvolvido em momento avassalador para
a humanidade com a pandemia gerada pelo Covid-19? Este questionamen-
to se dá diante da constatação de que hoje, os índices revelam que no Brasil
registra-se 569.492 óbitos10. Durante esta crise sanitária no Brasil, por vezes,

10 Dados  do  COVID-19  -  Painel  Coronavírus.  Atualizado  em:  16/08/2021.  Disponível  em:
https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 17 ago.2021. 
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houve manifestações, inclusive advindas de representantes da esfera gover-
namental, que defenderam e disseminaram a ideia, de que a economia vale
mais do que vidas. Quando se faz defesa pela economia (diga-se defesa do
capital, em modo de produção capitalista) em detrimento da vida, qual será
a preocupação com a educação pública? Afinal, para que e a quem serve a
educação pública?  Entre  as  concepções  democrática  e  gerencialista,  em
prol da economia, qual modelo seria adotado? Embora não seja a expres-
são de consenso, o projeto de sociedade e educação anunciados estão ma-
terializados no modelo gerencialista. O que se agrava é constatar que o Es-
tado, em uma pandemia, expressa sem constrangimentos, o desprezo a vi-
das que, na sua maioria, são de pessoas da classe trabalhadora e dependem
de um sistema de saúde pública que está fragilizado. A desigualdade social
está exposta aos olhos de todos, porém, ignorada, enquanto a mobilização
dos grupos que efetivamente exercem poder na sociedade giram em torno
do bem-estar da economia. Mas, para que serve a economia, se não serve
para salvar vidas? Para que serve a economia, se não serve para garantir o
direito à saúde e educação? De fato, saúde e educação são secundárias di-
ante da economia, para um governo que se alinha ao modelo produtivo ge-
rencialista, guiado pelo neoliberalismo. 

Mesmo  assim,  ou  apesar  de  tudo  isso,  a  circunstância  permite,
para, além de expor a trágica realidade, ser um motivo para colocar em tela
as  preocupações  que  mobilizam  as  duras  e  necessárias  lutas  que  se
evidenciam pela  frente.  Diante  do  exposto,  é  inevitável  não  reconhecer
que, na composição da política em conjuntura nacional e por consequência
a educacional, advinda desse governo, nada de promissor se evidencia em
curso.  Assim,  abriu-se  neste  estudo possibilidades para  compreender  os
limites e as possibilidades das concepções gerencialista e democrática para
a  gestão  da  educação  brasileira  em  contexto  capitalista,  como  uma
proposição de  análise  e  de  mobilização em defesa  de  uma sociedade e
educação mais democráticas. 

Fica lançada aqui uma tarefa desafiadora, para a qual não se pode
negligenciar que a história da humanidade é um processo cíclico e que se
constitui no movimento de sujeitos que mudam contextos, sendo assim, em
tom de mobilização, importa ressignificar que “A história nunca se fecha
por si mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens, em grupos e
confrontando-se como classes em conflito, que fecham ou abrem os circui-
tos da história” (FERNANDES, 1977, p. 5).
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CAPÍTULO 3
Projeto Educacional para Todos: uma prosa necessária*

Edaguimar Orquizas Viriato

1. INTRODUÇÃO 
   
Já faz algum tempo que não proseio. A última prosa1 foi dedicada à

escola pública, mais especificamente, ao seu modo de gestão e organiza-
ção. A conversa fez referência às estratégias adotadas pelos formuladores
das políticas educacionais no nosso país que procuram, a todo custo, legiti-
mar e consolidar a lógica do público, porém privado. Naquele momento, ar-
gumentei que a transferência do serviço público estatal para o não-estatal
poderia ocasionar um esvaziamento do espaço público estatal, elevando,
assim,  a escola pública  ao status de escola  pública,  porém privada bem
como a despolitização desse espaço educacional. Afirmava que 

Enquanto  alguns  intelectuais  acreditam,  não  por  ato  de  fé,  mas
simplesmente por conveniência,  que a educação pública está mais
eficiente  e  eficaz,  um  zumbi  ronda  a  organização  e  a  gestão  da
educação  pública.  O  zumbi  do  mercado,  ora  caracterizado  como
quase-mercado;  ora  como  público,  porém  privado;  ora  como
instituições  privadas  sem  fins  lucrativos.  Você,  sim  senhor,  agora
você pode ser o nosso cliente. E a lagarta vira numa linda borboleta –
reprodução natural. E a criança pobre? Cinderela!!!!! (VIRIATO, 2010,
p. 752).

Resgatei, naquela prosa, a política como possibilidade de mobilizar
os sujeitos, que por pura teimosia e desrespeito aos burocratas da educa-
ção ainda reclamam o conhecimento. Não concordam com a reprodução
“natural” oferecida às camadas populares,  pois  sabem que suas crianças
não viram princesas e rainhas. 

A ausência da política, enquanto possibilidade de manifestar a dis-
cordância do que está posto como “natural”, é o conformismo e aceitação

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.71-90
1 VIRIATO, Edaguimar. PROSEAR .... APENAS UMA PROSA, NADA MAIS! In: Revista Travessia,
v.4, n.2 (2010). 
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da desigualdade social como um processo natural e individual. As relações
sociais são constituídas em meio a conflitos e interesses de grupos/classes.
Como nos diz os compositores Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio
Britto, ao criarem a letra Comida, cantada lindamente pelos Titãs,

[...]  A gente não quer só comida;  A gente quer comida, diversão e
arte; A gente não quer só comida; A gente quer saída para qualquer
parte; A gente não quer só comida; A gente quer bebida, diversão,
balé; A gente não quer só comida; A gente quer a vida como a vida
quer [...]. (TITÃS, 1987).

Se o “a gente” não piar, “a saída para qualquer parte” limitar-se-á,
diminuirá, até alcançar a sua completa inexistência enquanto direito social
a um bem comum construído historicamente. A reclamação, o piar, histori-
camente, tem se efetivado no âmbito da sociedade civil organizada em diá-
logo com o Estado. Assim, tem sido a luta entre os interesses de classes.
Ocorre que essas esferas estão absorvendo um piar e diálogo conformados
ao rumo do mercado e da concorrência, da aceitação do serviço público
que o bolso poder pagar. 

Estremeço enquanto escrevo, mas compreendo que uma boa prosa
faz isso conosco, pois prosear é namorar aquela menina (o) cujo fluxo san-
guíneo acelera o coração ao estar diante de tanta belezura. A educação é a
minha belezura, é a minha teimosia e esperança em ver todos os sujeitos,
independentemente de qualquer circunstância, tendo acesso ao conheci-
mento sistematizado ao longo da nossa História. Por isso estremeço, por-
que descubro que “rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que
você tenha a  quem amar.  E  quando estiver  bem cansado,  ainda,  exista
amor pra recomeçar. Pra recomeçar” (FREJAT, 2001). 

O meu recomeço me leva a continuar proseando e, peço desculpas
se me torno repetitiva, se a conversa continua tendo como foco a política
como possibilidade de construção coletiva de um projeto educacional para
todos, independentemente de qualquer tipo de discriminação. Estou fora
da moda acadêmica? Quem se importa? Como seria maravilhoso se o pro-
blema fosse apenas estar fora da moda imposta pelos estrategistas neolibe-
rais. Entretanto, a apatia social em torno do conhecimento científico aden-
tra friamente os teares que outrora construíram grandes bordados. A escu-
ridão ronda pelas cidades, excluindo todo projeto  que  assuma  como  hori-
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zonte o acesso ao conhecimento ao conjunto da população2. 
Como nos presenteia Fernando Pessoa, Navegar é Preciso. É preciso

não se conformar com a exclusão cada vez maior aos bens produzidos pela
Humanidade. Conhecer faz parte da nossa característica humana. Reprodu-
zo aqui a íntegra do poema, pois construir sonhos e realizá-los é preciso,
para isso,  no âmbito da nossa prosa, temos que navegar nas  diferentes
áreas do conhecimento. Todas as áreas formam a nossa humanidade, ou
melhor, pela ciência nos constituímos como ser social e histórico. 

Eis a poesia na sua íntegra, vamos por entre o mar, tomar o espírito
do “navegar é preciso” e, sem medo de ser grande, construir o projeto edu -
cacional  que  queremos  para  nossas  crianças.  Transforma(ação)!!!  Agir  é
preciso!

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:
“Navegar é preciso; viver não é preciso”.
Quero para mim o espírito [d]esta frase,
transformada a forma para a casar como eu sou:
Viver não é necessário; o que é necessário é criar.
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.
Só quero torná-la grande,
ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a
lenha desse fogo.

2 Faço referência  especificamente às legislações:  LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE
2017. Altera as Leis N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº
11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral.  RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE
2017.  Institui  e orienta a implantação da Base Nacional  Comum Curricular -  BNCC, a ser
respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica. RESOLUÇÃO CNE Nº 3 DE 21/11/2018. Diretrizes Curriculares para o Ensino
Médio. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. RESOLUÇÃO Nº 4,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino
Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB,
completando  o  conjunto  constituído  pela  BNCC  da  Educação  Infantil  e  do  Ensino
Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP
nº 15/2017. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. Define as Diretrizes
Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  Inicial  de  Professores  para  a  Educação  Básica  e
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação).
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Só quero torná-la de toda a humanidade;
ainda que para isso tenha de a perder como minha.
Cada vez mais assim penso.
Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue
o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir
para a evolução da humanidade.
É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.3

Prosear acerca da construção coletiva de um projeto educacional
para todos exige compreender e ampliar as razões postas pelos formulado-
res da política educacional  para além dos aspectos justificados por estes
que estão relacionados a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade educa-
cional. Afinal já é fato indicado por diversos estudos na área educacional 4

que a ideologia subjacente à eficiência, eficácia e qualidade educacional é a
do mercado. De igual modo, é fato indicado que a política educacional im-
plantada e implementada Pós LDB5 vem ao encontro do modelo de Estado
posto a partir da aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado6 brasileiro, em 1995. 

A redefinição do papel do Estado brasileiro diante da política educa-
cional, reconfigurando o espaço público estatal das escolas exige alterar sig-
nificativamente o seu modus operandi, ou seja, o seu modo de fazer (o que
ensino?), o seu modo de viver (para quem ensino e por que ensino?) e o
seu modo de agir (quais os princípios que regem o ensinar e o aprender?).
Não podemos nos iludir com o canto da sereia, pois público não estatal é o
espaço dos interesses empresariais, é espaço privado. Assim, o modus ope-

3 Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/navegar-preciso-viver-nao-preciso.htm.  Acesso
em: 12 de set. de 2020. 
4 Entre outros, indico consultar: NEVES, Lúcia M. W. et all. Direita para o social e esquerda
para o capital: intelectuais da nova pedagogia da hegemonia no Brasil. São Paulo, SP: Xamã,
2010.
5 Entre  outros,  indico  consultar:  PERONI,  Vera,  ADRIÃO,  Theresa.  Público  não-estatal:
estratégias para o setor educacional brasileiro. In: ADRIÃO, Theresa, PERONI, Vera (org.). O
público e o privado na educação interfaces entre  estado e sociedade.  São Paulo:  Xamã,
2005.
6 O Plano Diretor  da Reforma do Estado foi  elaborado pelo Ministério da Administração
Federal e da Reforma do Estado e aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em de 21 de
setembro de 1995. Nele, consta que “a PROPRIEDADE PÚBLICA NÃO-ESTATAL, constituída
pelas organizações sem fins lucrativos, que não são propriedades de nenhum indivíduo ou
grupo e estão orientadas diretamente para o atendimento do interesse público” (BRASIL,
Plano Diretor da Reforma do Estado, 1995, p. 43).
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randi educacional no espaço público não estatal está atrelado diretamente
aos interesses privados, sem a possibilidade da política e ou reivindicações
por melhorias do serviço educacional. O porvir ocorre no público. O público
estatal tem sido o espaço de luta e garantia de direitos, entre eles, como já
dito, o acesso à educação. 

Nesses termos, o resultado de uma política pública indispensavel-
mente deve passar pela compreensão das distinções entre público e priva-
do e, não obstante, agora o público não-estatal, como se fosse possível, sob
a lógica do mercado existir o público não-estatal, o público, porém privado
ou quase mercado. Que estratégia para encaminhar a política pública para
os referenciais neoliberais! “Navegar é preciso” (Fernando Pessoa).

Situar-se nessa forma de se compreender e formular a política pú-
blica educacional, penso ser crucial ao professor. Esta é a razão desta prosa,
que a coloco como necessária, tendo em vista que prosear acerca da Educa-
ção é uma conversa de enamorados que, ao tomarem ciência da seriedade
do seu compromisso, tecem os seus acordos, colocando em prática o proje-
to de vida planejado juntos. 

O nosso acordo gira em torno do objetivo de compreender a políti-
ca como possibilidade de construção coletiva de um projeto educacional
para  todos.  Assim,  a  partir  de  estudos  e  pesquisa  bibliográfica,  a  prosa
transcorre, num primeiro momento, situando a política pública como aces-
so ao bem comum, discutindo o Estado e sua relação com o público, priva-
do e público não-estatal. Os laços vão se formando para que o serviço edu-
cacional caminhe para a privatização. 

Na  sequência,  convido  os  leitores  a  rejeitarem a  privatização da
educação, tendo em vista que a função social da escola é possibilitar o aces-
so ao conhecimento a todos e o conhecimento não possui preço de merca-
do. Conhecer é um direito social, não é uma mercadoria disposta na prate-
leira de um supermercado a ser adquirida conforme as condições materiais
de um determinado consumidor. 

Prosear é necessário para firmar a nossa identidade. Somos profes-
sores, trabalhamos com o conhecimento. Esta última seção representa o
acordo da nossa prosa. Faz-se necessário reafirmar o compromisso político
em torno de um projeto educacional que efetivamente garanta o conheci-
mento, a ciência, a todos. 
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2. POLÍTICA PÚBLICA COMO ACESSO AO BEM COMUM
 
No livro “Origem da família7, da propriedade privada e do Estado,

Engels apresenta a origem do Estado como resultante da necessidade de
controlar  os conflitos sociais  entre os diferentes interesses econômicos8.
Afirma o autor:

O Estado não é,  pois,  de modo algum,  um poder  que se impôs à
sociedade  de  fora  para  dentro;  tampouco  é  ‘a  realidade  da  ideia
moral’, nem ‘a imagem e a realidade da razão’, como afirma Hegel. É
antes  um  produto  da  sociedade,  quando  esta  chega  a  um
determinado grau de desenvolvimento;  é  a confissão de que essa
sociedade  se  enredou  numa  irremediável  contradição  com  ela
própria  e  está  dividida  por  antagonismos  irreconciliáveis  que  não
consegue conjurar (ENGELS, 2002, p. 191).

De acordo com o autor, o poder nascido na sociedade, “mas posto
acima  dela  se  distanciando  cada  vez  mais,  é  o  Estado”  (ENGELS,  2002,
p.191). Isto significa que o Estado, como produto da própria sociedade, “é
por regra geral,  o Estado da classe mais poderosa, da classe economica-
mente dominante” (Engels, 2002, p. 193).

Se o “a gente” não piar, conforme anunciado na letra da música Co-
mida, Titãs, o Estado, por si só, não tem interesse em proporcionar o acesso
ao bem comum9 - construção histórica da humanidade, que a princípio, de-
veria ser acessível a todos, independentes de classe social ou qualquer ou-
tro atributo. Isto significa, que o Estado é o responsável em possibilitar o
bem comum a todos, amenizando, de certo modo, a desigualdade social.
Entretanto, o fato de o bem comum apresentar-se em forma de política pú-

7 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002.
8 Parte  dessa discussão está contida em VIRIATO, Edaguimar Orquizas.  Gestão Escolar:  a
publicização mercantil da educação profissional. Cascavel, Edunioeste, 2007. 
9 Sobre o assunto, indico a leitura do artigo: Sobre a noção de bem comum no pensamento
político ocidental: entre becos e encruzilhadas da dimensão ancestral do moderno conceito
de interesse público, escrito por José Sergio da Silva Cristóvam. In: Revista de Investigações
Constitucionais, vol. 6, no. 1, Curitiba, Jan./Apr. 2019 e publicado em out, 21, 2019. On-line
version, ISSN 2359-5639. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.5380/rinc.v6i1.57508.  Acesso
em: 12 set. 2020.
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blica, como um bem público, garantido pelo Estado, também por si só, não
garante a sua eficiência e eficácia para o conjunto da população. Impõe-se
necessário o preceito da democracia, ao qual o bem público exige controle
por parte de seus cidadãos. 

Por outro lado, é preciso atentar-se para que o bem público não se
reduza às questões sociais, ou seja, à formulação de políticas públicas volta-
das à ação social, aos reclamos dos trabalhadores que são transformados
em direitos/benefícios ofertados pelo Estado por meio de Política Social, no
nosso caso, por meio da Política Educacional. É preciso frisar, ainda, que o
viés da política pública se direciona sempre como forma de manter o traba-
lhador vivo e produtivo, tendo em vista que o Capital precisa da sua força
de trabalho. 

Enfatizo  nessa  prosa  que  a  política,  compreendida  como
possibilidade  de  os  trabalhadores  intervirem,  criticarem,  polemizarem,
interferirem pelo bem comum, tem acontecido na esfera do público estatal,
com todos os pesares inerentes a sociedade cujo modelo econômico é o
capitalismo. Este tem sido o espaço do político, da ação em prol do bem
comum  coletivo.  Nele,  os  sujeitos  sociais  procuram  exercer,  na  disputa
política, o poder de interferência, decisão e construção de um projeto social
que atenda os interesses da classe trabalhadora. Reduzir esse espaço para
as questões sociais,  para a oferta simples de um serviço social,  é tirar o
aspecto político da luta por direito social, tirando do interior da sociedade
civil o conflito de interesses. 

Ao colocar o Estado como expressão da luta de classes, quero argu-
mentar que não vejo contradição entre Estado e Capital, mas sim entre Es-
tado, Capital e a Política (processo de construção da contra hegemonia, a
possibilidade de concretizar  a democracia substantiva em detrimento da
formal).  Nessa direção, os formuladores de Política Pública, ao definirem
uma política, como no caso da abordagem neste estudo, a educacional, não
estão apenas pensando nos interesses relacionados ao Capital,  mas tam-
bém na construção de estratégias para consolidar e naturalizar uma ideolo-
gia na qual o acúmulo do Capital esteja garantido e conformado por todos,
firmando, nesse aspecto, a hegemonia da classe dominante. 

Quero esclarecer também que colocar a política como processo de
construção da contra hegemonia também não garante que o público assu-
ma outra concepção que não seja a da ideologia burguesa. A minha argu-
mentação se direciona no sentido da possibilidade de construção, no porvir,
naquilo que historicamente os homens vão efetivamente consolidando. 
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Nessa direção, podemos dizer que até o início dos anos 1990, a lógi-
ca que orientou a política pública teve como base a perspectiva do Estado
Keynesiano10. Assim, as políticas públicas inerentes à educação, por exem-
plo, eram de responsabilidade das instituições do Estado que assumiam a
oferta desse serviço, considerado como direito público. As instituições pri-
vadas (da sociedade civil), com sua identidade e interesses próprios divergi-
am das instituições públicas (do Estado), cuja característica principal era o
de garantir o bem público, neste caso, a educação pública para de quem
dela necessitasse. 

Chamo a atenção – e para tanto vou me valer dos argumentos de
Silva Jr. e Sguissardi11 (2019) – para o fato de que ainda que o público derive
do privado (sociedade civil) e seja submisso a ele, existe nesta relação espe-
cificidades próprias. Espaço público ou esfera privada, ou instituições públi-
cas ou privadas, embora se relacionem, cada uma possui a sua própria iden-
tidade e, claro, o seu interesse. Por que, então, no âmbito da sociedade civil
há incentivo para serem criadas instituições privadas, sem fins lucrativos
que assumam a oferta educacional? Por que as políticas públicas inerentes
à educação têm primado e incentivado a transferência do serviço educacio-
nal das instituições estatais para as instituições vinculadas ao público não
estatal? 

De acordo com Reis, 

[...] o entendimento do público e do privado no capitalismo e de seu
movimento somente se pode dar com a compreensão do movimento
do capital e das crises do capitalismo, que instalam novos modos de
conformação do público e do privado, que redesenham as relações
entre  o  Estado  e  a  sociedade  e  reconfiguram  as  instituições  da
sociedade civil e do Estado (REIS, 2019, p. 69). 

 Nesse sentido, faz-se necessário naturalizar e consolidar o projeto
de sociedade em vigor, firmando, assim, o capitalismo e conformando os
sujeitos aos interesses e exigências do capital. Afirmei no início dessa prosa
que a ressignificação do público e do privado altera as relações internas da
escola pública no seu modo de fazer, de viver e de agir, ou seja, no seu  mo-
dus operandi, tendo em vista que a formulação da política pública, ao tomar
10 Sobre o assunto consultar: SADER, Emir, GENTILI, Pablo. (orgs). Pós-neoliberalismo II: que
Estado para que Democracia? Petrópolis: Vozes, 1999. 
11 SILVA JR. João dos Reis E SGUISSARDI, Valdemar. Novas faces da educação superior no
Brasil. São Paulo, Cortez, 2019. 
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como viés a social-democracia, na qual a justiça social vinha se efetivando
por meio dos direitos sociais, defendia um modelo de formação na qual o
conhecimento científico era visto como essencial para que os sujeitos trans-
formassem a realidade dada. A possibilidade da transformação social estava
presente na escola e em tudo que isto representa para o fazer pedagógico.
Isso não está mais sendo compreendido e defendido desta forma. 

O predomínio da soberania do mercado, no viés do neoliberalismo,
exige que a política educacional adeque os sujeitos ao mercado, visto que
argumentam não haver mais  lugar para se pensar em transformação ou
mudanças sociais. Com a participação no mercado – a educação passa a ter
um preço – substitui a participação política – como forma de “pio” ao direi -
to à educação. O consumidor toma o lugar do sujeito. O acesso ao conheci-
mento científico deve ser efetivado na medida em que o consumidor, em-
preendedor de si próprio, necessitar. 

Consolidar essa lógica prescinde não somente de uma ampla refor-
ma educacional nos três níveis e etapas da educação, mas também da cria-
ção de consensos ideológicos de que o espaço público estatal está fracassa-
do, colocando o peso da ineficiência e ineficácia dos serviços públicos ofer-
tados pelo Estado no seu modelo econômico e político, qual seja, a social-
democracia. 

 Como argumenta Freitas12, (2018, p. 28), ao fazer referência a re-
forma educacional atual, “[...] uma verdadeira paranoia ideológica que en-
xerga “esquerdismo” e “comunismo” em tudo que cheire à defesa dos inte-
resses  populares  pelo  Estado [...]”.  A  possibilidade  do  vir  acontecer,  da
transformação social, nesta lógica, é totalmente descartada, sendo substi-
tuída pelos valores da concorrência, individualismo, meritocracia e compe-
tição. Salve-se quem puder pagar!

3. ACEITAR ESSA INDISCIPLINA NÃO É PRECISO 

O cenário educacional resultante dessa forma de reger a economia,
embasada na regulação do mercado, sem interferência do Estado, reduzin-
do (até a sua inteira extinção) funcionários e instituições estatais responsá-
veis pelos serviços ofertados a população, dá continuidade aos problemas
já enfrentados pelos educadores, tais como evasão e reprovação, mas, com
um agravante, a ausência de uma política pública inerente a educação que
12 FREITAS, Luis Carlos de. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias.
São Paulo: Expressão Popular, 2018.
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valorize o conhecimento a todos, que valorize o ser humano, que garanta a
dignidade do sujeito.

Uma política  pública  que  desrespeita  o  diferente,  que  considera
‘normal’ ou mesmo ‘natural’ que alguns jovens permaneçam na escola en-
quanto outros se evadem para trabalhar, é uma política que firma o caos
social, que naturaliza a desigualdade social e aceita tudo que o ‘normal’ e/
ou ‘natural’ podem significar ou mesmo impactar para a vida do ser huma-
no. Essa busca em disciplinar incessantemente a aceitação da miséria em
todas as suas formas e cores, gerando uma forma de conceber o homem e
as relações sociais que fere aquilo que nos torna humano, ou seja, a nossa
capacidade de conhecer e de transformar, são inaceitáveis; opõe-se à regra
social baseada no direito. Não posso aceitar essa indisciplina!   

Entretanto, atropelando todas as formas contrárias ao viés do mer-
cado, o processo de implantação de um modelo educacional que redefine
as instituições públicas vinculadas ao Estado bem como o próprio papel do
Estado diante das políticas públicas de modo geral, se anunciou no governo
de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 199513, em seus dois mandatos
(1995-1998; 1999-2002). Para cumprir com esse processo de redefinições, o
governo tomou duas ações: a) aprovação do Plano Diretor da Reforma do
Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado (MARE), criado para esse intento; b) aprovação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96) e toda a legislação que vem
a seguir para regulamentar os níveis e etapas da educação. 

A transformação da Secretaria da Administração Federal no MARE,
cujo ministro nomeado a assumir tal Ministério foi o Professor Luiz Carlos
Bresser Pereira, foi relevante para ganhar, de modo geral, o apoio da popu-
lação na defesa do que os legisladores apresentavam uma administração
pública moderna e eficiente. Para cumprir com a eficiência e a modernida-
de da administração pública, fazia-se necessário implementar um modelo
de Administração Pública denominado de gerencial. De igual modo, fazia-se
necessário discutir a estabilidade dos servidores, o seu regime de trabalho e
de previdência bem como seus tetos de remuneração. A Administração Pú-
blica Gerencial e as mudanças no regime de trabalho e previdenciários dos
servidores públicos seriam atitudes imprescindíveis  para tornar o Estado
mais eficiente e moderno (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 45). 

13 O Governo FHC sucedeu ao governo de Itamar Franco que havia substituído o Presidente
Collor de Mello após movimento por um impeachment e sua renúncia em 1992. 

80



É válido registrar  que os  termos administração e  gestão escolar,
embora sejam usados, muitas vezes, como sinônimos, possuem particulari-
dades próprias. Enquanto administração se vincula ao controle dos proces-
sos operacionais produtivos da instituição, a gestão está mais preocupada
com o aspecto das relações sociais. No que diz respeito a gestão democráti-
ca e gerencial, os dois possuem objetivos totalmente diferentes, tendo em
vista  que  a  gestão  democrática  está  comprometida  com  o  princípio  da
transformação social.  Nela,  a  política  como possibilidade de intervenção
está fortemente presente. Preserva-se ações coletivas. 

Por sua vez, a gestão gerencial tem por objetivo a eficiência, eficá-
cia e qualidade voltados para o mercado. Não há possibilidade de transfor-
mação ou superação da desigualdade e exclusão social, pelo contrário, o su-
jeito é convidado a se adequar aos valores mercadológicos. Preserva-se o
individualismo. Nessa direção, eficiência e modernidade podem comprome-
ter os direitos sociais, ou melhor, a dignidade humana. A título de exemplo,
podemos citar a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016,
que altera substancialmente o regime fiscal e, no caso da educação e saúde,
a meta é congelar por 20 anos o investimento nessas áreas. O impacto dis -
so? Ora, sem recursos financeiros, como oferecer e manter serviços de qua-
lidade? Alternativas para captação de recursos? Simples, é só transformá-
las em mercadoria. Entra em cena o público não-estatal. Não, não precisa-
mos aceitar essa indisciplina!

 Esse pesar que não cala o meu coração pode ser expresso pela le-
tra da música Menino Mimado, composto e cantado por Criolo. 

Não, eu não aceito essa indisciplina; Acho que você não me entendeu
[...] Pois quem não vive em verdade, meu bem, flutua; Nas ilusões da
mente de um louco qualquer [...]; Eu não quero viver assim, mastigar
desilusão;  Este  abismo  social  requer  atenção  [...];  [...]  meninos
mimados não podem reger a nação; Meninos mimados não podem
reger a nação (CRIOLO, 2017). 

Penso ser importante discorrer sobre os pontos básicos dos proces-
sos da reforma do Estado, contidos no Plano Diretor da reforma do apare-
lho do Estado, para compreender a origem da defesa em torno do público
não-estatal e o impacto (o caminho da privatização) que esse processo vem
causando para os níveis e etapas da educação: 
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1. delimitação das funções do Estado: significa reduzir o tamanho
do Estado, em termos de pessoal, por meio da privatização, terceirização e
transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científi-
cos que o Estado presta.

Sublinho que público não-estatal, neste contexto, é compreendido
como “organizações ou formas de controle ‘públicas’ porque voltadas ao in-
teresse geral; são ‘não-estatais’ porque não fazem parte do aparato do Es-
tado, seja por não utilizarem servidores públicos, seja por não coincidirem
com os agentes políticos tradicionais” (BRESSER PEREIRA & GRAU, 1999, p.
16). “Este abismo social requer atenção” (CRIOLO, 2017). 

Para reduzir  o tamanho do Estado foi  necessário  delimitar  a sua
área de atuação em 3 grupos de atividades. O primeiro grupo, denominado
Núcleo Estratégico, correspondeu às áreas nas quais o Estado exerce o seu
poder: Legislativo, Judiciário e Executivo. O núcleo estratégico também in-
clui o setor das atividades exclusivas do Estado, que abrange o poder do Es-
tado para regulamentar, fiscalizar e fomentar Políticas Sociais. 

Embora haja a defesa da administração gerencial,  Bresser Pereira
conservou para esse núcleo algumas características da administração buro-
crática, justificando como:

Uma  estratégia  essencial  ao  se  reformar  o  aparelho  do  Estado  é
reforçar  o  núcleo  estratégico  e  ocupá-lo  por  servidores  públicos
altamente competentes, bem treinados e bem pagos. Por servidores
que estejam identificados com o ethos do serviço público, entendido
como o dever de servir ao cidadão (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 8). 

O segundo grupo, denominado serviços sociais  e  científicos não-
exclusivos do Estado, refere-se aos serviços que seriam financiados ou sub-
sidiados pelo Estado, tais como as áreas sociais (saúde e educação), cultu-
rais, de proteção ambiental e de pesquisa científica e tecnológica. Para esse
grupo o serviço deve ser autônomo e o controle do serviço deve ser feito
pela sociedade civil e governo. 

O  terceiro  grupo,  produção de bens  e  serviços  para  o  mercado,
abrange atividades realizadas pelo Estado, por meio das empresas estatais.
Caracteriza-se pelas atividades econômicas orientadas para o lucro (BRES-
SER PEREIRA, 1998, p. 95-104). 

Quero registrar que a publicização aparece para os serviços sociais
e científicos não-exclusivos do Estado, o segundo grupo. De acordo com
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Bresser Pereira, a publicização significa transferir os serviços desse núcleo
para o setor púbico não-estatal. Sublinhemos que Bresser Pereira & Grau
apresentam quatro formas de propriedades relevantes no capitalismo con-
temporâneo: 

A pública estatal detém o poder de Estado e/ou é subordinada ao
aparato  do  Estado;  a  pública  não-estatal está  voltada  para  o
interesse  público,  não  tem  fins  lucrativos,  ainda  que  regida  pelo
direito privado;  a corporativa também não tem fins lucrativos, mas
está  orientada  para  defender  os  interesses  de  um  grupo  ou
corporação;  a privada,  finalmente,  está  voltada para o  lucro  ou o
consumo  privado  (BRESSER  PEREIRA  &  GRAU,  1999,  p.  17,  grifos
meus).  

Ora, a publicização consiste num modo camuflado de privatização.
Gentili esclarece essa afirmação ao definir que a privatização 

Envolve  uma  dinâmica  onde  se  combinam  três  modalidades
institucionais  complementares:  1)  fornecimento  público  com
financiamento  privado  (privatização  do  financiamento);  2)
fornecimento  privado  com  financiamento  público  (privatização  do
fornecimento); e 3) fornecimento privado com financiamento privado
(privatização total) (GENTILI, 1998, p. 75). 

O autor argumenta, em 1998, que a modalidade mais provável para
o âmbito educacional  é  a segunda modalidade, privatização do financia-
mento, ou seja, “delegação do fornecimento de determinadas funções edu-
cacionais para o setor privado com a manutenção do financiamento públi-
co” (GENTILI, 1995, p. 86). Essa é a forma que estamos vivenciando  com
destaque nas últimas décadas.

Aliado aos outros componentes da reforma do Estado, aos poucos
vamos compreendendo melhor esse processo de privatização da qual  as
áreas inerentes ao segundo grupo – serviços sociais e científicos não-exclu-
sivos do Estado – estão sendo objeto de mudanças. “Eu não quero viver as-
sim, mastigar desilusão” (CRIOLO, 2017). 

2. Demarcação de seu papel regulador e os processos de desregu-
lamentação: refere-se à redefinição do grau de intervenção do Estado. O
terceiro setor surge, assim, como alternativa ao Estado corrupto, burocráti-
co,  ineficiente,  ineficaz  e  ao  mercado (determinado por  fins  lucrativos).
Agregando as organizações pertencentes ao público não-estatal, o terceiro
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setor baseia-se na solidariedade e no altruísmo, promovendo a participação
dos próprios clientes do serviço público, efetivando a lógica do leque de
controle (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Voltadas para o interesse público, essas organizações, sem fins lu-
crativos, cumpririam, assim, o papel de viabilizar a publicização dos serviços
públicos considerados não exclusivos do Estado (o segundo grupo inerente
à redução do Estado). “Acho que você não me entendeu [...] Pois quem não
vive em verdade, meu bem, flutua” (CRIOLO, 2017).

3. Aumento da governança do Estado: relaciona-se as condições fi-
nanceiras e administrativas para transformar em realidade as decisões do
Estado. É de suma importância a capacidade gerencial do Estado (BRESSER
PEREIRA, 1997, p. 41-42). A administração pública gerencial é apresentada
por Bresser como mais eficiente, eficaz e moderna. O autor argumenta que
a administração patrimonialista “é do Estado, mas não é pública, na medida
em que não visa ao interesse público” e a administração pública burocrática
baseia-se em critérios rígidos de administração. (BRESSER PEREIRA, 1998b,
p. 20). 

Vale destacar que a administração pública gerencial percebe o cida-
dão como pagador de impostos e como cliente dos serviços prestados pela
administração. Para atender melhor o cidadão-cliente, a um custo menor,
faz-se  importante,  segundo Bresser  Pereira  (1998b,  p.  25),  implantar  as
agências autônomas (para as atividades exclusivas do Estado) e as organiza-
ções sociais, no setor público não-estatal. 

4. Aumento da governabilidade: consiste na capacidade política de
governar. Refere-se a legitimidade política do Estado e do seu governo de
interagir com a sociedade. 

Bresser Pereira defende a criação de uma terceira via na qual a atu-
ação da “[...] sociedade civil e, particularmente, das entidades e movimen-
tos  do  setor  público  não-estatal  será  fundamental”  (BRESSER  PEREIRA,
1999, p. 97). Para o autor, tanto a posição da nova direita, defendendo o
domínio do mercado quanto a da velha esquerda, resistindo ao neoliberalis-
mo, são posições equivocadas, pois impossibilitam alternativas diante da
crise do Estado e do desafio da globalização. 

O cenário  apresentado permite  compreender a matriz  ideológica
que tem sustentando a reforma educacional para os níveis e etapas da Edu-
cação. Com certeza, faz-se necessário analisar as políticas educacionais em
curso de modo pormenorizado, entretanto, devo chamar a atenção para al-
guns fatos que já fazem parte do imaginário social e que contribuem muito
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para a consolidação de uma política educacional na qual o público seja pri-
vado, qual seja, a meritocracia e o individualismo exacerbados, a competi-
ção em torno da obtenção por melhores resultados 

De acordo com Freitas (2018), estamos num caminho no qual pre-
valece o individualismo violento (mascarado de empreendedorismo) “que
lança a juventude em um vácuo social, no qual conta apenas o presente, ‘a
luta pela sua própria sobrevivência’ (FREITAS 2018, p. 24). 

Com a ausência da política no contexto do público estatal, o pio até
é dado, mas ecoa na surdez dos formuladores da política e, majoritariamen-
te, na escuridão da população. Os trabalhadores, perdidos e isolados, lutam
pela manutenção dos direitos já conquistados e acabam se adequando à ló-
gica mercantil. Ideologicamente, é isso que está posto. Não é por acaso que
termos como cidadão cliente, parcerias, voluntariado, controle por resulta-
dos, competição, entre outros, passaram a fazer parte das políticas ineren-
tes à educação e do vocabulário dos seus usuários e profissionais. O foco,
privatizar tudo a qualquer custo, ganha cada vez mais a aceitação da popu-
lação. A eficiência, eficácia e qualidade da educação, sob o ditame neolibe-
ral – e muito bem defendida pelos atuais formuladores da política educacio-
nal  –,  tomam seus assentos nas políticas voltadas à educação, de modo
que,  “Nenhuma  perspectiva  de  humanização  ou  transformação  social  é
agregada aos processos educativos, daí seu caráter reacionário e conserva-
dor” (FREITAS, 2018, p. 28).   

O ápice da eficiência, eficácia e qualidade educacional, a promessa
mágica da mudança de vida via empreendedorismo atrelado a escolha indi-
vidual do percurso formativo (acesso a determinadas informações que per-
mita transformar a condição material para além da subsistência), adquirirá
forma e resultado pleno, quando o livre mercado conseguir obter todo o
controle do sistema educacional. Por enquanto, ainda vivenciamos o pro-
cesso. Não precisamos aceitar essa indisciplina!

Reformar a educação hoje,  pela prosa  que estamos discorrendo,
significa, por um lado, tirar a educação do controle do Estado para que os
empresários, na livre e suposta honesta concorrência, assumam o seu pleno
controle e, por outro, expressa a formatação do homem social que o mer-
cado exige. É a coroação da vitória do sistema econômico capitalista: for-
mar em consonância com a concepção de sociedade e homem no viés estri-
tamente econômico. Nessa direção, a resposta ao o que ensino, para quem
ensino, por que ensino fica atrelada restritivamente à adequação e confor-
mação do modelo econômico capitalista.  
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A formação tanto daquele que ensina, o professor, quanto daquele
que aprende, o aluno, se torna limitada, ao restringir o conhecimento – fer-
ramenta de trabalho do professor e meta de aprendizagem do aluno – a
uma mercadoria a ser adquirida por ambos, conforme a sua necessidade e
aplicação no mercado de trabalho. A leitura, a escrita e o cálculo, assim,
tornam-se essenciais e suficientes para a formação inicial daquele que ensi-
na e do que aprende. 

A  apreensão do conhecimento científico em todas as  suas  áreas
perde a relevância, tendo em vista que o homem a ser formado é o homem
acrítico, o homem que se adéqua ao seu próprio empreendedorismo. De
acordo com a necessidade do empreender, busca-se a formação (conheci-
mento para aplicar de modo restrito a algo).  Essa é a identidade que se
quer formar! Esse é o tom que perpassa as atuais legislações para a Educa-
ção Infantil, Educação Básica e Ensino Superior. Não é possível aceitar essa
indisciplina!  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

PROSEAR É NECESSÁRIO. Embora toda prosa chegue a um final, isso
não significa, de modo algum, que o assunto esgotou. Principalmente no
nosso caso, cuja esperança é um norte a ser perseguido. No decorrer da
preparação dessa prosa, estava lendo um artigo na Folha de São Paulo14, no
qual Frei Betto, de modo sensível e poético, convida-nos a respirar, a “Não
deixar que sufoquem a sociedade civil, a mídia, a liberdade de expressão, a
arte, os direitos civis, o futuro dessa geração condenada a viver esse pre-
sente nefasto”. O autor finaliza o texto, referenciando Cora Coralina e afir-
mando que  quer  “Mais  esperança nos  meus  passos  do  que tristeza  nos
meus ombros” (Cora Coralina). 

O artigo do Frei Betto encheu o meu coração de alegria e esperan-
ça. Temos ciência que a esperança nos move para a ação, para a busca por
alternativas. Que os nossos passos nos façam respirar livremente!

A prosa tem essa intenção, pois não é possível continuar apenas
respirando ao ver  a educação pública e tudo o que ela representa para
quem efetivamente dela precisa se esvair, virar uma mercadoria na prate-
leira. É necessário prosear!

14 Frei Betto: Não consigo respirar neste Brasil (des)governado. Publicado originalmente na
Folha de São Paulo, em 5 de junho de 2020.. 
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Há uma tendência em afirmar que a escola pública é um fracasso.
Como vimos, os novos reformadores argumentam que a crise da educação
ocorre em virtude da sua ineficiência e ineficácia. Ora, a escola pública ex-
pressa exatamente o projeto de educação que se quer para o país. A educa-
ção sempre esteve em disputa e, mesmo com as condições cada vez mais
restritas, continuará em disputa, pois há muitos que não se calam, piam por
uma educação para todos.

Há professores que, com todas as limitações inerentes ao seu traba-
lho, diariamente lutam pela construção coletiva de um projeto educacional
para todos, pois compreendem que o conhecimento científico e o compro-
misso com a emancipação humana constituem a natureza e o sentido do
seu trabalho como professor. Esse é o compromisso político que a prosa re-
quer. 
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CAPÍTULO 4
A Influência da Religião na Educação: uma análise do

contexto atual brasileiro*

Vanessa Scherer Ferreira

1. INTRODUÇÃO 

O tema deste capítulo – religião e educação – tem como justificati-
va a inquietação e preocupação vivida por esta autora como professora da
disciplina de Ciências na rede pública municipal de ensino, pois sentia muita
dificuldade para trabalhar conteúdos considerados polêmicos, tais como a
teoria da evolução, reprodução humana, etc. Com receio de que alguns pais
e/ou responsáveis pelos alunos não se agradassem de uma abordagem que
pudesse se contrapor aos seus preceitos morais e religiosos, procurava-se
evitar trabalhar de forma mais aprofundada estes temas. Este receio é pro-
vocado por uma sociedade pautada na moralidade conservadora e religio-
sa, que está em constante conflito com a ciência e com o Estado laico. Esta
experiência permitiu perceber que, ainda que o professor lecione um con-
teúdo científico, que pertence ao currículo escolar, suas ações são limitadas
e cerceadas pela moralidade religiosa, algo que se presumia superado pela
separação entre a igreja e o Estado. Segundo a Constituição Federal (de
1988), vigente no Brasil, o Estado é (ou deveria ser) laico, ou seja, espera-se
uma sociedade saiba conviver com todas as vertentes religiosas, respeitan-
do assim a liberdade de crença individual. No entanto, os crucifixos em tri -
bunais, orações na sala de aula, a frase “Deus seja louvado” nas cédulas da
moeda nacional demonstram que mesmo nos espaços públicos existe uma
imposição teocrática do cristianismo, o que pode interferir diretamente no
processo de ensino e aprendizagem, reflexo sentido em sala de aula, pelo
receio em trabalhar conteúdos científicos que de alguma contrarie os pre-
ceitos religiosos dominantes da sociedade. 

Apesar de ser perceptível a contínua influência religiosa no decorrer
dos anos, ela está mais evidente do que nunca no contexto atual brasileiro,
desde a eleição presidencial em 2018, com a (re)aproximação entre a religi -
ão e o Estado, alinhamento representado principalmente pelo presidente
*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.91-108
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eleito, Jair Messias Bolsonaro, que faz questão de afirmar o caráter cristão
do seu governo. Para manter este alinhamento, ele conta com o apoio dos
principais líderes evangélicos do país, e da Frente Parlamentar Evangélica,
que possui 38% do total de deputados federais1. Dessa forma, o governo fe-
deral está representado por ministros que seguem as ideologias do presi-
dente, inclusive o ministro da educação. Tanto que, no começo do ano leti-
vo de 2019, por meio do Ministério da Educação – MEC, o ministro na ocasi-
ão, Ricardo Vélez Rodríguez enviou uma carta às escolas públicas e priva-
das, pedindo que a mesma fosse lida diante dos alunos, professores e funci-
onários da escola juntamente com a execução do hino e da bandeira nacio-
nal. Ao final da carta, foi incluído o slogan da campanha eleitoral de Bolso-
naro: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”2. Sendo este um claro
exemplo da violação do Estado laico pelo próprio governo federal, tornou-
se necessária esta análise da interferência religiosa na educação, com o in-
tuito de compreender o atual contexto brasileiro.

A  educação  e  a  religião  são  assuntos  antigos  e  praticamente
inerentes  à  sociedade  humana,  a  educação  como  necessidade  de
transmissão  de  conhecimento,  sejam  eles  culturais,  familiares  ou
científicos, e a religião, como necessidade de explicar o inexplicável, como
fonte  de  esperança  e  crença  em  seres  superiores  e  da  perspectiva  de
recompensa no final da vida. A relação entre a educação e a religião passou
a  se  tornar  evidente  em  diversos  períodos  da  história  da  humanidade,
inclusive no Brasil.  Um exemplo disso foi  que em 1824, no  artigo 5º da
Constituição  do Império do Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana foi
declarada como a religião oficial do Estado3.

Dependendo da perspectiva, a religião pode assumir vários signifi-
cados, pode-se dizer que um dos mais conhecidos é aquele que a considera
como uma tentativa do ser humano de ter uma “religação” divina para sa-
nar/diminuir o medo e as adversidades, como um auxílio e consolo espiritu-

1 Reportagem publicada pelo Estadão em 2019, tendo como título: Bancada evangélica é 13
% mais  governista.  Disponível  em:  https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bancada-
evangelica-e-13-mais-governista,70003011090. Acesso em: 07 jul. 2020.
2 Reportagem  publicada  pela  BBC  News  Brasil  em  2019,  tendo  como  título:  Governo
Bolsonaro:  MEC pede que escolas  toquem hino e leiam carta  com slogan de Bolsonaro;
advogados  criticam.  Disponível  em:  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47365603.
Acesso em: 08 jul. 2020.
3 A condição de Estado confessional perdurou até o ano de 1891, quando a separação entre
Estado e Igreja foi consagrada pela primeira Constituição Republicana. Fonte: Art. 72.º, § 7.º
da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891.

92



al. No entanto, para além do próprio conceito da palavra, é possível perce-
ber que, em diversos momentos da história da humanidade ela foi, e ainda
é, utilizada como mecanismo de controle da população, servindo aos inte-
resses da elite econômica. Esta tentativa de controle também ocorre com
outra ferramenta importante da sociedade: a educação. Ou seja, a educa-
ção, bem como a religião, foram e ainda podem ser utilizadas como instru-
mentos de poder pela classe dominante.

Dessa forma, objetiva-se  compreender a relação entre a educação
escolar e a religião e sua influência na educação no contexto atual brasilei -
ro. A pesquisa será bibliográfica, resgatando nos aspectos históricos a rela-
ção existente entre a religião e a educação escolar, identificando como esta
associação pode interferir na educação dos dias atuais, especificamente na
escola pública brasileira.

No primeiro e segundo tópico analisa-se a concepção de educação
e religião sob a ótica de importantes autores das ciências humanas, levando
em consideração o contexto histórico e ressaltando algumas similaridades e
discordâncias entre estes pesquisadores sobre o tema. Em seguida, no ter-
ceiro tópico, analisa-se o atual contexto brasileiro, abordando as relações
existentes entre a religião e a educação escolar.

2. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO

A educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, pois o que
diferencia o homem dos animais e outros seres vivos é a necessidade de
produzir continuamente sua existência. Dessa forma, em vez de adaptar-se
à natureza, o homem adapta a mesma para si, ou seja, a transforma. E esta
transformação provém do trabalho, e, por ser algo que se antecipa a finali-
dade da ação, é um ato intencional. Ao extrair da natureza os meios de sua
sobrevivência, o ser humano a transforma, criando um mundo humano, o
mundo da cultura. Sendo assim, a educação é, uma exigência do e para o
processo de trabalho, ao mesmo tempo em que ela própria é um processo
de trabalho (SAVIANI, 2000). Ou seja,

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é dádiva
natural,  mas tem de ser produzida pelos próprios homens,  sendo,
pois, um produto de trabalho, isso significa que o homem não nasce
homem.  Ele  forma-se  homem.  Ele  não  nasce sabendo produzir-se
como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender
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a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é,
ao  mesmo  tempo,  a  formação  do  homem,  isto  é,  um  processo
educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do
homem mesmo (SAVIANI, 2007, p. 154).

A educação pode ocorrer em espaços formais, como a escola e ins-
tituições educacionais, bem como em espaços informais que fazem parte
da rotina diária, como o ambiente familiar e de trabalho. Segundo Gohn
(2006),

A  educação  formal  é  aquela  desenvolvida  nas  escolas,  com
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os
indivíduos  aprendem  durante  seu  processo  de  socialização  -  na
família,  bairro,  clube,  amigos,  etc.,  carregada  de  valores  e  cultura
própria,  de  pertencimento e  sentimentos  herdados;  e  a  educação
não formal  é  aquela  que  se  aprende “no mundo da  vida”,  via  os
processos de compartilhamento de experiências, principalmente em
espaços e ações coletivas cotidianas (GOHN, 2006, p. 28).

Mas, afinal, qual a função da educação formal/escolar? Apesar de a
educação ser enaltecida em propagandas publicitárias4 e campanhas políti-
cas5 como única forma de transformação social, fonte incorruptível de co-
nhecimento, algumas vertentes teóricas apontam a educação e/ou a escola
como um reflexo da sociedade, e, como tal, reproduz as condições materi-
ais e sociais existentes nela. Sendo assim, torna-se necessária uma análise
do papel  da  educação escolar,  bem como os  limites e possibilidades de
transformação social por meio dela.

A concepção do papel da escola varia sob determinadas perspecti-
vas. Quando se analisa a partir da perspectiva positivista, por exemplo, Émi-
le Durkheim (1858-1917) defendia que a educação cria no homem um ser
novo, expressando sua concepção de que a educação transforma o indiví-
duo, bem como a sociedade na qual ele está inserido. Uma vez que o social

4 Peça  publicitária  do  Portal  Educa  mais  Brasil,  veiculada  no  site  G1.  Disponível  em:
http://g1.globo.com/especial-publicitario/educa-mais-brasil/estudar-paratransformar/
noticia/2017/07/como-educacao-e-capaz-de-criar-oportunidades-e-transformar-vidas. Html.
Acesso em: 07 jun 2020.
5 Discurso de Tábata Amaral, posteriormente eleita como deputada federal pelo PDT, em
2018. Fonte: TALKS, TEDx, Por que a educação é o único caminho - Tábata Amaral. Youtube.
Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=mW0vMQbZ5oY.  Acesso  em:  10  jul.
2020. 15:21

94



prevalece sobre o individual, o homem deve se adequar à sociedade, e isto
se dá através da educação científica e moral, pois fazendo sua parte o indi -
víduo faz com que o organismo (sociedade) continue funcionando. Como
resultado deste processo, há então a harmonia e o progresso, necessários
para o bem coletivo.

Sendo assim, para Durkheim, a educação pode transformar o sujei-
to e a sociedade como desenvolvimento contínuo, ou seja, educar para ade-
quar. Pela educação científica é possível criar uma sociedade harmônica,
perfeita. Com a ciência, através da educação é possível criar um novo ho-
mem, pois “o indivíduo nasce uma tábula quase rasa”:

Portanto, a cada nova geração, a sociedade se encontra em presença
de uma tábula quase rasa sobre a qual ela deve construir novamente.
É preciso que, pelos meios mais rápidos, ela substitui o ser egoísta e
associal que acaba de nascer por um outro capaz de levar uma vida
moral e social.  Esta é a obra da educação, cuja grandeza podemos
reconhecer. Ela não se limita a reforçar as tendências naturalmente
marcantes  do  organismo  individual,  ou  seja,  desenvolver
potencialidades  ocultas  que  só  estão  esperando  para  serem
reveladas. Ela cria um novo ser no homem (DURKHEIM, 2012, p. 55).

Conforme a linha de pensamento do autor, pode-se definir que o
professor  deve  estudar  a  sociologia  para  entender  a  sociedade  e  saber
como formar um novo homem, por isso é chamado de pai da sociologia da
educação6. Em suma, educação é pensada para adaptar o indivíduo em be-
nefício da sociedade, pois Durkheim analisa o fato social através da socieda-
de e busca pelo equilíbrio, refletindo positivamente na sociedade.

Em contrapartida, o filósofo marxista Althusser (1918-1990), define
a escola como Aparelho Ideológico do Estado (AIE), pois,

[...]  o que se aprende na Escola? Vai-se mais ou menos longe nos
estudos, mas de qualquer maneira, aprende-se a ler, a escrever, a
contar,  -portanto,  algumas   técnicas,  e  ainda  muito  mais  coisas,
inclusive elementos (que podem ser rudimentares ou pelo contrário
aprofundados)  de  “cultura  científica”  ou  “literária”  diretamente
utilizáveis nos diferentes lugares da produção (uma instrução para os

6 Embora Auguste Comte (1798-1857) seja considerado tradicionalmente o pai da sociologia,
foi com Émile Durkheim (1858-1917) que a sociologia passa a ser considerada propriamente
uma ciência com metodologia. 
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operários,  outra  para  técnicos,  uma terceira  para  os  engenheiros,
uma outra para os quadros superiores, etc.). Aprendem-se, portanto
“saberes práticos”. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que ensina
estas  técnicas  e  estes  conhecimentos,  a  Escola  ensina também as
“regras” dos bons costumes, isto é, do comportamento que todo o
agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que
está  destinado  a  ocupar:  regras  da  moral,  da  consciência  cívica  e
profissional,  o  que  significa  exatamente  regras  de  respeito  pela
divisão  social-técnica  do  trabalho,  pelas  regras  da  ordem
estabelecida   pela  dominação  de  classe.  Ensina  também  a  “bem
falar”, a “redigir bem”, o que significa exatamente (para os futuros
capitalistas e seus servidores) a “mandar bem”, isto é (solução ideal)
a “falar bem” aos operários, etc (ALTHUSSER,1980, p.21).

Para Althusser, a escola reproduz os interesses do Estado, não exis-
tindo possibilidade de transformação a partir somente dela, pois serve aos
interesses da classe dominante. Ou seja, a escola é um elemento de domi-
nação ideológica, parte integrada ao Estado (sistema capitalista), que cria as
possibilidades de representação das condições materiais, ideológicas, soci-
ais de reprodução da sociedade capitalista, e por isso seu potencial para
possibilidades de transformação é limitado. Para o autor, somente com a
revolução e a reforma do sistema político e econômico a educação pública
terá efeito na liberdade das classes menos favorecidas.

Já a partir do precursor da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) Derme-
val Saviani  (2013c),  entende-se que a escola se constitui num fenômeno
contraditório, pois, por um lado cumpre função de reprodução ideológica,
por outro, pode possibilitar o acesso aos saberes socialmente produzidos e
historicamente acumulados cujo domínio possibilitaria, por sua vez, a cons-
trução de uma perspectiva formativa crítica.

Com base nesse pensamento, a escola teria o papel de colaborar
para uma mudança da sociedade, com uma prática educacional transforma-
dora, diagnosticando as várias formas de indução à alienação, possibilitan-
do assim, a formação do ser crítico. O papel da escola, nessa perspectiva,
seria  desmascarar  as  relações  de  dominação e  exploração  estabelecidas
pelo capitalismo, trazendo a consciência da realidade social ao qual o indiví-
duo está inserido, bem como lutar pelo fim das desigualdades sociais e da
dominação de uma classe social sobre a outra.

Apesar de Durkheim falar da educação de forma geral (formal e in-
formal) e Althusser falar especificamente da escola, pode-se perceber uma
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total divergência sobre o papel da educação escolar para o positivista Durk-
heim e o marxista Althusser, enquanto o primeiro acredita que a educação
cria no homem um ser novo, o segundo defende que a escola é um apare-
lho ideológico do Estado, apenas uma ferramenta utilizada para a perpetua-
ção da classe dominante e da sociedade capitalista. Já Saviani, com a PHC,
percebe uma nova possibilidade para  a educação escolar,  reconhecendo
que ela pode ser utilizada como uma ferramenta de dominação, mas tam-
bém pode ser um meio de disseminação do conhecimento histórico e cien-
tífico, possibilitando assim um pensamento crítico para que o trabalhador
entenda sua realidade e a sociedade de classes a qual está inserido, pois

[...] cabe entender a educação como um instrumento de luta. Luta
para  estabelecer  uma  nova  relação  hegemônica  que  permita
construir  um  novo  bloco  histórico  sob  a  direção  da  classe
fundamental dominada da sociedade capitalista – o proletário. Mas o
proletário não pode erigir-se em força hegemônica sem a elevação
do  nível  cultural  das  massas.  Destaca-se  aqui  a  importância
fundamental da educação. A forma de inserção da educação na luta
hegemônica configura dois momentos simultâneos e organicamente
articulados entre si: um momento negativo que consiste na crítica da
concepção  dominante  (a  ideologia  burguesa);  e  um  momento
positivo  que  significa:  trabalhar  o  senso  comum de  modo que  se
extraia  o  seu  núcleo  válido  (o  bom  senso)  e  lhe  dê  a  expressão
elaborada  com vistas  à  formulação  de uma concepção  de mundo
adequada aos interesses populares (SAVIANI, [1980] 2013, p. 3-4).

Entendido os limites e possibilidades da educação escolar para a
transformação social, analisa-se no tópico seguinte a concepção de religião
e qual o seu papel na sociedade.

3. CONCEPÇÃO DE RELIGIÃO

Segundo Cury (2004), pode-se ter uma primeira definição do termo
“religião” e da atribuição dada à religiosidade a partir de sua etimologia:

Religião vem do verbo latino religare (re-ligare). Religar tanto pode
ser um novo liame entre um sujeito e um objeto, um sujeito e outro
sujeito, como também entre um objeto e outro objeto. Obviamente,
o  religar  supõe  ou  um  momento  originário  sem  a  dualidade
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sujeito/objeto  ou  um  elo  primário  (ligar)  que,  uma  vez  desfeito,
admite uma nova ligação (re-ligar) (CURY, 2004, p. 187).

Nessa perspectiva,  a  natureza  do ser  humano pode ser  violenta,
passível  de conflitos,  guerras e desentendimentos,  sendo assim, existe a
busca pelo pertencimento para “religar-se” aos seus iguais, à sua família e à
sociedade. Essa busca se encaminhou de diferentes formas de religação,
sendo elas  “civis,  laicas  ou sacrais”  (CURY,  2004,  p.  187),  incluindo-se  a
religação divina. 

Partindo deste  entendimento,  percebe-se  o  porquê  a  religião se
tornou tão necessária para os homens e mulheres, a crença no divino, a
aceitação das adversidades pela recompensa no âmbito espiritual facilitou a
influência da classe dominante, num interesse dual em manter o oprimido
dócil,  apegado  à  pacificidade  e  ao  mesmo  tempo,  passivo  a  seguir  os
dogmas  que  desencorajam  uma  possível  revolução,  apregoado  pelas
instituições religiosas. 

Durkheim concebe a ideia de religião no parecer da discrepância
entre as expressões do que é sagrado e do que é ímpio. Evidencia conceitos
cognitivos das réplicas comuns dos enternecedores em desvantagem a ou-
tras categorias mais específicas de doutrina celestial. Sua rejeição ao sobre-
natural como critério seletivo dava-se em diferentes níveis. Em primeiro lu-
gar, dizia ser a distinção entre as coisas sobrenaturais e naturais uma noção
relativamente recente, existente em nossa sociedade moderna, mas não na
maioria das sociedades humanas (cf. GUERRIERO, 2012, p. 12-13).

Para Durkheim, religião é

[...] um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas
sagradas,  isto  é,  separadas,  interditadas,  crenças  e  práticas  que
reúnem  numa  mesma  comunidade  moral,  chamada  igreja,  todos
aqueles que a elas aderem (DURKHEIM, 2000, p. 32). 

Dessa forma, em sua concepção, Durkheim afirma que os fenôme-
nos físicos e sociais não podem ser mudados pelo ser humano, por isso, as
revoluções são coisas impossíveis de serem realizadas pela sociedade. Con-
forme explica Löwy (2003), para Durkheim a sociedade é como um “orga-
nismo vivo” onde cada um possui o seu papel, a sua função, não podendo
mudar essa realidade. “Assim, no organismo cada órgão não reclama senão
uma quantidade de alimentos proporcional a sua dignidade.” E, com tudo
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isso só se legitima e reforça cada dia mais a dominância da burguesia sobre
o proletariado. (LÖWY, 2003, p. 28-29).

Para Althusser (1918-1990), o sistema capitalista divide basicamen-
te a sociedade em duas classes: a classe burguesa, detentora dos meios de
produção e a classe proletária, a qual precisa vender a sua força de trabalho
para se sustentar. Ele divide a Infraestrutura em dois níveis: relações produ-
tivas (base material das relações sociais, relação entre trabalho e capital) e
forças produtivas (trabalho humano combinado com instrumentos - força
de trabalho). Nesse sentido, situa a luta de classes nas relações produtivas,
na base material de expropriação, que é a divisão entre capital e trabalho,
pois é onde uma classe explora a outra.

Nesta perspectiva, o Estado está a serviço da classe dominante, e
utiliza tanto dos aparelhos ideológicos do Estado (AIE), quanto dos apare-
lhos repressivos do Estado (ARE) para se manter:

Designamos pelo nome de aparelhos ideológicos do Estado um certo
número de realidades que apresentam-se ao observador  imediato
sob a forma de instituições distintas e especializadas. Propomos uma
lista  empírica,  que  deverá  necessariamente  ser  examinada  em
detalhe,  posta  à  prova,  retificada  e  remanejada.  Com  todas  as
reservas  que  esta  exigência  acarreta,  podemos,  no  momento,
considerar  como  aparelho  ideológico  do  Estado  as  seguintes
instituições (a ordem de enumeração não tem nenhum significado
especial): AIE religiosos (o sistema das diferentes igrejas); AIE escolar
(o  sistema  das  diferentes  "escolas",  públicas  e  privadas);  [...]
(ALTHUSSER, 1985, p. 68).

A classe “explorada” se mantém assim devido à atuação dos apare-
lhos ideológicos do Estado, o que possibilita compreender que a religião e a
educação são importantes AIE para a classe burguesa, uma vez que a ideo-
logia tem um papel fundamental para a burguesia dentro do sistema capita-
lista, ajudando-a se manter como classe dominante. Em síntese, para Al-
thusser, não há transformação via ideologia, pois a luta de classes está en-
raizada nas relações de trabalho, para haver transformação/revolução pre-
cisa haver um rompimento com a estrutura capitalista.

A partir das concepções dos autores, percebe-se novamente uma
divergência sobre o papel da religião na sociedade, Durkheim, apesar de
afirmar não ter encontrado prova da existência de um deus, percebia a reli-
gião como uma ferramenta social, uma forma de unir as pessoas e promo-

99



ver a união social. Já para Althusser, a religião, assim como a educação, faz
parte dos aparelhos ideológicos do Estado, uma ferramenta para perpetua-
ção da classe dominante.

Diante do exposto, analisa-se no próximo item o contexto atual bra-
sileiro, explorando a relação entre educação e religião, a partir da discussão
sobre o papel da educação e religião tratada nos itens anteriores.

4.  RELAÇÕES  ENTRE  RELIGIÃO  E  EDUCAÇÃO:  CONTEXTO  ATUAL
BRASILEIRO

Desde sua eleição como presidente da república federativa do Brasil
em 2018, Jair Messias Bolsonaro conduz seu governo pautado na religião,
moralismo e conservadorismo. Tal postura se justifica, principalmente, pelo
grande apoio que teve dos militares e da comunidade cristã no período de
campanha eleitoral, que tinha como slogan: “Brasil acima de tudo, Deus aci-
ma de todos”. Agradou aos militares a defesa nacionalista feita por Bolso-
naro, assim como a glorificação exacerbada da ditadura militar que ocorreu
no Brasil no período de 1964 a 1985, marcada pela violação de direitos hu-
manos, censura, execução e tortura aos que se se opunham ao regime dita-
torial, o que Bolsonaro denomina como “um período positivo” (BOLSONA-
RO, 2016), demonstrando inclusive publicamente,  uma admiração particu-
lar pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, primeiro militar condenado
pelas torturas praticadas na ditadura.

Boa parte da comunidade cristã foi seduzida pelo discurso conser-
vador e moralista de Bolsonaro, que acumulou polêmicas ao tecer críticas à
comunidade LGBTQIA+7, ao comunismo, aos movimentos políticos e sociais,
como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e os movimentos
em defesa dos indígenas, negros e das mulheres. Outro ponto marcante em
sua campanha foi a defesa de um Estado cristão, conforme sua manifesta-
ção em 2017, em um evento na Paraíba: “Somos um país cristão. Não existe
essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Bra-
sil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias

7 Sigla que representa o movimento a favor da diversidade de orientação sexual e identidade
de gênero, sendo que a letra L representa lésbicas, a letra G gays, a letra B bissexuais, a letra
T transgêneros, transexuais e travestis, a letra Q queer, a letra I intersexo, a letra A assexuais
e o símbolo + representa outras possibilidades de orientação sexual e identidade de gênero
que possam existir.
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se adequam ou simplesmente desaparecem”8.
Apesar  da  defesa  do  cristianismo  na  política  ganhar  maior

visibilidade  com  a  eleição  de  Bolsonaro,  este  movimento  já  tem  como
representantes, desde 1986, parlamentares da bancada evangélica, que se
unem para defender os interesses e valores cristãos. As pautas variam entre
a defesa pela isenção de impostos dos templos religiosos à contrariedade a
assuntos “morais” como o casamento civil homoafetivo, aborto, maioridade
penal,  entre  outros.  Ou  seja,  apesar  de  o  Estado  ser  laico,  existe  uma
bancada que defende exclusivamente os valores cristãos que entram em
pauta no congresso nacional. Projetos de lei relacionados à educação com
cunho  religioso  também  foram  defendidos  pela  denominada  bancada
evangélica, tais como: Escola Sem Partido, movimento contra ideologia de
gênero, dentre outros. 

Apesar desta articulação política tanto no congresso quanto do pró-
prio governo de passar a imagem de um país cristão, a Constituição Federal
de 1988, ainda vigente, garante que o Brasil é um Estado laico:

Art.  5º  Todos são iguais  perante  a  lei,  sem distinção  de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[…]
VI  –  é  inviolável  a  liberdade  de  consciência  e  de  crença,  sendo
assegurado  o  livre  exercício  dos  cultos  religiosos  e  garantida,  na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias (BRASIL,
1988).

Um Estado laico tende a ser uma nação ou país neutro no campo
religioso, tendo como princípio o respeito à liberdade religiosa, sem apoiar
ou discriminar alguma religião específica. Apesar disso, o Brasil caminha a
passos largos para voltar a ser um Estado confessional, talvez não legalmen-
te, porém, já existe uma imposição velada dos valores cristãos na socieda-
de, que tem suas raízes firmadas no patriarcado. Eis a importância do deba-
te contínuo sobre o assunto e da defesa do Estado laico.

8 Discurso do então candidato à presidência da república, Jair Messias Bolsonaro, veiculado
por um canal independente no Youtube, com o título: Bolsonaro diz que minorias devem
desaparecer.  2017.  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=CAchA1Pev2g.
Acesso em: 10 ago. 2020.  
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A contradição entre a teoria e a prática do Estado laico reflete nas
escolas, pois

[...] nas escolas brasileiras de hoje o conflito tem apresentado uma
peculiaridade:  não  é  um  embate  entre  instituições  sociais  em
antagonismos, mas uma cisão dentro da própria escola. Embora esse
discurso legal afirme o caráter laico da escola pública, seu cotidiano
está impregnado de religiosidade. Preces diárias, hinos eclesiásticos
em  cerimônias  de  formatura  e  uma  pregação  moral  de  natureza
religiosa  parecem  ser  diários  de  classe.  Como  compreender  essa
distinção entre os domínios da religião – modernamente concebida
como uma decisão  do âmbito  privado –  e  o  da formação escolar
numa instituição pública? (CARVALHO, 2011, p. única).

A dificuldade de desvincular a moralidade religiosa no ambiente es-
colar pode ser explicada pelo próprio contexto histórico brasileiro, pois no
período colonial (1530 a 1822) os jesuítas lecionavam com o intuito de cate-
quizar os nativos que aqui viviam, seguindo com o Estado confessional no
período imperial (1822 a 1889), tendo a separação efetiva entre o Estado e
Igreja apenas no período republicano, ao ser promulgada a Constituição Fe-
deral em 1891. Ou seja, por mais de trezentos anos a sociedade brasileira
teve uma influência direta da Igreja católica em todas os seus segmentos,
inclusive na educação escolar. Entendendo que esta separação é relativa-
mente recente, é possível reconhecer o porquê de ainda existir uma certa
influência, ainda que velada, da religião nas escolas.

Apesar disso, é necessário entender que a educação escolar têm
sido objeto constante de disputa ideológica, uma vez que ela pode ser, se-
gundo Althusser (1918-1990), um Aparelho Ideológico do Estado, um meio
de reproduzir a ideologia da classe dominante, com uma formação reprodu-
tivista, sem possibilidades de viabilizar o pensamento crítico à classe domi-
nada, mantendo-a assim, submissa à lógica capitalista. 

Intenção diferente das tendências progressistas, como a Pedagogia
Histórico-crítica, por exemplo, que segundo Saviani (2010) defende que

[...]  a  função  social  da  escola  é  a  de  propiciar  a  aquisição  dos
instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência),
bem  como  o  próprio  acesso  aos  rudimentos  desse  saber.  As
atividades  da  escola  devem  organizar-se  a  partir  dessa  questão
(SAVIANI, 2000, p.14).
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Ou seja, ao invés da conservação da escola como uma ferramenta
de alienação pelo próprio Estado, viabiliza-se aqui a aquisição dos conteú-
dos científicos historicamente acumulados pela humanidade, pois

[...] o domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a
participação  política  das  massas.  Se  os  membros  das  camadas
populares  não  dominam  os  conteúdos  culturais,  eles  não  podem
fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os
dominadores,  que servem exatamente desses  conteúdos culturais,
para legitimar e consolidar a sua dominação. Eu costumo, às vezes,
enunciar isso da seguinte forma: o dominado não se liberta se ele
não  vier  a  dominar  aquilo  que  os  dominantes  dominam.  Então,
dominar  o  que os  dominantes  dominam é condição  de  libertação
(SAVIANI, 2008, p.45).

Percebe-se então o porquê a educação escolar é objeto de disputa:
ela pode servir para a formação técnica de mão de obra dos trabalhadores,
ou como uma possibilidade de transmissão de conteúdos científicos, que
possibilitam o pensamento crítico, a habilidade de ler e entender a realida-
de das relações sociais existentes e a transformação da sociedade. Segundo
definição de Martins (2010),

O  produto  do  trabalho  educativo  deve  ser  a  humanização  dos
indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar, demanda a mediação
da  própria  humanidade  dos  professores.  O  objetivo  central  da
educação escolar reside na transformação das pessoas em direção a
um  ideal  humano  superior,  na  criação  das  forças  vivas
imprescindíveis  à  ação  criadora,  para  que  seja,  de  fato,
transformadora, tanto dos próprios indivíduos quanto das condições
objetivas que sustentam sua existência social (MARTINS, 2010, p.15).

Entender os limites e possibilidades da educação escolar permite a
compreensão do contexto atual brasileiro, pois com o avanço da extrema-
direita no governo federal e no congresso, a presença do conservadorismo
e da moralidade cristã retornam com força ao cenário educacional, resul-
tando em projetos de leis que cerceiam a liberdade de cátedra do professor
(como o Escola Sem Partido), uma vez que sente receio da reação dos pais
ao abordar temas que conflitam com crenças religiosas, dificulta o respeito
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à diversidade e à própria liberdade religiosa, uma vez que as religiões de
matriz africanas ainda sofrem muito preconceito da sociedade. 

É necessário destacar que, embora contribua, a religião não é o úni-
co fenômeno que faz do trabalho escolar um processo voltado à alienação.
Mesmo na vertente laica, quando se centraliza o trabalho escolar na forma-
ção do sujeito para o mercado de trabalho, sem reconhecer o ser humano
nas suas múltiplas dimensões – artística, emocional, criativa, etc. – a aliena-
ção também está presente. Tendo como exemplo disso o ensino apostilado,
ensino voltado aos exames externos, ao vestibular e o ensino técnico.

No entanto, não se pode negar que existe uma exacerbação dos
fundamentos religiosos aplicados na escola pública. Como exemplo disso,
pode-se citar a inclusão do componente curricular de ensino religioso na
BNCC; a contrariedade gerada em torno do tratamento das questões de gê-
nero na escola – incentivada pela bancada evangélica e incorporada,  no
todo ou em partes; na reformulação dos planos estaduais e municipais de
educação; no Projeto Escola sem Partido e ainda, na criação das escolas
cívico-militares, entre outros fatos recentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática abordada na pesquisa está latente em panorama nacio-
nal e pode, entre outros fatos, ser exemplificada a partir dos eventos recen-
tes no cenário nacional, caracterizados pela eleição de representantes po-
líticos que defendem a orientação religiosa na determinação dos princípios
civis. Visto que atinge inclusive a educação escolar, estes fatos representam
um retrocesso para a consolidação do ensino público de qualidade, para o
respeito à pluralidade de ideias, para a diversidade, enfim, para a própria
democracia. Apesar disso, observou-se a contradição que consiste no apoio
expressivo da população em torno destes ideais conservadores, tornando
esta discussão necessária e importante.

A partir das análises realizadas principalmente sobre as obras de
Durkheim, Althusser, levando em consideração as divergências e similarida-
des entre os autores, torna-se possível compreender porque a escola torna-
se um lugar de disputa, pois pode possibilitar uma consciência crítica, mas
também pode replicar a ideologia da classe dominante na sociedade. Se por
um tempo essa tentativa de interferência era tímida, agora se mostra clara
a partir dos projetos de lei apresentados e aprovados, bem como pelos con-
tínuos ataques políticos (caracterizado inclusive pelo presidente da repúbli-
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ca) aos conteúdos científicos acumulados historicamente pela humanidade,
que representem a menor contrariedade aos seus princípios religiosos. 

Sendo assim, conclui-se que é necessário um olhar mais atento ao
fenômeno educação-religião que ressurge, pois possui grande capacidade
de influência na formação de ideias e na manutenção do sistema vigente.
Ao debruçar-se nas diferentes vertentes teóricas, é possível observar como
estes  dois  pilares  importantes  da  sociedade  são  estratégicos  ideologica-
mente para se estabelecer a ordem, harmonia ou alienação dos homens e
mulheres, tornando-se crucial a ciência e compreensão de tal fenômeno.
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CAPÍTULO 5
A Formação de Profissionais de Educação no Brasil: entre o

público e o privado*

Zacarias Gama

O novo Coronavírus e a doença que provoca – a Covid-19 – na pri-
meira metade do ano de 2020 já contaminou milhões e ceifou a vida de mi -
lhares de pessoas no planeta. É uma pandemia devastadora como há muito
tempo não se via. No Brasil, a quantidade de pessoas contaminadas e de
óbitos ainda é crescente. A melhor defesa contra a contaminação é o isola-
mento social e a higienização constante. Porém, a conquista de elevados
percentuais de isolamento constitui um desafio para os governadores esta-
duais e prefeitos municipais, e isto porque até o próprio Presidente da Re-
pública  o  sabota  e  incentiva  a  população  à  desobediência.  São raras  as
grandes cidades que chegaram a 70% de isolamento social, o ideal sugerido
pela Organização Mundial da Saúde para não saturar os serviços médicos e
os cemitérios. 

É paradoxal, entretanto, que uma grande fração da sociedade, por
sinal a mais vulnerável da sociedade, esteja deixando de atender às normas
de saúde pública, logo ela a mais dependente da atenção médica gratuita
oferecida pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS. A Frente pela Vida
informa que “a transmissão do vírus e o impacto da pandemia tendem a ser
mais  graves num contexto de grande desigualdade econômica e  social”,
onde são precárias as condições de habitação e saneamento (Brasil/Frente
pela Vida, 2020, p. 9). Esta mesma fração social, em seu interior, é também
a que apresenta os mais baixos índices de escolaridade e de proficiência em
testes padronizados nacionais e internacionais, e dificuldade de acesso à
educação de qualidade. Tomando como referência os relatórios da OCDE,
relativos aos resultados dos exames do PISA de 2019, o conjunto de estu-
dantes brasileiros que participou obteve notas inferiores em leitura, mate-
mática e ciências, à média dos países que participam dos testes. Somente
os estudantes mais abastados e oriundos das melhores escolas conseguem
os melhores níveis de proficiência em, pelo menos, uma disciplina. Somente
2% dos nossos estudantes conseguem “identificar a ideia principal em um
*DOI - – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.111-132
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texto de tamanho moderado, encontrar informações com base em critérios
explícitos, embora às vezes complexos, e podem refletir sobre o objetivo e
a forma dos textos quando explicitamente direcionados a fazê-lo”. Em com-
paração a vinte sistemas educacionais dos países participantes da avaliação,
apenas 10% dos nossos estudantes ficam entre os melhores (OCDE, 2018). 

São inúmeras as investigações sobre o fracasso educacional brasilei-
ro e elas não se furtam a apresentar resultados que contribuem para tornar
as políticas públicas mais eficientes. É consensual que a desigualdade social
que situa o Brasil entre aqueles com as piores distribuições de renda se en-
contra na raiz do problema, muito embora não seja uma razão suficiente.
Há muito ainda que investigar. 

No presente texto, a formação de profissionais será tomada como
objeto de análise, mas, mais especificamente, o arcabouço legal que confi-
gura tal formação e as instituições de ensino superior que a oferecem. Duas
hipóteses orientam o seu desenvolvimento. A primeira: as orientações le-
gais para a formação de profissionais de educação – que mais dificultam do
que ajudam – têm uma concepção técnica atual compatível com a de um
ministrador de conteúdos sem visão de totalidade social, isto é, um profissi-
onal que transforma o conteúdo de sua disciplina em coisa em si, incapaz
de ser compreendida para além de si mesma e praticamente sem relações
com as demais disciplinas do currículo escolar. A segunda: a desigualdade
socioeconômica característica da sociedade brasileira também se reflete e
se reproduz no campo educacional a partir de uma desigual distribuição ter-
ritorial dos cursos de formação de boa qualidade e, consequentemente, do
confinamento de profissionais de educação formados por cursos mal avalia-
dos nas periferias das grandes cidades e nas áreas rurais. 

A fim de checar ambas as hipóteses, a investigação tomará como
objeto de análise as resoluções do Conselho Nacional de Educação, de 2006
até o presente, e serão explorados os dados do Ranking Universitário Folha
(RUF), INEP/MEC e do PISA/OCDE para construir argumentos que possam
sustentar ou não a segunda hipótese. 

1. A CONCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E AS ORIENTAÇÕES
OFICIAIS PARA SUA FORMAÇÃO

Tem sido corrente, desde os anos 1980, designar o professor como
trabalhador ou profissional de educação. Tal como em uma figura de lingua-
gem passou-se a usar a designação profissional de educação sem se questi-
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onar a nova denominação e as razões que a justificaram, dada a relação ob-
jetiva que havia entre os dois termos. O termo profissional de educação foi
empregado como estratégia político-sindical para aumentar o quantitativo
e a força da categoria, agregando-lhe os administradores, supervisores, ins-
petores, orientadores e demais funcionários técnico-administrativos. No Es-
tado do Rio de Janeiro, a partir de 1987, o Centro Estadual dos Profissionais
de Educação (atual SEPE-RJ) realizou esta inclusão. Era um tempo em que a
presença sindical na vida brasileira se fazia forte, assim como as novas lide-
ranças (RODRIGUES, 1992). E isto teve enorme importância. A profissionali -
zação se opunha à grande presença de leigos e à proletarização e, ao mes-
mo tempo, preservava a autonomia docente, assegurava privilégios e vagas
no mercado de trabalho, como Enguita (1991) observou em seus estudos. 

A LDB de 1996 ratificou o termo e trouxe como novidade em seus
artigos 61 e 62 a definição do profissional de educação escolar básica, como
sendo aquele que possui habilitação de nível médio ou superior, diploma de
pedagogia, mestrado ou doutorado na área de atuação; diplomas de cursos
técnicos em área pedagógica; notório saber; complementação pedagógica;
e sólida formação básica, capacidade de associar teoria e prática e expe-
riências no campo educacional. Mas, como se pode observar, ambos artigos
são essencialmente formais,  eles  definem quem pode assumir  turmas e
qual deve ser a sua formação essencial, e deixam a definição dos conteúdos
formativos para futuras resoluções do Conselho Nacional de Educação. A
Lei Nº 13.054, de 22 de dezembro de 2014, por fim, consagrou a terminolo-
gia e instituiu o dia 6 de agosto como o Dia Nacional dos Profissionais da
Educação e extinguiu o Decreto nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, que
declarava o dia 15 de outubro como o Dia do Professor.

Não obstante toda esta trajetória, do meu ponto de vista, é impera-
tivo discutir com profundidade os dois termos: professores e profissionais
de educação. A conjuntura nacional mudou e seria adequado um balanço
dos avanços e recuos. Estes tempos pandêmicos estão oferecendo grandes
oportunidades para tais análises, porquanto a sociedade em geral e os pais,
em particular – forçados a se improvisarem como professores/profissionais
de educação – estão tendendo a valorizar os docentes escolares como ja-
mais foi imaginado. Nas redes sociais há diversas postagens com evidentes
elogios e exaltações àqueles que são capazes “ensinar uma criança escrever
a palavra bola com um sorriso nos lábios, sem vontade de morder o próprio
cotovelo” (Carlos Daniel, Facebook, 2020).
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A prevalecer o termo profissional de educação, qual deve, afinal,
ser a sua formação? Até o presente, uma coisa parece certa, ainda estamos
à  espera  do  consenso  a  respeito,  até  mesmo  no  âmbito  do  Conselho
Nacional de Educação – CNE que, desde o início dos anos 2000, já editou
diversas  deliberações  tentando  defini-la  em  sucessivas  idas  e  vindas.  O
movimento errático caracteriza o que há muito Cunha (2006), definiu como
políticas  de  zigue-zague,  ou  seja,  políticas  incapazes  de  resistir  ao
personalismo  dos  grupos  que  se  hegemonizam na  Câmara  de  Educação
Superior  a  cada  período,  os  quais  alteram  substantivamente  o  teor  da
formação do profissional de educação. 

A partir da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que ins-
tituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia, na
gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diversas outras orientaram as
IES, considerando os seus cursos de Graduação e Licenciaturas a incentivar
uma formação geral sólida, bem como a autonomia profissional e intelectu-
al, com reconhecidos conhecimentos, competências e habilidades adquiri-
dos dentro e fora do ambiente escolar, e com capacidade de articular teoria
e práticas individuais e coletivas de pesquisa. Tais conhecimentos deveriam
derivar da articulação entre “conhecimentos científicos e culturais, valores
éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e
de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes vi-
sões de mundo” (BRASIL, 2006, p.1). 

As IES garantiriam uma formatividade na qual teria centralidade o
equilíbrio entre estudos teóricos e empíricos e a lida com a ciência, ética e
estética sem se fechar com exclusividade em um mundo particular. Seria
uma formação lato sensu abrangendo “a filosofia, a história, a antropologia,
o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político,
o econômico, o cultural”, bem como o conhecimento da escola como orga-
nização complexa, capacidade de aplicar resultados de investigações, parti-
cipar da gestão de processos educativos e da organização e funcionamento
de sistemas e instituições de ensino.

A despeito das dificuldades das IES, sobretudo das IES públicas, de
implantar corretamente as alterações curriculares em seus diversos cursos
de graduação, muito em função da existência de inúmeros conselhos e co-
legiados, e sem avaliações recomendáveis da operacionalidade e do perfil
dos formados, praticamente duas formaturas, o CNE editou uma nova Reso-
lução, a de nº 2, de 1º de julho de 2015, que redefiniu as “Diretrizes Curri -
culares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licen-
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ciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segun-
da licenciatura) e para a formação continuada” (BRASIL, 2015).

Nesta Resolução, introduz-se o princípio da formação continuada
objetivando levar o profissional de educação a refletir sobre a sua prática e
a apurar a sua formação técnica, pedagógica, ética e político em atividades
de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programa e
outras ações para além da formação mínima. Esta formação continuada,
bem ao gosto dos empresários de educação, por razões óbvias, não seria
necessariamente oferecida e/ou subsidiada pelo Estado no escopo de uma
política bem estruturada; o Estado apenas garantiria o “respeito ao prota-
gonismo do professor e [o direito] a um espaço-tempo que lhe permita re-
fletir criticamente e aperfeiçoar sua prática” (BRASIL, 2015, p.13). 

A inclusão deste princípio é um notável avanço, muito embora te-
nha deixado de ser acompanhado da proposição de uma política eficiente
para a sua realização, que evitasse dispersões formativas, ônus para o pro-
fissional de educação e criasse condições objetivas para que ele possa apro-
fundar os seus estudos com, por exemplo, facilitação de licenças com bol-
sas de estudo e manutenção dos seus vencimentos. Os mesmos princípios
de formatividade contidos na Resolução anterior  continuaram presentes,
bem como o equilíbrio entre estudos teóricos e empíricos e a lida com a
ciência/pesquisa, ética e estética.

Assim como na anterior, nesta Resolução é preciso atentar para o
caráter multifuncional ou polivalente que atribui ao profissional de educa-
ção como docente, pesquisador, gestor etc. bem de acordo com a doutrina
neoliberal. Ela lhe adjudica várias atividades não necessariamente de natu-
reza docente, de forma a economizar na organização e no funcionamento
escolar.  Essa  multifuncionalidade,  visível  na  intersecção de dois  ou mais
postos de trabalho quaisquer no interior das escolas, se por um lado aten-
dia aos gestores fazendários, por outro comprometia a existência de um
magistério de qualidade ao restringir a profundidade da formação, ação do-
cente e os graus de autonomia indispensáveis. É uma contradição preten-
der que o profissional de educação seja, ao mesmo tempo, professor e ges-
tor. Em países como a França esta contradição já foi superada, a gestão ad-
ministrativa escolar é realizada por uma equipe com formação específica.
Vale acrescentar que a questão da multifuncionalidade que se impõe ao
profissional de educação não é apenas técnico-econômica, ela também se
apresenta  involucrada  de  elementos  políticos,  ideológicos  e  psicológicos
próprios da doutrina neoliberal que engendram a transição do status das
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escolas como instituições sociais, garantidoras dos direitos à educação ins-
critos na Constituição Federal, para o status de organização escolar, o que
insere as escolas no setor de serviços não exclusivos do Estado e a reduzem
ao mesmo status de outras organizações sociais1.

A Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, transparece
com muita nitidez diversos aspectos do atual governo neofascista do presi-
dente Jair M. Bolsonaro, em especial, as restrições ao ato de educar de for-
ma a evitar que, como disse Frigotto (2017, p. 31), “seja um confronto de vi-
sões de mundo, de concepções científicas e de métodos pedagógicos, de-
senvolver a capacidade de ler criticamente a realidade e constituírem-se su-
jeitos autônomos”. A grande expectativa é que a formatividade do profissi-
onal de educação seja adstrita aos conteúdos próprios de sua ação docente,
nada mais que isto. 

Ela, então, estabelece que os currículos dos cursos de formação se-
jam referenciados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC-Educação
Básica) e que as IES tenham dois anos para a implementar as adequações.
Resolve que o profissional de educação deve ter as seguintes competências:
conhecimento, prática e engajamento profissional.  Mais especificamente,
deve saber planejar as ações de ensino; avaliar o desenvolvimento do edu-
cando; a aprendizagem e o ensino; e conduzir as práticas pedagógicas dos
objetos do conhecimento, competências e as habilidades. Deverá ainda ser
um profissional engajado com o seu desenvolvimento, aprendizagem dos
estudantes, projeto pedagógico da escola, valores democráticos, famílias e
comunidade escolar. Não mais se pretende o seu envolvimento direto na
gestão administrativa da escola; quando muito, que tenha noções sobre a
governança dos sistemas educacionais.  Revela-se  ainda omissa  quanto à
formação específica dos administradores escolares e nada altera quanto a
formação continuada; ela persiste e se mantém como responsabilidade e
ônus do profissional de educação e conforme as suas demandas subjetivas;
o vazio  de políticas que a possam orientar prossegue,  assim como nada
acrescenta em termos de subsídios e facilidade de liberação remunerada de
carga horária. 

O zigue-zague que vem caracterizando os preceitos oriundos dos
poderes da República dificulta a concretização do consenso necessário à de-
finição do profissional de educação no Brasil, mas não apenas ele; diversos

1 Para maior aprofundamento ver CHAUÍ, M. A Universidade Operacional. Disponível no site:
https://www2.unifap.br/borges/files/2011/02/A-Universidade-Operacional-Marilena-Chau
%C3%AD.pdf. Acesso em junho de 2020. 
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outros objetos das ciências da educação demonstram os malefícios dos mo-
vimentos  erráticos  promovidos  pelas  autoridades  educacionais.  Em  três
gestões governamentais, no curto espaço de cinco anos, duas resoluções do
Conselho Nacional de Educação organizaram e desorganizaram os cursos de
formação, eles mal tiveram tempo para implantar as medidas de adequação
de uma resolução e já havia necessidades de novos ajustamentos. Se temos
em mente a quantidade de instituições com oferecimento de cursos de for-
mação espalhadas pelo território nacional e os impactos que preceitos le-
gais lhes impõe, fica fácil imaginar os descompassos existentes e os efeitos
colaterais desse zigue-zague. 

Os profissionais de educação, segundo esta última Resolução, ficam
reduzidos a ministradores de conteúdos sem visão de totalidade social, isto
é, profissionais que transformam o conteúdo de sua disciplina em coisa si,
incapaz de ser compreendida para além de si mesma e praticamente sem
relações  com  as  demais  disciplinas  do  currículo  escolar.  A  este  atual
governo neofascista interessa a existência de profissionais que atuem mais
como instrutores e muito menos, ou nada, como educadores em sentido
lato.  O  documento  legal  restringe  os  limites  de  atuação  docente  em
consonância com a proposta Escola Sem Partido, a qual dissocia “o ato de
educar e o ato de instruir. O ato de educar seria responsabilidade da família
e da religião; então o professor teria que se limitar a instruir,  o que no
discurso do Escola sem Partido equivale a transmitir conhecimento neutro,
sem mobilizar valores e sem discutir” (PENNA, 2017, p.36). O que o país
precisa hoje, com urgência, é de profissionais de educação que não sejam
meros  instrutores  ou  repetidores  alienados  de  conteúdos  orientados  à
manutenção do atual establishment. 

2. OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Os cursos de formação de profissionais de educação oferecidos por
IES públicas e particulares estão espalhados pelo território brasileiro. Se-
gundo dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2018) estão matricula-
dos 8,5 milhões de estudantes em 7.415 cursos presenciais e a distância de
todas as áreas e carreiras, dos quais 3.785 são públicos e 3.630 privados. O
número de concluintes em 2018 foi igual a 250.453, a maioria em institui -
ções privadas, 173.274. Esta é a realidade concreta do Brasil e o ponto de
partida da análise que proponho, entendendo ser esta realidade que preci-
sa ser pensada como totalidade orgânica. Todavia, como se apresenta, re-

117



vela pouco acerca do oferecimento dos cursos de formação de profissionais
de educação. Como toda realidade empírica pouco ou nada nos diz sobre a
qualidade dos cursos nem a respeito dos profissionais que forma. 

Dada a extensão e heterogeneidade desta realidade, é imperativo
que me atenha aos cursos presenciais e a distância cujos conteúdos são
avaliados pelo PISA, isto é, os cursos de Biologia (Ciências), Matemática,
Pedagogia e Letras (Letramento em Leitura) e o que justifica tal recorte é o
desempenho  pífio  dos  estudantes  brasileiros  nos  exames  do  PISA  em
comparação  à média dos  demais  estudantes dos  países participantes  da
mesma avaliação. 

Os dados do RUF 2019 - Ranking Universitário Folha, possibilitarão
tal análise2. O RUF avalia e classifica cursos presenciais de graduação das
universidades, centros universitários e faculdades, públicos e particulares,
tendo como critérios: Ensino/Pesquisa e Inserção dos egressos no mercado
de trabalho. O critério Ensino leva em conta a opinião de docentes do ensi -
no superior  sobre a reputação dos cursos,  quantidade de docentes com
doutorado e mestrado em dedicação exclusiva ou parcial, e a nota no Ena-
de; em Pesquisa o que conta é a quantidade de artigos publicados pela IES,
relevância dos trabalhos científicos em relação às citações recebidas, média
de citações para cada artigo científico publicado, média de artigos por do-
cente, publicações em periódicos nacionais, recursos recebidos por docen-
tes, e docentes considerados produtivos pelo CNPq. A pontuação relativa à
Inserção no Mercado de Trabalho resulta da opinião de empregadores so-
bre preferências de contratação. 

2.1. CURSOS DE BIOLOGIA (CIÊNCIAS) 

De acordo com o RUF 2019 são oferecidos 379 cursos presenciais
de Biologia (Ciências): 143 nas IES públicas (universidades, centros universi-
tários, faculdades, institutos superiores e CEFET) e 234 nas IES privadas. As
cinco primeiras IES colocadas no ranking de melhores cursos de Biologia são
todas públicas. 

2 A escala do RUF vai de 0 a 100 e, como se poderá observar, as melhores IES brasileiras
sequer chegam a 70  pontos.  As  melhores  ficam no intervalo 55 – 65  pontos.  Assim, ao
considerar as melhores, objetivou-se vislumbrar a posição que podem ocupar em rankings
internacionais. Em nenhum deles seriam sequer incluídas no Top 100. No ranking organizado
pela QS World University Rankings as melhores universidades brasileiras – USP, UNICAMP e
UFRJ – aparecem respectivamente colocadas em 118º, 204º e 361º lugares.
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QUADRO 1 - CINCO MELHORES CURSOS DE BIOLOGIA DO PAÍS – IES PÚBLICAS
POSIÇÃO

NO
RANKING

IES CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

ENSINO MERCADO

1º USP ESTADUAL 62,92 36,00
2º UNICAMP ESTADUAL 61,72 35,70
3º UFRJ FEDERAL 58,58 35,70
4º UFMG FEDERAL 58,68 34,51
5º UNESP ESTADUAL 55,73 35,70

Fonte: ruf 2019 – disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/biologia/. Acesso junho de 2020

As IES particulares, mais bem situadas no mesmo ranking, são as se-
guintes: 

QUADRO 2 - CINCO MELHORES CURSOS DE BIOLOGIA DO PAÍS – IES PRIVADAS
POSIÇÃO

NO
RANKING

IES CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

ENSINO MERCADO

17 PUC-RS Particular 43,83 29,75
23 PUC-PR Particular 38,83 20,53
37 MACKENZIE Particular 16,34 33,03
40 UNIP Particular 13,80 34,51
42 PUC-MG Particular 14,18 33,03

Fonte: ruf 2019 – disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/biologia/. Acesso junho de 2020

Observa-se de imediato a menor pontuação das IES privadas, tanto
na avaliação de Ensino como de Mercado. A diferença, de 13,09 pontos en-
tre as IES públicas primeiras colocadas, põe em evidência a fragilidade das
IES privadas na oferta do ensino de Biologia; ela se torna mais acentuada ao
se comparar a diferença de 21,09 pontos entre a USP e a PUC-RS, esta últi-
ma a melhor IES particular na oferta de ensino de Biologia. Já em termos de
contratação de egressos pelo Mercado, as diferenças não são tão significati-
vas, possivelmente como efeito de intenso marketing e da valorização do
local de formação pelos próprios estudantes e familiares. 

As IES públicas e particulares mais mal situadas no mesmo ranking
têm acentuadas diferenças em termos de Ensino e preferência dos contra-
tantes públicos e privados de profissionais de Biologia. Exatamente 121 IES
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públicas, 34,47%, mais de um terço do total, sequer conseguem obter me-
tade dos pontos da USP em qualidade de Ensino de Biologia, e 77 delas, isto
é, 21,9%, sequer são referenciadas. Entre as 234 IES privadas, apenas as
duas mais bem colocadas no RUF 2019 têm pontuação no ensino de Biolo-
gia acima da metade dos pontos obtidos pelas melhores IES públicas: res-
pectivamente 48,83 e 38,83 pontos. As demais IES privadas – 99,14% delas
– sequer conseguem obter 20.00 pontos. 

A dispersão de IES públicas e particulares pelo território brasileiro
deixa transparecer de forma eloquente as desigualdades entre as unidades
federativas ricas e pobres na oferta de cursos de formação de profissionais
de Biologia. 

Os  melhores  e  mais  bem  avaliados  cursos  estão  localizados  nas
unidades federativas mais ricas: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Fora das capitais podem ser encontrados em Feira de Santana (BA), Viçosa
e Uberlândia (MG), Seropédica e Campos dos Goytacazes (RJ), Santa Maria
e  Pelotas  (RS),  Campinas  e  São  Carlos  (SP).  Os  demais  estados:  Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima,
Rondônia,  Sergipe e Tocantins oferecem cursos com avaliação abaixo da
média das cinco IES públicas mais bem colocadas no RUF 2019. Isto quer
dizer que 67,7% das unidades federativas oferecem cursos mal avaliados e
contribuem  fortemente  para  confinar  no  interior  os  profissionais  de
Biologia  com  formação  mais  precária,  eles  que  atendem  a  de  49%  da
população  interiorana,  tanto  nas  áreas  urbanas,  74%,  como  nas  áreas
rurais, 26% (DATASEBRAE,s/d3). 

2.2. CURSOS DE MATEMÁTICA 

As IES que oferecem o melhor ensino em Matemática no Brasil e
têm boa reputação junto ao mercado são todas públicas, como se observa
no quadro a seguir: 

3 DATASEBRAE.  População  do  interior.  Disponível  no  site:
https://datasebrae.com.br/populacao-do-interior/#moradores. Acesso em junho de 2020. 
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QUADRO 3 - CINCO MELHORES CURSOS DE MATEMÁTICA DO PAÍS – IES PÚBLICAS 
POSIÇÃO

NO
RANKING

IES CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

ENSINO MERCADO

1º USP Estadual 36.00 62.4
2º UNICAMP Estadual 35.68 61.47
3º UFRJ Federal 35.68 58.77
4º UFMG Federal 34.38 57.47
5º UFRGS Federal 31.78 57.12

Fonte: RUF 2019. Disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/matematica/. Acesso em junho de 2020. 

As cinco melhores IES privadas que oferecem o melhor curso de
Matemática somente adquirem visibilidade a partir da 10ª posição no RUF
2019. São elas: 

QUADRO 4 - CINCO MELHORES CURSOS DE MATEMÁTICA DO PAÍS – IES PRIVADAS
POSIÇÃO

NO
RANKING

IES CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

ENSINO MERCADO

10º PUC- RJ Privada 31,78 53,24

16º MACKENZIE Privada 34,38 32,45
17º PUC-PR Privada 27,57 35,52
27º Universidade Paulista Privada 34,38 13,29
30º PUC-RS Privada 31,78 15,46

Fonte: RUF 2019. Disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/matematica/. Acesso em junho de 2020. 

A reputação das cinco melhores IES privadas junto ao mercado de
trabalho é semelhante à das melhores IES públicas, mas, ao que tudo indi-
ca, isto pode ser efeito de intensas campanhas publicitárias, como é o caso
de uma universidade entre as relacionadas: o seu ensino de Matemática
ocupa a 115ª posição no rank e, mesmo assim, detém a 6ª posição na avali -
ação do mercado. 

Em 143 cursos de Matemática oferecidos pelas IES públicas, repete-
se o que já foi observado anteriormente na análise dos cursos de Biologia.
São muito discrepantes as avaliações das cinco últimas colocadas compara-
tivamente às primeiras; elas estão longe de conseguir 5.00 pontos em avali-
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ação do ensino e a reputação junto ao mercado de trabalho é nenhuma.
Nos 140 cursos das IES Privadas a situação em termos de ensino e reputa-
ção é exatamente igual. Entre 143 cursos de Matemática privados, 97.14%
são incapazes de alcançar 20.00 pontos em qualidade de ensino. Houvesse
alguma fiscalização rigorosa, todas IES privadas mal avaliadas seriam obri-
gadas a reestruturar os seus cursos. 

A dispersão de IES públicas e particulares que oferecem cursos de
Matemática no território brasileiro deixa transparecer de forma ainda mais
eloquente as desigualdades entre as unidades federativas ricas e pobres. Os
melhores e mais bem avaliados cursos, acima de 50.00 pontos, todos estão
localizados nas unidades federativas mais ricas: Rio Grande do Sul e Santa
Catarina na Região Sul; São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro na Região
Sudeste; e no Distrito Federal. Os únicos cursos com notas igual ou acima
desta média no interior, encontram-se nas cidades de Campinas, ABC e São
Carlos em São Paulo, Londrina e Maringá no Paraná, Santa Maria no Rio
Grande do Sul, e Niterói no Rio de Janeiro. Na maioria das unidades federa-
tivas – 77,8% - é possível encontrar cursos de Matemática de baixa qualida-
de, os quais são oferecidos à maioria da população universitária brasileira.

 
2.3. CURSOS DE PEDAGOGIA

O profissional de educação licenciado em Pedagogia tem grande im-
portância no desenvolvimento cognitivo das crianças, na medida em que
atende aos anos iniciais do ensino fundamental, isto é, as crianças de seis a
dez anos. É nestes anos iniciais que as crianças são “alfabetizadas”, quer di-
zer: são iniciadas no domínio da língua falada e escrita, nos princípios mate-
máticos e adquire noções de espaço, tempo, ciências, artes e estética. Para
a OCDE, que aplica os exames do PISA, elas estão em fase de letramento em
leitura, matemática e ciências. A definição de letramento em leitura que
esta organização utiliza é a seguinte: “O letramento em Leitura refere-se a
compreender, usar, refletir sobre textos escritos, a fim de alcançar um obje-
tivo, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da socie-
dade” (INEP/MEC, 2019). 

Nos exames de letramento em leitura a média de desempenho dos
estudantes brasileiros foi igual a 413, 74 pontos abaixo da média dos de-
mais estudantes participantes no PISA 2018. A média de proficiência dos jo-
vens brasileiros em letramento em Leitura no PISA 2018 foi de 413 pontos,
74 pontos abaixo da média (487) dos estudantes dos 79 países participan-
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tes. No ranking, a pontuação do Brasil o situou no seguinte intervalo - 55-
59, atrás do Chile, Uruguai, Costa Rica e México. 

No Brasil há 144 IES públicas que oferecem o Curso de Pedagogia
para futuros profissionais de educação para os anos iniciais do ensino fun-
damental. As mais bem colocadas no RUF 2019 estão no quadro abaixo: 

QUADRO 5 - CINCO MELHORES CURSOS DE PEDAGOGCIA DO PAÍS – IES PÚBLICAS
POSIÇÃO

NO
RANKING

IES CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

ENSINO MERCADO

1° UFMG Federal 34.83 61.74
2° UFRJ Federal 35.77 60.38
3° UNESP Estadual 35.77 57.8
4° USP Estadual 36.00 56.07
5° UNICAM Estadual 35.77 54.88

Fonte: RUF 2019. Disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/pedagogia/. Acesso em junho de 2020. 

Os cursos  de Pedagogia mais bem avaliados oferecidos pelas se-
guintes IES Privadas estão no quadro abaixo e curiosamente quatro são reli -
giosas. 

QUADRO 6 - CINCO MELHORES CURSOS DE PEDAGOGIA DO PAÍS – IES PRIVADAS
POSIÇÃO

NO
RANKING

IES CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

ENSINO MERCADO

5° PUC - SP Privada 34.83 57.17
13° PUC-RJ Privada 32.26 50.87
17° MACKENZIE Privada 34.83 45.45
20° UNISINOS Privada 29.92 47.66
21° PUC-RS Privada 29.92 46.71

Fonte: RUF 2019. Disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/pedagogia/. Acesso em junho de 2020.
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Estas cinco melhores IES privadas de formação de pedagogos ainda
assim ficam abaixo da média das cinco melhores IES públicas e laicas (58.17
pontos), a 8.60 pontos abaixo. As demais IES privadas, 913 no total, decep-
cionam em termos de formação do profissional de educação licenciado em
Pedagogia. Cerca de 87.52% delas sequer atingem a metade da média das
cinco melhores IES públicas.

Quando se analisa o universo das IES particulares, com oferecimen-
to do Curso de Pedagogia, chama a atenção a concentração delas em alguns
estados: São Paulo é o campeão com 268, seguido de Minas Gerais, 102;
Paraná, 80; e Bahia, 56. Bourdieu, acerca de tamanha profusão de cursos e
hiperinflação de diplomas, diria que ela responde à demanda de muitos in-
divíduos e grupos, na medida em que sonham ocupar postos na hierarquia
funcional, mesmo que o nível do diploma seja desvalorizado e barateada a
remuneração compatível (BOURDIEU apud Hey et al., 2018). Para os empre-
sários da educação é um bom negócio, a oferta de cursos baratos e de duvi-
dosa qualidade de ensino para pessoas pouco interessadas em elevados in-
vestimentos de estudos, concentração e tempo.

Apenas três estados entre os mais ricos da Federação, dois da Regi-
ão Sudeste – Minas Gerais e São Paulo – e um da Região Sul – Rio Grande
do Sul, oferecem Cursos de Pedagogia bem avaliados pelo RUF 2019. Os de-
mais sequer atingem a média 58.17 pontos das cinco melhores IES Públicas.

2.4. CURSOS DE LETRAS

O letramento em leitura, próprio dos anos iniciais do ensino funda-
mental,  alarga  os  horizontes dos  estudantes quando estes passam a  ter
contato com a disciplina Língua Portuguesa cujo magistério é exclusivo da
educação básica dos estudantes licenciados em Letras. É isto o que justifica
identificar a qualidade de ensino de Letras ofertada pelas muitas IES públi -
cas e privadas. De acordo com o RUF 2019 existem 413 IES públicas e parti-
culares, mais precisamente 129 IES públicas e 283 IES privadas. As IES públi-
cas e privadas que oferecem cursos mais bem avaliados são apresentadas
nos quadros seguintes.
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QUADRO 7 - MELHORES CURSOS DE LETRAS DO PAÍS – IES PÚBLICAS
POSIÇÃO NO

RANKING
IES CATEGORIA AD-

MINISTRATIVA
ENSINO MERCADO

1º USP Estadual 62,25 62,25
2º UNICAMP Estadual 35,72 61,05
3º UFMG Federal 34,58 60,73
4º UFRJ Federal 35,72 59,35
5º UFF Federal 34,58 53,67

Fonte: RUF 2019. Disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/letras/. Acesso em junho de 2020. 

QUADRO 8 - MELHORES CURSOS DE LETRAS DO PAÍS – IES PRIVADAS
POSIÇÃO NO

RANKING
IES CATEGORIA ADMI-

NISTRATIVA
ENSINO MERCADO

8° PUC-SP Privada 34.58 50.54
11° PUC-RS Privada 30.33 47.39
27° PUC-MG Privada 32.88 17.98
28° MACKENZIE Privada 34.58 16.23
29° UNISINOS Privada 30.33 20.18

Fonte: RUF 2019. Disponível no site: https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-
cursos/letras/. Acesso em junho de 2020. 

Semelhante ao que foi  visto  na  oferta  dos  cursos  de Pedagogia,
também os cursos de Letras nas IES privadas têm as melhores ofertas em
IES religiosas. Da mesma forma, à exceção da Universidade de São Paulo, a
reputação delas em termos de Mercado é equivalente. As aproximações,
porém, param aí. A avaliação de todas em qualidade de Ensino fica bem
abaixo da média das IES Públicas. Aliás, 279 IES privadas sequer conseguem
17.00 pontos de avaliação, e isto corresponde a 98,58% do total.

No universo dos cursos de Letras, as desigualdades entre as unida-
des da Federação se revelam ainda maiores. Somente quatro unidades da
Federação têm cursos bem avaliados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Distrito Federal. A quantidade de cursos mal avaliados oferecidos por
IES privadas segue a lógica da desigualdade, concentrando-se também nos
estados mais ricos, onde o poder aquisitivo da população é maior.

O trabalho de analisar o abstrato mundo das IES públicas e particu-
lares, apresentado em quantidades no início desta seção, permite concreta-
mente compreender uma realidade que é preocupante. A concentração dos
cursos mal avaliados nos estados mais ricos e desenvolvidos da Federação
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123 torna visível o quão distante de ser democratizada está a formação de
profissionais de educação. A profusão de cursos de Pedagogia que podem
ser considerados ruins chega a ser escandalosa e se torna imperativa a cria-
ção de meios eficientes de fiscalização e punição, porquanto, se vendem
enganosamente. Tal profusão, entretanto, não é exclusiva ao oferecimento
de formação em Pedagogia, acaba por criar um círculo distante de ser vir-
tuoso e que precisa ser rompido: profissionais de educação oferecem ensi-
no de baixa qualidade a estudantes da educação básica que, futuramente,
tornam-se docentes em cursos de má qualidade de ensino.

3. PISA X CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

O PISA, como é sabido, desde o ano 2000 avalia trienalmente o de-
sempenho dos estudantes em Matemática, Letramento em Leitura e Ciên-
cias, buscando saber “o que é importante que os cidadãos saibam e sejam
capazes de fazer?”. Mais especificamente, busca compreender se os estu-
dantes de 15 anos de idade conseguem dominar os conhecimentos e habili -
dades tidas como essenciais. E faz isto com base na Teoria do Capital Huma-
no acreditando que as economias modernas se desenvolvem e “recompen-
sam os indivíduos não apenas pelo que sabem, mas cada vez mais pelo que
conseguem fazer com o que sabem” (OCDE, 2019, s/p).

A  amostra  de  participantes  dos  exames  se  compõe  de  10.691
estudantes do meio urbano (10.271) e rural (420), das capitais (2.462) e das
cidades  do  interior  (8.229).  Desde  2006,  o  Brasil  submete  a  exames
estudantes de 661 escolas distribuídas pelas regiões geográficas com níveis
amostrais de precisão aceitáveis. Desta amostra não participam as escolas
indígenas rurais da região Norte assim como as escolas de assentamentos
rurais, comunidades quilombolas e unidades de conservação sustentável.
Efetivamente participaram 982 estudantes da região Norte; 3.313 da região
Nordeste; 1.523 da região Sul; 4.060 da região Sudeste; e 813 da região
Centro-Oeste. Esta amostra representa a população total de jovens de 15
anos de idade no Brasil. Os resultados por região estão demonstrados no
gráfico abaixo, observando-se a relação direta entre cursos de formação de
profissionais de educação com baixa avaliação e o menor desempenho dos
estudantes.
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GRÁFICO 1 - DESEMPENHO NO PISA – MÉDIAS POR REGIÃO BRASILEIRA

Fonte: INEP/MEC. Relatório Brasil no PISA 2018 - Versão preliminar. Brasília-DF:
Inep/MEC 2019. 

 
Tem sido recorrente a análise dos desempenhos tendo como objeto

os conhecimentos e habilidades expressos pelos estudantes. A análise leva
em consideração principalmente suas motivações, o contexto em que vi-
vem, a região, a dependência administrativa de suas escolas – federais, es-
taduais, municipais ou particulares, o ambiente escolar (práticas de ensino,
oportunidades de aprendizagem, políticas escolares) onde estão localizadas
as escolas, e o nível socioeconômico. O estudante é o elemento central. 

O relatório final é minucioso e cuidadoso ao caracterizar o ambien-
te escolar, estabelecer relações entre o nível socioeconômico e o desempe-
nho dos estudantes, a disponibilidade ou adequação da infraestrutura e os
recursos escolares. Ele tem como ponto de partida um constructo previa-
mente elaborado que baliza os avaliadores ao se enveredarem no complexo
e desigual campo educacional brasileiro. Em uma linguagem weberiana po-
der-se-ia chamar tal constructo de tipo ideal, que supõe um ponto médio
que evidencia as adequações acima e abaixo. O que foi avaliado pelo PISA
foi predefinido a priori por cientistas da OCDE e corresponde a aspectos
que julgaram importantes, baseando-se em valores que lhes são caros. Tal-
vez por esta razão tenham suposto que os livros didáticos coloquem desafi-
os aos estudantes e os profissionais de educação tenham a formação ade-
quada. Os diretores de escolas rurais com “elevado percentual de estudan-
tes [consideraram], entretanto, que a indisponibilidade ou inadequação da
infraestrutura e dos recursos escolares afetam muito ou até certo ponto o
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processo de aprendizagem” (INEP/MEC, 2019, p.145). 
O constructo da OCDE é fator de inteligibilidade nos níveis de pes-

quisa e exposição; na pesquisa é guia importante para a elaboração das hi-
póteses e na exposição, como MORAES (et al. 2003, p. 64) observaram, ser-
ve “para a descrição de meios de expressão unívocos e precisos”. A utiliza-
ção de indicadores construídos abstratamente leva-o a menosprezar, toda-
via, aspectos qualitativos essenciais. Não por acaso as vozes dos diretores
de escolas rurais são levadas em consideração apenas para efeito de regis-
tro, como uma deferência. 

Em nenhum momento a qualidade da formação dos profissionais de
educação é objeto de avaliação e é devidamente analisada. De certa forma,
parte-se da aceitação de que os profissionais de educação são mais ou me-
nos adequados, assim como os recursos didáticos. No entanto, quando se
coloca  vis-à-vis a amostra de estudantes construída para a aplicação dos
testes com a distribuição dos cursos de formação de profissionais de educa-
ção pelo território brasileiro, assoma aos nossos olhos a relação direta e
perversa que existe entre oferta de cursos de má qualidade de Matemática,
Pedagogia, Letras e Ciências e os baixos desempenhos estudantis.

Assim, como obter melhores desempenhos dos estudantes se os
conteúdos que recebem em sala de aula apresentam fragilidades, se as ex-
plicações docentes são precárias ou insuficientes? Como elevar os seus ní-
veis de mediações com orientações e materiais didáticos que deixam a de-
sejar? A educação de qualidade referenciada socialmente que queremos e
precisamos com urgência, exige para a sua concretização ambientes escola-
res bem estruturados; recursos didáticos que possam contribuir para a ele-
vação dos níveis reais e potenciais de conhecimento dos estudantes; e pro-
fissionais de educação bem qualificados. Nos testes do PISA, parte conside-
rável dos estudantes omite respostas. O relatório final revela que os estu-
dantes as omitem porque não sabem “integrar informação e fazer inferên-
cia”. Mas será que os seus docentes saberiam? Os estudantes e os docentes
são capazes de fazer interpretações literais de resultados? Ambos conse-
guem “interpretar dados e evidências cientificamente: analisar e avaliar da-
dos, afirmações e argumentos em uma variedade de representações, e tirar
conclusões científicas apropriadas”? Se os docentes não sabem, como exigir
que os estudantes saibam? 
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4. A GUISA DE CONCLUSÕES 

A presente análise, que parte da realidade concreta fundamentada
em textos oficiais e utilização de dados obtidos junto ao INEP/MEC, RUF
(2019), OCDE e outros, em síntese, trás à luz as múltiplas determinações às
quais a formação do profissional de educação está sujeita. Determinações
oficiais erráticas que dificultam o desenvolvimento de todos os cursos ofe-
recidos no território nacional, de todos os níveis e modalidades. Determina-
ções provenientes dos modos como tais cursos se organizam: isto, como
instituições sociais públicas e sem fins lucrativos com o objetivo claro de ga-
rantir direitos consagrados constitucionalmente, e como organizações soci-
ais, nas quais o lucro individual é a primeira e única razão de existir. Em
grande parte das instituições sociais mantidas pelos governos federal, esta-
dual, distrital e municipal o ensino oferecido tem qualidade reconhecida so-
cialmente, muito embora ainda precisem melhorar muito para chegar ao
patamar das melhores IES internacionais. Na maioria das organizações soci-
ais escolares, com significativa exceção daquelas mantidas por instituições
religiosas, predomina os cursos de baixíssima qualidade em Biologia, Mate-
mática, Pedagogia e Letras. Uma boa fiscalização seria capaz de flagrar nes-
tas últimas diversos tipos de propaganda enganosa.

As duas hipóteses iniciais propiciaram razões para a investigação re-
alizada e se comprovaram verdadeiras. As orientações legais para a forma-
ção do profissional de educação têm sido irregulares na definição de seu
perfil e das competências necessárias, atualmente transformando-o em um
ministrador de conteúdos sem visão de totalidade social, que trata os con-
teúdos de sua disciplina como coisa em si, e sem relação com os demais
componentes curriculares. Os cursos ofertados estão dispersos no território
brasileiro, refletindo a desigualdade social que campeia. A maioria, de qua-
lidade reprovável, praticamente confina os profissionais de educação com
frágil formação nas regiões interioranas e nas periferias das grandes cida-
des. Principalmente nas grandes metrópoles das regiões Sul e Sudeste e no
DF, assim como em algumas cidades do interior de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os melhores lugares de trabalho são
ocupados pelos profissionais formados em cursos bem avaliados, ofereci-
dos nas respectivas localidades. 

A identificação da precariedade da maioria dos cursos de formação
de profissionais de educação sugere a necessidade urgente de políticas pú-
blicas que cuidem da melhoria dos cursos que oferecem, como forma de
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democratizar a qualidade docente. Como pôde ser observado, há relações
diretas entre a má formação docente e o mal desempenho dos estudantes
de 15 anos de idade, de todas as regiões do Brasil, nos exames do PISA. O
nível real dos estudantes, desenvolvido na maioria das escolas urbanas e
rurais, não tem sido suficiente para elevar os seus potenciais de saber mais
nas áreas de conhecimento que compõem os currículos escolares. 

A elevação da qualidade da formação dos profissionais de educação
é  um  imperativo  categórico  que  se  faz  urgente.  É  impossível  ter  bons
estudantes com profissionais de qualidade duvidosa. Garantir que todas as
localidades  de  todas  as  regiões  brasileiras  tenham  oferta  de  cursos  de
formação de professores de qualidade avaliada e referenciada socialmente,
sem  artifícios  de  propaganda,  é  uma  exigência  do  processo  de
democratização do Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

A  reestruturação  do  capitalismo  moderno  alcançou  o  Brasil  no
início da década de 1990, promovendo uma série de reformas institucionais
no país. Essas reformas correspondem a “receita” para o desenvolvimento
dos  países  de  capitalismo  periférico,  como  é  o  caso  das  nações  latino-
americanas. Nesse contexto as políticas públicas para a educação recebem
destaque,  constituindo  um  dos  “fatores-chave”  para  o  desenvolvimento
econômico e social.  

As mudanças no campo da educação traduzem a nova fase do capi-
talismo, que visa adequar a formação escolar às necessidades do mercado.
Além disso, o fomento à educação constitui uma estratégia que objetiva ad-
ministrar as desigualdades sociais oriundas desse sistema. Dessa forma, os
Estados nacionais passam a realizar esforços internos com a promessa de
que possam estar em condições de competir com as economias globais. 

O receituário  neoliberal  inclui  a  reforma dos poderes  do Estado,
que são minimizados, sob a justificativa de que ele é falho e está em crise.
Assim, o mercado passa a intervir em novos espaços. É nesse momento que
a lógica mercantil passa a influir sobre as políticas públicas, sobretudo as
políticas para a educação. 

Representada pelos interesses do capital,  a burguesia nacional se
organiza para criar condições favoráveis à expansão de sua própria classe,
esta  o  faz  por  meio  dos mecanismos de que dispõe.  Todavia,  é  preciso
considerar que essa articulação da classe dominante não é integral, visto
que  existem  disputas  setoriais  internas  movidas  por  projetos  próprios
(FALEIROS, 1991). 

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.133-152 
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Nesse contexto, a burguesia industrial apresenta-se como um dos
sujeitos sociais que disputam pela direção política da sociedade, atuando,
nesse  sentido,  como enunciadora  de políticas  educacionais.  No Brasil,  a
classe é representada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI –, que
exerce sua soberania por meio de ações e pressões políticas ao Estado bra-
sileiro (RODRIGUES, 1997). 

Considerando a pretensão da burguesia industrial em difundir seu
pensamento pedagógico, o qual se evidencia na fonte utilizada para realiza-
ção dessa pesquisa, destaca-se, em consonância com Bakhtin (1997), que
todo discurso expressa uma determinada intencionalidade, dialoga-se so-
bre os possíveis sentidos que tais enunciados da CNI remetem. Haja vista
que “[...] a palavra, como signo, é extraída pelo locutor de um estoque soci-
al de signos disponíveis, a própria realização deste signo social na enuncia-
ção  concreta  é  inteiramente  determinada  pelas  relações  sociais”
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p.113).

Diante desse entendimento, é que se definiu o problema de estudo
nesse texto: o que indica a CNI, como representante do setor privado indus-
trial, para as políticas educacionais, especificamente aquelas relacionadas à
formação de professores? Considerando-se à busca pela resposta ao pro-
blema delimitado, o objetivo é o de discutir e problematizar os interesses
do setor privado sobre a definição de políticas educacionais, sobretudo, no
que se refere à formação de professores, que se apreende não se desvincu-
lar das intencionalidades para a formação de modo geral.

A disposição pela temática decorre de estudos que possibilitaram a
compreensão da relação público-privado que se intensifica neste final e iní -
cio de século. Dessa forma, contribui-se para desvelar um, dentre os vários
sujeitos da sociedade civil, que tem inferido sobre as políticas públicas, em
especial, a política educacional, que, por sua vez, constitui um amplo campo
para pesquisa.

Para adentrar a concepção educacional da burguesia industrial bra-
sileira, utilizou-se como fonte de análise o documento “Educação: a base
para a competitividade”, produzido em 2018, em período de eleição para a
Presidência da República. O documento, que está disponível para consulta
pública, é de autoria da Confederação Nacional da Indústria, que é o órgão
máximo de representação do sistema sindical patronal da indústria brasilei -
ra, ocupando essa posição desde meados da década de 1930. 

Tendo em vista o trabalho com documento de política educacional,
não oficial ou oficioso, oriundo de um organismo nacional, considera-o não
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apenas como expressão de diretrizes para a educação, mas como articula-
dor de interesses,  projetando políticas e produzindo intervenções sociais
(EVANGELISTA, 2012). Assim, busca-se compreendê-lo a partir de uma con-
cepção de mundo, qual seja, a concepção da burguesia industrial brasileira,
representada pela Confederação Nacional da Indústria. 

Diante do objetivo proposto, autores como Faleiros (1991) Harvey
(2010);  Figueiredo  (2008);  Cardoso  (2003);  Deitos  (2011);  Xavier  (1990);
Rodrigues  (1997);  Bakhtin/Volochinov  (2004),  entre  outros,  contribuíram
para a compreensão do documento analisado como produto da sociedade
capitalista. 

O capítulo está organizado em duas seções. A primeira seção, intitu-
lada “As Políticas Públicas no Estado Capitalista”, apresenta as Políticas Pú-
blicas enquanto exercício do poder do Estado, bem como, a articulação des-
se Estado Capitalista com organismos privados, localizados na sociedade ci-
vil. A segunda seção, nominada “As recomendações da Confederação Naci-
onal da Indústria para as políticas educacionais: a formação de professores
em questão”, tece uma análise as recomendações da Confederação Nacio-
nal da Indústria para as políticas educacionais, com ênfase para a formação
de professores, a partir de um documento norteador, qual seja, “Educação:
a base para a competitividade”.

2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO CAPITALISTA 

A apreensão das políticas públicas exige um retrospecto ao apare-
lho do Estado, uma vez que é por meio delas que o Estado exerce sua sobe-
rania. Dessa forma, além de compreender o processo em que se realizam as
políticas públicas, faz-se necessário conhecer os agentes do Estado, quem o
representa e quem ele representa. 

O Estado é uma organização política antiga, concebido por Thomas
Hobbes (1588-1679) como um acordo entre os homens a fim de conter a
busca selvagem pelo poder e pelas propriedades. Por essa razão, os ho-
mens se reúnem em sociedades políticas e submetem-se a um governo,
para que lhe sejam asseguradas as suas propriedades. Dessa forma, atribui-
se a organização estatal uma noção semelhante à de um contrato comercial
(GRUPPI, 1980). 

O contrato social dá origem ao Estado e também à sociedade, no
qual o primeiro é relativo à esfera pública e a segunda refere-se à esfera
privada. Nas chamadas sociedades democráticas, o poder do Estado proce-
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de da sociedade, esse se coloca acima dela como representante da sua von-
tade. No entanto, historicamente, a classe dos proprietários é que detém a
direção política da sociedade, reafirmando os fundamentos desse contrato
social. 

O Estado exerce seu poder a partir da política, e é por meio dela
que se regulamentam as relações em sociedade, incluindo a reprodução da
sociedade de classes, que divide os sujeitos entre proprietários e não pro-
prietários. Todavia, é preciso considerar que a subordinação a esse sistema
social não é pacífica, pois a classe trabalhadora, que tem como propriedade
apenas a sua capacidade produtiva, também se organiza em prol de seus in-
teresses: a garantia de salários e dos meios de sobrevivência. Por meio des-
ses embates é que são conquistadas as políticas sociais, ainda, possibilitam
uma face social ao Estado (FALEIROS, 1991). Nessa conjuntura, da socieda-
de organizada a partir dos princípios capitalistas, é preciso apreender o Es-
tado atrelado ao movimento do capital. 

Nas primeiras décadas do século XX, quando o modelo fordista de
produção revelou sua incapacidade de sobrevivência sem a intervenção po-
lítica, foi necessária uma rearticulação dos poderes do Estado para a pro-
moção da ordem social em prol da reprodução capitalista, materializando o
Estado de Bem-Estar Social – Welfare State1. 

De forma equivalente, na década de 1970, uma nova crise assolava
o capital, agora de ordem econômica e fiscal, visto que o Estado não com-
portava mais as demandas sociais oriundas desse sistema. Isso impulsionou
o capitalismo a encontrar novas formas de acumulação, engendrando um
período de reestruturação econômica e reajustamento social e político. Sob
a nova estrutura, conhecida como toyotismo ou acumulação flexível, o Esta-
do teve que ser reformado, retomando os princípios do liberalismo clássico,
que preconiza a mínima intervenção do Estado na economia, bem como,
nas políticas sociais. O propalado “Estado mínimo” (HARVEY, 2010). 

O enxugamento dos poderes do Estado, na justificativa de que ele é
falho e está em crise, oportuniza a intervenção do mercado em novos espa-
ços. É nesse momento que a lógica mercantil passa a influir sobre as políti-

1 O Estado de Bem-Estar Social foi um importante aliado na reconstrução dos países no pós-
Segunda Guerra Mundial (1945), conduzindo um conjunto de reformas econômicas e sociais.
Também reconhecido  por  instituir  e  ampliar  direitos  sociais  aos  cidadãos  mediante  um
sistema de seguridade social (FALEIROS, 1991). No entato, é importante salientar que essa
formulação do Estado não se desenvolveu igualmente em todas as nações-Estado, chegando
a inexistir em alguns países (ZANARDINI et all. 2020)
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cas públicas, sobretudo as políticas para a educação. O fato é que no Estado
neoliberal, algumas políticas públicas recebem centralidade, como as políti-
cas para a saúde e educação básicas. O fomento a essas áreas objetivam a
formação do “capital humano”, de forma atender as novas configurações
do sistema produtivo, e, consequentemente, administrar minimamente os
problemas sociais oriundos deste (FIGUEIREDO, 2008). 

No entanto, é interessante observar que o desenvolvimento dos Es-
tados nacionais ocorre de maneira desigual, seja sob esse ou qualquer mo-
delo produtivo precedente, ou seja, nem todos os países são atingidos pelos
benefícios propostos pelo capitalismo. Encontramos nessa dicotomia a es-
sência do sistema. 

Embora nem mesmo as nações mais desenvolvidas possam atestar
a eficácia de um sistema econômico baseado no Estado mínimo, essa falá-
cia é vendida como “receita de ouro” às economias periféricas, como é o
caso dos países do Sul (CARDOSO, 2003). Desse modo, os governos passam
a seguir a cartilha neoliberal na promessa de estar em condições de compe-
tir no mercado globalizado2. 

Esse conjunto de recomendações aos países de capitalismo periféri-
co  é  reforçado  pela  atuação  de  organismos  multilaterais,  que  são  “[...]
agentes destacados dos países hegemônicos no cenário capitalista mundial”
(DEITOS, 2011, p. 123), como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Inter-
nacional – FMI –. Esses organismos têm papel fundamental na coordenação
de ajustes estruturais  e na conciliação da importância desses ajustes no
contexto da economia globalizada. 

Orientada  pela  agenda  neoliberal  apresentada  pelos  organismos
multilaterais, que prevê a participação da sociedade civil na promoção de
políticas públicas, a burguesia nacional passa a se organizar em favor da
concretização do projeto do capital e da criação de condições favoráveis à
expansão de sua própria classe. Todavia, é preciso destacar que esta não
constitui “[...] um bloco monolítico, sem rachaduras e divisões.” (FALEIROS,
1991, p. 61). 

Nessa  correlação  de  forças,  destaca-se  a  burguesia  industrial
enquanto  uma  das  classes  proprietárias  que  tem  se  articulado
internamente, de  acordo com seus projetos  e  interesses,  na  busca  pela
hegemonia na sociedade. 

2 Essa adesão à agenda neoliberal não é algo espontâneo, mas resultante da vulnerabilidade
das  nações-Estado  em  relação  ao  grande  capital,  que  se  dá  em  decorrência  de
financiamentos externos (MATTEI, 2013). 
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Ainda, é oportuno trazer as contribuições de Xavier (1990) sobre o
desenvolvimento histórico do capitalismo e da industrialização, que se refe-
re a um processo de industrialização tardio nos países de capitalismo peri-
férico, em que o desenvolvimento da indústria e da própria burguesia in-
dustrial está intrincado ao exercício do Estado, dando amplitude às relações
entre o Estado e a burguesia industrial. 

Essa realidade corresponde ao caso brasileiro, em que a instalação
do processo de industrialização, bem como, a organização da burguesia in-
dustrial esteve fortemente atrelada ao Estado, visto que os grupos industri-
ais nacionais ainda não constituíam um bloco coeso e politizado em relação
aos seus interesses (XAVIER, 1990).

Foi no governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que representa um
marco para a legislação trabalhista, que se gestou a Lei da Sindicalização
(Decreto n° 19.770 de 1931), a qual deu vigor à Confederação Nacional da
Indústria, “[...] entidade sindical de grau superior coordenadora dos interes-
ses econômicos da indústria em todo o território nacional” (BRASIL, 1943).
Apesar de a data inaugural remeter-se a 12 de agosto de 1938, a oficializa-
ção da CNI enquanto órgão sindical da indústria ocorreu apenas em 30 de
abril de 1943.

Desde então, a CNI revelou-se ativa no território brasileiro, seja por
pressões  ao Estado brasileiro,  pela  influência  em meio  aos  seguimentos
formadores de opinião, ou pela sua intensa presença na mídia (RODRIGUES,
1997).

Já nos primeiros anos de atuação, quando estava em debate a for-
mação profissional para a indústria nascente, depois de muitos trâmites le-
gais, a CNI passa a organizar e dirigir essa demanda, por meio da instituição
do Serviço Nacional de Serviço Nacional  de Aprendizagem Industrial – SE-
NAI em 22 de janeiro de 1942 (RODRIGUES, 1997).

Com a formação profissional sob sua direção, a Confederação Naci-
onal da Indústria começa a desenvolver uma concepção pedagógica, pois
percebe na educação uma oportunidade na busca pela hegemonia da visão
de mundo a qual representa. Apesar de imperar sobre a formação profissio-
nal da força de trabalho industrial, a CNI passa a expandir seu campo de
atuação, construindo, como expressa Rodrigues (1997), um “mega-sistema
de formação profissional”.  

Nesse  contexto,  busca-se  apresentar  a  ascensão  dos  interesses
privados,  no que concerne a  burguesia  industrial  brasileira,  em meio  as
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políticas públicas de educação, em especial, as políticas para a formação de
professores.

3.  AS RECOMENDAÇÕES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
PARA AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM
QUESTÃO 

Na atual conjuntura brasileira, os interesses da burguesia industrial
são representados, em primeira instância, pela Confederação Nacional da
Indústria, reconhecida legalmente como órgão sindical da indústria, abran-
gendo todo o território nacional. Tendo em vista a defesa dos interesses
econômicos da indústria, a CNI atua “[...] na defesa e na promoção de po-
líticas públicas” (CNI, 2020a) que favoreçam o setor.

O lócus de operação da Confederação Nacional da Indústria está ar-
ticulado fundamentalmente à infraestrutura econômica, que, por sua vez,
“[...] determina em última análise a totalidade da sociedade” (MELO, 2010,
p. 43). Visto que, conforme expõe Frigotto (1996) em referência a perspec-
tiva marxista: “As relações econômicas são, antes de tudo, relações sociais
e, enquanto tais, engendram todas as demais.” (FRIGOTTO, 1996, p. 31). 

Considerada  as  dimensões  e  a  dinamicidade  das  relações
econômicas, o projeto de sociedade da burguesia industrial é revisionado a
cada momento histórico, projetando novas demandas as diferentes esferas
da sociedade. 

Frigotto (1996) explica que na perspectiva clássica liberal ou neoli-
beral, em determinados períodos, alguns fatores são fundamentais e deter-
minantes para a manutenção e reprodução da ordem vigente, nesta pers-
pectiva, a educação e a formação humana são concebidas como fatores. Di -
ante disso, buscou-se apresentar e discutir o projeto da CNI no que compe-
te a educação e a formação humana, tendo vistas a formação docente. 

Assim, tomou-se como referência uma das formas de manifestação
do projeto da burguesia industrial brasileira, que são os documentos elabo-
rados e publicados pela CNI, dirigidos, conforme enunciado no Portal da In-
dústria, “[...]  às  autoridades políticas e aos formadores de opinião” (CNI,
2020b). Nesse trabalho, em específico, utilizou-se como fonte de análise o
documento “Educação: a base para a competitividade”, produzido no ano
de 2018 em período de eleição para a Presidência da República,  o qual
anuncia, logo na capa, que é um documento com “2018 - Propostas da in-
dústria para as eleições”. Ou seja, a CNI procura, a partir do documento
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produzido, indicar quais os caminhos a serem seguidos na área da educação
pelo novo presidente a ser eleito. 

No início do documento selecionado para análise, anuncia-se o fato
de que o Brasil está muito distante de ser um país desenvolvido, que levará 

[...] mais de meio século para alcançar o produto per capita de países
desenvolvidos,  mantida  a  taxa  média  de  crescimento  do  Produto
Interno Bruto (PIB) nacional registrada nos últimos 10 anos, que foi
de apenas 1,6%. O desafio para o país será de, pelo menos, dobrar a
taxa de crescimento do PIB nos próximos anos. Para tanto, não se
poderá repetir erros de política que reduzam o potencial de expansão
– o que inclui ter uma agenda coerente de reformas econômicas e
institucionais (CNI, 2018, p. 5).

Com isso, ponderam que as eleições para a presidência da Repúbli-
ca seria uma ocasião especial para refletir-se sobre os objetivos e, ainda, es-
tratégias nacionais que deveriam ser adotadas para chegar-se ao desenvol-
vimento almejado. Apontam que o fim do mandato do presidente a ser elei-
to e dos parlamentares coincidirá com o 200º aniversário da independência
do Brasil, assim, consideram isso como um marco “[...] para estimular ações
que eliminem os principais obstáculos ao crescimento no país e contribuam
para construir uma indústria competitiva, inovadora, global e sustentável”
(CNI, 2018. p. 5).

A educação, nesse sentido, é tomada como “[...] essencial para a
elevação da produtividade do trabalho e, consequentemente, da competiti-
vidade” (CNI, 2018, p. 5). Justifica-se que no Brasil, a qualidade do ensino é
insatisfatória e isso seria uma das principais barreiras para o almejado de-
senvolvimento econômico e social do país (CNI, 2018).

A partir  disso, o documento apresentado traria propostas para a
melhoria da educação básica, profissional e superior. Tendo como meta a
de “[...] elevar a qualidade do ensino fundamental, e garantir que os jovens
não abandonem a escola e que tenham a oportunidade de concluir o ensino
médio paralelamente à formação profissional (CNI, 2018, p. 5). Com isso,
teria-se “[...] mais empregos de qualidade, mais renda para a população,
uma indústria mais competitiva e, por consequência, um país mais justo e
desenvolvido (CNI, 2018, p. 5).

Nesse sentido, delineiam elementos que consideram problemáticos
ao tratar-se da educação brasileira, desafios a serem enfrentados: 

140



A  universalização  da  Educação  Básica  avançou,  mas  permanecem
problemas no Ensino Médio. [...] O Brasil tem desafios a enfrentar.
Dados da Pnad 2017 indicam que o País tem 6,9 milhões de jovens
com idade entre 18 e 24 anos que não trabalham nem estudam. [...]
Outro  grande  desafio  diz  respeito  à  baixa  taxa  de  conclusão  da
Educação Básica: somente 58,5% dos jovens concluem essa etapa de
ensino até os 19 anos de idade. [...]  Apenas 11,1% dos alunos do
Ensino Médio estavam cursando Educação profissional. [...] No Brasil,
somente 15% da população entre 25 e 64 anos têm o Ensino Superior
completo, ao passo que, nos países da OCDE, esse percentual alcança
37% (CNI, 2018, p. 11-12).

De acordo com o que asseveram, a educação no Brasil seria vulne-
rável, e a baixa escolaridade associada à qualidade reduzida interfeririam na
capacidade dos “[...] trabalhadores de interagirem com as novas tecnologi-
as e métodos de produção, o que produz efeitos negativos sobre a produti-
vidade, a competitividade e o potencial de crescimento” (CNI, 2018, p. 12). 

O diagnóstico traçado pela CNI apresenta elementos verídicos ao
tratar-se da educação no Brasil, todavia, a centralidade das preocupações
apresentadas relacionadas à educação, para a Confederação, é a questão
da formação para o trabalho, ou seja, formar sujeitos aptos para trabalha-
rem com novas tecnologias e métodos de produção que façam com que os
trabalhadores produzam mais e assim se promova a competitividade e o
crescimento do país. Assim, evidenciam que: 

A educação brasileira padece de graves problemas estruturais, com
reflexos sociais  perversos  e  efeitos  nocivos  sobre as  condições de
funcionamento do conjunto do sistema produtivo, em particular da
indústria. Trabalhadores pouco qualificados, restrições ao desenvolvi-
mento tecnológico e níveis de produtividade reduzidos são algumas
das consequências diretas dos problemas educacionais enfrentados
pelo País no que tange à competitividade industrial. Por outro lado, a
desigualdade  de  renda  associa-se,  em  grande  medida,  à  falta  de
oportunidade de acesso à educação, que restringe as possibilidades
de obtenção de empregos de melhor qualidade e maiores níveis de
remuneração de parcela da população (CNI, 2018, p. 14).

Demarcam para  isso que o ano de 2017 teria  sido marcado por
acontecimentos  que  consideram  importantes  para  educação,  desses
destacam: 
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[...] a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
Educação Infantil  e o Ensino Fundamental  e a promulgação da Lei
13.415/2017, que reforma o Ensino Médio.  Essas políticas públicas
apontam perspectivas de mudança favoráveis,  abrindo oportunida-
des e desafios a serem enfrentados para que se consiga avançar no
desenho de uma nova matriz educacional (CNI, 2018, p. 14).

A partir desse diagnóstico, apresentam recomendações do que de-
veria  ser  feito  pelo  novo Presidente  da  República  para  atender  ao  que
apontam como necessidades educacionais:

1. Revisar a estrutura curricular e as metodologias de ensino. 
2. Rever a Política Nacional de Formação de Professores, valorizar o
magistério e a carreira docente. 
3.  Atuar  sobre  a  composição  da  oferta  de  vagas,  com  foco  na
educação  profissional  e  na  adequação  da  oferta  de  educação
profissional  e  superior  às  demandas  de  médio  e  longo  prazos  do
setor produtivo. 
4.  Revisar  as  políticas  de  financiamento,  de  gestão  escolar  e
implantar sistema de avaliação da educação profissional. 
5.  Criar  condições  para  implantar  a  nova  Lei  do  Ensino  Médio  e
revisar marcos regulatórios, a exemplo da aprendizagem profissional.
6. Priorizar a educação para a inclusão socioprodutiva, por meio da
melhoria e de novo foco para a EJA (CNI, 2018, p. 12).

Do conjunto de desafios que são elencados no documento, destaca-
se o segundo: “Rever a Política Nacional de Formação de Professores, valo-
rizar o magistério e a carreira docente” que, entende-se estar articulado
aos demais que são apresentados no documento e que asseveram direcio-
namentos para as políticas de formação de professores. Esses revelam, con-
forme apontam Moraes e Torriglia (2000),

Belas intenções, sem dúvida. Dissociadas, no entanto, dos modos e
formas como se configura o complexo educativo na abrangência das
relações  sociais  brasileiras.  As  contradições  [...]  não  encontram
solução  no  interior  das  fronteiras  discursivas.  Delas  escapam,
inexoravelmente,  não  obstante  as  intencionalidades  voluntaristas
(MORAES; TORRIGLIA, 2000, p. 8).
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Ao tratar-se das indicações para a formação de professores,  inti-
tula-se o texto de “Formação de professores, salário e carreira docente”.
Inicialmente apresenta-se  um diagnóstico de que,  conforme o Censo de
2017, o Brasil teria naquele período, cerca de 2,2 milhões de professores na
Educação Básica, e desse contingente, um montante de 500 mil não teriam
completado o Ensino Superior e, ainda, que cerca de seis mil sequer teriam
concluído o Ensino Médio. 

Apontam ainda que metade dos professores com Ensino Superior
completo não teriam formação compatível com as áreas do conhecimento
em que atuam. Asseveram também que professores precisam de 

[...] preparação adequada para ministrar disciplinas de caráter mais
prático e incorporar o uso de metodologias e tecnologias educacio-
nais modernas, que despertem o interesse dos alunos e maximizem
os resultados do aprendizado. É fundamental aprimorar a formação
docente, ampliando sua instrução formal e promovendo oportunida-
des de desenvolvimento de atributos, capazes de contribuir para o
cumprimento das orientações da BNCC (CNI, 2018, p. 24-25).

Ao analisar-se tais proposições da CNI, apreende-se que estão ali-
nhadas com as propostas contidas no texto da Base Nacional Comum Curri-
cular aprovada pelo Conselho Nacional de Educação – CNE – em 22 de de-
zembro de 2017 e, ainda, com a Reforma do Ensino Médio efetuada por
meio da Lei nº 13.415 em 16 de fevereiro de 2017. 

Nesse sentido, a formação de professores deveria seguir, na con-
cepção presente no documento da CNI, tendo como elemento “[...] funda-
mental apoiar a oferta de novos cursos de licenciatura, com foco no desen-
volvimento de competências e habilidades docentes por área de conheci-
mento” (CNI, 2018, p. 25). Veja que ao utilizar os termos habilidades e com -
petências demonstra-se o reducionismo formativo presente em tal orienta-
ção. Em acordo com as análises de Moraes e Torriglia (2000), observa-se
que a formação do futuro professor deve estar alinhada ao que as autoras
chamam de ‘competências deslocáveis’ (transferable skills) que o mercado,
corporificado aqui na CNI, que é, paradoxalmente, excludente, aponta para
a formação dos demais trabalhadores. Desse modo, até mesmo a formação
de professores deve restringir-se aos limites das competências e habilida-
des esperadas. 
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Há um reducionismo obscurantista na formação indicada, na medi-
da em que limita às competências e habilidades a produção de saber possí -
vel e impõe-se a explicitação da complexidade que envolve a produção da
própria existência empírica. Assim, ratifica-se o desejo de, contrariamente,
formar  empiricamente,  ahistoricamente  e  acriticamente,  com  a  empiria
como direcionamento de todo processo.

Demarca-se, no texto da CNI (2018), a necessidade de ênfase em
uma  formação  praticista,  ligada  tão  somente  à  determinada  área  do
conhecimento,  o  que  pode  significar  um  estreitamento  teórico-
metodológico,  em  estreita  relação  com  as  questões  empíricas  e
desvinculada  de  uma  formação  mais  generalista  em  que  a  apreensão
teórica é direcionadora da prática:

Ao  contrário,  o  fato  de  estarmos  cuidando  da  prática,  de  seu
movimento  cotidiano,  de  suas  múltiplas  epidermes,  implica  em
estarmos  atentos  à  sua  gênese,  seus  conflitos  e  contradições,  os
quais não encontram inteligibilidade exclusivamente nos limites dos
muros escolares. Essa relação é inerente ao processo educativo, faz
parte de seu ethos. O problema radica, no mais das vezes, nas formas
em que as propostas de formação docente expressam a superação
dessa aparente ‘dicotomia’(MORAES; TORRIGLIA, 2002, p. 5)

Para além disso, ratifica-se no documento da CNI que se deve apro-
veitar a oportunidade posta a partir da Lei nº 13.415, no que se refere à
atuação de profissionais com notório saber no Ensino Médio: 

[...] a nova Lei do Ensino Médio também abre a possibilidade para
que profissionais com notório saber, reconhecidos pelos respectivos
sistemas de ensino, possam ministrar conteúdos de áreas afins a sua
formação  ou  experiência  profissional,  atestados  por  titulação
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede
pública  ou  privada  ou  das  corporações  privadas  em  que  tenham
atuado (CNI, 2018, p. 25)

Esse “reforço” dos profissionais com notório saber seria um impor-
tante passo para a promoção “[...] de aproximação das redes escolares com
o mundo do trabalho e da produção, o que demandará a formulação de po-
líticas de implantação adequadas” (CNI, 2018, p. 25). Disso pode-se enten-
der a Educação Pública não apenas articulada ao mundo do trabalho e da
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produção, mas, subserviente a ela. E, ainda, poder-se-ia inferir que o docu-
mento é contraditório ao asseverar a necessidade de formação superior dos
professores e admitir a atuação de profissionais cuja habilitação refere-se
ao “notório saber”, trata-se de um discurso movediço, permeado por incoe-
rências, ao menos em sua aparência, pois, não apreende-se que há contra-
dição quando o que se propõe é apenas a formação de trabalhadores aptos
a serem explorados pelo mercado, em que localiza os que congregam a CNI.

A experiência dos “profissionais de notório saber” estaria vinculada
aos conhecimentos práticos em sala de aula e de suas contribuições para
aprimorar o planejamento, a execução e a implementação de novas práti-
cas pedagógicas de avaliação das estruturas curriculares e da própria atua-
ção dos professores, promovendo a aproximação das “[...] instituições de
Educação Profissional Tecnológica e Superior do mundo empresarial (CNI,
2018, p. 25). Em análise, compreende-se a gravidade de tal proposição no
sentido de possibilitar tanto a inserção de pessoas sem formação teórico-
pedagógica para atuação nas escolas, como também, o poder dado a esses
profissionais, muito provavelmente ligados ao setor privado, na definição
de elementos centrais para a Educação Pública: planejamento, práticas pe-
dagógicas consideradas adequadas, avaliação e a própria atuação dos pro-
fessores. Aponta-se, no texto, para consolidação de uma formação que se
baseia no que Freitas (2002) denominou de ‘professores tarefeiros’, que se
caracterizam pela falta de condições de compreender, organizar, supervisi-
onar e avaliar (principalmente avaliar) o processo pedagógico e o trabalho.

O discurso que se materializa no documento da CNI (2018) expressa
sua posição, como grupo empresarial e, como assinalam Evangelista e Tri-
ches (2009), a formação de professores no Brasil, desde o seu nascimento
foi marcada por conflitos políticos, que se referiam não somente às concep-
ções de formação, mas, também à ocupação de cargos na administração do
Estado, ao mercado universitário e, não menos importante, à adequação da
escola a um determinado modelo econômico. 

Desse  modo,  tais  orientações,  presentes  no  documento  da  CNI
(2018), vinculam-se a uma visão estreita do que seja a formação necessária
para as crianças e jovens, como também, refletem a necessidade de se re-
formar a própria formação de professores para atender a formação básica
dos primeiros sujeitos,  isto é, reduzem essa formação considerada como
necessária à formação de mão de obra para o mercado de trabalho e não
uma formação que busca a humanização em sua integralidade. 
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As recomendações distanciam-se da compreensão de que a escola
não tem apenas a função de promover a educação, mas construir em con-
junto com as demais políticas sociais a garantia do acesso, da permanência
e da apropriação do conhecimento pelos sujeitos (COSSETIN; PAULA; BROT-
TO, 2014). De acordo com que assevera Saviani (2005), a educação tem a
função social de transmitir os bens culturais produzidos socialmente pela
humanidade às novas gerações, por uma exigência da sobrevivência da es-
pécie e da preservação de sua condição humana, distanciando-se da estrei -
teza de apenas atender ao mercado.  

Por fim, os discursos presentes nas recomendações da CNI (2018)
remetem à sua gênese: o setor privado e seus interesses de manutenção do
status quo, logo, não é um documento neutro, mas, carregado de posicio-
namentos, de intencionalidades da classe que é nele representada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para  compreender-se  as  recomendações  da  CNI  presentes  no
documento  “Educação: a base para a competitividade” (2018), no sentido
de  definição  de  políticas  educacionais,  mais  especificamente  para  a
formação de professores no Brasil, foi necessário ponderar-se acerca do seu
contexto de elaboração que, de acordo com que asseveram Evangelista e
Triches  (2009),  significa  buscar  “[...]  apreender  suas  múltiplas
determinações,  suas  condições  políticas  de  produção  e  suas  relações
orgânicas  com  o  capitalismo”  (p.  178).  Isso  significa  lembrar  que  os
documentos são produtos de informações selecionadas, de avaliações, de
análises, de tendências, de recomendações, de proposições e são expressão
de intencionalidades, valores e discursos constituídos pelo e constituintes
do momento histórico (EVANGELISTA; TRICHES, 2009).

Não  é  possível  apontar  direcionamentos  para  as  políticas  de
formação  de  professores,  retirando-se  dessa  discussão  a  realidade
econômica e social  que se vivencia,  em que o desemprego e a exclusão
social no sentido de bens básicos para sobrevivência é negada a muitos. O
documento  da  CNI  (2018)  apresenta  assim,  um  discurso  que  remete  à
esperança de que a educação promova o desenvolvimento, nisso também a
formação  de  professores,  em  uma  construção  permeada  por  receitas  a
serem seguidas e deixando ao esmo, intencionalmente, as discussões que
entendem a educação, a formação de professores e o próprio contexto de
desenvolvimento do trabalho docente, impregnados e determinados pela
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desintegração  social  pela  qual  passa  o  país  para  manter  e  reproduzir  a
sociedade capitalista e os donos do capital. 

Diante disso, o sentido atribuído pela Confederação Nacional da In-
dústria à educação, de modo geral, rompe ao compromisso com as dimen-
sões da formação humana, que “[...] diz respeito ao desenvolvimento de
condições físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas (condições omnilate-
rais)” (FRIGOTTO, 1996, p. 31), que, por sua vez, são capazes de expandir a
capacidade de trabalho na produção dos valores de uso em geral, incluindo
a satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no seu produzir-se
histórico. A educação está, ou, pelo menos, deveria estar, “[...] no plano dos
direitos que não podem ser mercantilizados e, quando isso ocorre, agride-
se elementarmente a própria condição humana” (FRIGOTTO, 1996, p. 31). 

Não objetivou-se  com o  texto  ora  apresentando a  realização  de
uma leitura maniqueísta do documento da CNI (2018), mas, o objetivo foi o
de discutir e problematizar os interesses do setor privado sobre a definição
de políticas educacionais, sobretudo, no que se refere à formação de pro-
fessores, pois essa discussão e problematização é pertinente, uma vez que
este documento pode ter sido apropriado na definição das políticas educa-
cionais brasileiras. As recomendações ali presentes explícitas ou implícitas
podem ser propagadas e incorporadas na formação ofertada aos professo-
res, considerando-se a importância de tal instituição no contexto nacional. 

As recomendações presentes no documento da CNI (2018) são os
registros do auditório social que representam e não foram organizados ale-
atoriamente, como nos indicam Bakhtin/Volochinov (2004) ao compreen-
derem o auditório social. Pelo contrário, esses enunciados são direcionados
e atentamente elaborados para o público que se deseja atingir, presente ou
em potencial. 

São assim, produções ideológicas provenientes de um fragmento da
classe detentora do poder econômico no Brasil que aliam a formação dos
professores com o contexto da organização social vigente, evidenciando a
convergência para a sustentação da sociedade na forma como está organi-
zada contemporaneamente.  As recomendações presentes no documento
revelam a sua vinculação com a organização social capitalista, refratando
uma formação que não procura a compreensão da realidade social para
uma atuação formadora, transformadora, mas procura para a conformação
(COSSETIN; PAULA; BROTTO, 2014).

É nesse ínterim que se indica a necessidade de continuidade da pes-
quisa, sobretudo, para saber-se se essas recomendações da CNI encontra-
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ram eco na definição das políticas educacionais. Isso porque, foi aprovado
pelo MEC um documento – por meio da Resolução nº 2, que data de 20 de
dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Educação – que definiu novas
Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  Inicial  de  Professores
para a Educação Básica e instituiu a Base Nacional Comum para Formação
Inicial de Professores da Educação Básica – BNC/Formação. Assim, questi-
ona-se: em que medida as indicações da CNI no documento “Educação: a
base para a competitividade/Confederação Nacional  da Indústria”  (2018)
foram ou não incorporadas nas reformas das políticas educacionais da atua-
lidade, no que se refere à formação de professores e se corporificaram na
BNC/Formação de 2019? Esse é um questionamento pertinente para ser
respondido e indica a necessidade de dar-se sequência à pesquisa. 
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CAPÍTULO 7
O Estágio Supervisionado e os seus Desdobramentos na
Formação Científica, Pedagógica e Política do Pedagogo*

Elvenice Tatiana Zoia 
Heloisa Toshie Irie Saito 

Marijane Zanotto

1. INTRODUÇÃO

As causas do desempenho insuficiente no processo de escolarização
das crianças e dos adolescentes brasileiros, demonstradas pelas avaliações
em larga escala tanto nacional quanto internacionalmente têm sido cons-
tantemente atribuídas, entre outros fatores, à falta de qualidade na forma-
ção de professores, sobretudo por meio da justificativa de que os cursos de
licenciatura são muito teóricos e pouco práticos. Esse discurso, na verdade,
não ultrapassa o nível da aparência empírica do fenômeno, visto que des-
considera as determinações políticas, econômicas, sociais, culturais e ideo-
lógicas da realidade brasileira, que repercutem diretamente na qualidade
do processo de escolarização, inclusive na formação de professores e, por
consequência, nos índices da avaliação. No entendimento de que os índices
da qualidade da educação expressam um conjunto de fatores e que não po-
dem ser justificados exclusivamente aos processos de formação inicial de
professores, ressalta-se a necessidade de problematizar 

[...]  essa  qualidade,  pois  percebemos  que  está  sustentada  sob  a
perspectiva  do  capital:  resultados,  eficiência,  eficácia,  controle.
Constituído  um  sistema  avaliativo  em  larga  escala  para  atestar
qualidade e inferindo que a qualidade é baixa, cria-se elementos para
interferir de maneira mais incisiva na formação humana que a escola
deve  realizar,  visando  determinado  projeto  societário  (ZANOTTO,
SANDRI, p. 134, 2018).

Nesse contexto, com orientação no movimento neoliberal em voga
no Brasil, desde a década de 1990 como elemento determinante das políti-
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cas educacionais e da formação de professores para a Educação Básica, o
foco formativo tende a se basilar no pragmatismo e na supervalorização
dos conhecimentos e das experiências do cotidiano, em detrimento da efe-
tivação de uma formação científica, política e pedagógica direcionada para
a emancipação das capacidades humanas. Nesse sentido, em se tratando da
formação de professores e nessa a especificidade da formação de professo-
res  pedagogos,  na  lógica  de  uma  formação  emancipatória,  considera-se
como premissa a ideia abaixo: 

[...]  pedagogo  é  aquele  que  possibilita  o  acesso  à  cultura,
organizando o  processo de formação  cultural.  É,  pois,  aquele  que
domina as formas, os procedimentos, os métodos através dos quais
se  chega  ao  domínio  do  patrimônio  cultural  acumulado  pela
humanidade. E como o homem só se constitui como tal na medida
em que se destaca da natureza e ingressa no mundo da cultura, eis
como a formação cultural vem a coincidir com a formação humana,
convertendo-se o pedagogo, por sua vez, em formador de homens
(SAVIANI, 1985, p.27).

Nesse cenário, compreendendo os limites estabelecidos pela con-
juntura da sociedade capitalista, o propósito deste capítulo consiste em dis-
cutir um dos aspectos constituintes da formação docente que tem como
pressuposto a unidade entre a teoria e a prática. Para tanto, elege-se “O Es-
tágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino” como objeto deste
estudo, compreendendo-o como eixo articulador e componente curricular
obrigatório, que integra atividades teóricas e práticas e tem como objetivo
contribuir com o processo de formação inicial do Pedagogo.

De modo mais específico, este trabalho, de natureza teórico/biblio-
gráfica, objetiva compreender os desdobramentos do processo de estágio
na formação científica, política e pedagógica do curso de Pedagogia. Para
isso, o estudo aborda uma análise das temáticas e dos artigos elaborados
como Trabalho de Conclusão da Prática (TCP), resultante das atividades de-
senvolvidas no Estágio Supervisionado II e III  -  do curso de Pedagogia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE campus Cascavel –
PR no ano de 2018, que tem como objeto a docência e o trabalho do Peda-
gogo nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, res-
pectivamente. Essa análise parte da seguinte questão: os artigos apresen-
tam reflexões que possibilitam estabelecer relações entre a teoria e a práti-
ca ou se limitam a relatar as experiências desenvolvidas durante o estágio?
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Para tanto, inicialmente aborda-se considerações sobre a concepção de es-
tágio, apresenta-se a organização do estágio na UNIOESTE, campus de Cas-
cavel e a análise dos dados coletados nos Anais publicados no Seminário de
Prática de Ensino dos Cursos de Licenciatura do CECA - SEPEC de 2018, que
realizou a oitava edição do evento em 2019.

2. FORMAÇÃO DO PROFESSOR PEDAGOGO: IMPLICAÇÕES DA SOCIEDADE
CAPITALISTA NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

Diferentes momentos históricos demandam processos de formação
humana que conservam as  especificidades de projetos  societários  hege-
mônicos. No modo de produção capitalista, trabalho e educação estão im-
bricados desencadeando processos de disciplinamento da sociedade que
são desenvolvidos nas esferas da escolarização e do trabalho pautados na
lógica do capital. Considerando a Universidade em sua função de formação
humana e como produtora de conhecimento, poder-se-ia afirmar que esse
conhecimento em forma de ciência, portanto, deveria estar em benefício
de todos sem distinção, de forma ampliada, acessível e com caráter emanci-
pador. Nessa concepção, os cursos de formação de professores se constitui-
riam em espaço de formação científica, política e pedagógica.

Entretanto, trabalho e educação não se relacionam dessa forma na
sociedade  dividida  em  classes,  pois  nessa,  criou-se  demandas  para  a
fragmentação do trabalho, para a produção de conhecimento pragmático e
utilitário,  para  a  dicotomia  entre  teoria  e  prática,  o  que  tende  a
comprometer  a  formação  científica,  política  e  pedagógica  do  professor
pedagogo.  Com  base  nesses  pressupostos,  no  modo  de  produção
capitalista, a separação entre teoria e prática se intensifica e se revela na
formação de professores e consequentemente, nos estágios. Diante desse
modelo, para Freitas (1996):

Diferentes concepções de prática de ensino e de estágio e a valoriza-
ção/desvalorização que lhes é atribuída revelam, na verdade, diferen-
tes formas de pensar a escola, em suas relações com a sociedade e
sua transformação, diferentes formas de conceber a organização cur-
ricular dos cursos de formação dos profissionais e diferentes formas
de conceber elaboração e a produção do conhecimento em diferen-
tes projetos históricos (FREITAS, 1996. p. 31).
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Considerando as contradições da sociedade de classes, vivenciar o
estágio  supervisionado como possibilidade  para  compreender,  analisar  e
refletir sobre as necessidades da prática social, especificamente do espaço
escolar,  é  um  grande  desafio,  especialmente  pelo  fato  de  que  ainda  é
comum ouvir  discursos  que explicitam a ideia de que esse  momento se
destina à aplicação dos conhecimentos teóricos.

Parte-se  do  pressuposto  de  que  o  estágio  não  se  limita  a  um
momento técnico,  de  aplicação de atividades que tenham como direção
exclusiva o como ensinar, pois esse corresponde a apenas uma dimensão do
processo pedagógico. Vinculado a essa dimensão, o que e a quem ensinar e
com  qual  finalidade,  constituem  uma  unidade  para  reflexão  e
aprofundamento  teórico-metodológico.  Além  disso,  esse  não  é  um
momento conclusivo na formação,  mas uma etapa que possibilita  novos
desdobramentos no que se refere à articulação entre teoria e prática - nos
quais,  os  elementos posteriores  ao processo de estágio  engendram-se a
outras etapas do curso, como por exemplo, o desenvolvimento da pesquisa,
o que pode ser viabilizado no Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

Nesse sentido, pensar sobre quais  conhecimentos necessitam ser
mobilizados  e  apropriados  para  uma  formação  radical,  profunda  e  de
totalidade,  remete  à  concepção  de  que  é  essencial  que  o  estágio  seja
compreendido como eixo articulador na formação do pedagogo visto que
se fundamenta nos  conhecimentos das áreas que constituem o curso, ou
seja,  nos  fundamentos  da  educação,  fundamentos  metodológicos  da
educação,  políticas  educacionais,  pesquisa e gestão escolar.  Isso significa
que  o  estágio  não  dialoga  com  ele  mesmo,  nem  se  limita  aos
conhecimentos  tácitos,  da  ação,  do  aprender  a  fazer  fazendo,  ou  do
aprender a aprender.

Nesta direção, Borssoi (2012) compreende o estágio como um fator
que potencializa a condição humana, entendida como liberdade, seja de
ação e de pensamento. Por isso, destaca a dimensão política da formação
do pedagogo e a imprescindibilidade de intensificá-la, visto que “as políticas
formativas no Brasil  foram constituídas fortemente pela lógica neoliberal
que  supervaloriza  uma  formação  consumista,  imediatista,  utilitarista  em
detrimento da formação humana, ética e política” (BORSSOI, 2012, p. 7).

Para  Duarte  (2016),  o  contexto  da  indústria  capitalista  que  tem
tornado os produtos cada vez mais obsoletos, criando demandas constantes
e imediatas para fomentar o consumo, também tem afetado as relações
entre  sociedade  e  conhecimento.  Consequentemente,  a  busca  por
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novidades coloca em dúvida, sobretudo, a importância dos conhecimentos
clássicos, os quais, com base em um referencial teórico crítico, não devem
ser negados, visto que impactam diretamente na compreensão de mundo e
na formação humana.

Faz-se necessário destacar que o conceito de clássico não se refere
ao que é tradicional e também não se opõe às novidades e atualidades. “O
clássico é aquilo  que se firmou como fundamental,  como essencial”  [...]
concebe  Saviani  (2013,  p.  13)  adquirindo  um  caráter  de  permanente  e
resistindo aos embates históricos.

No processo de apropriação dos conhecimentos clássicos, ou seja,
dos mais elaborados, o homem desenvolve diversas capacidades, entre as
quais a possibilidade de criar e transformar (VIGOTSKI, 2018). Diante dessa
concepção,  Duarte  (2016)  compreende  que  os  conteúdos  escolares  se
constituem  como  alternativas  para  transformar  a  visão  de  mundo  dos
alunos e ampliar as suas possibilidades para agir e posicionar-se de forma
livre e consciente na realidade social.

Nesse contexto de formação humana, é fundamental destacar que a
produção da ciência em uma conjuntura capitalista não é neutra, portanto, 

Na medida em que a ciência, como forma teórica do conhecimento
da realidade, entra necessariamente na própria produção como um
fator  ideal  que nela  se  objetiva e materializa,  converte-se  através
dessa objetivação e  materialização em uma força produtiva direta
(VÁZQUEZ, 2007, p. 249).

Apesar de haver discordâncias em torno da ciência focada na tônica
pragmática e mercantil, é fundamental ter o entendimento de que a ciência
baliza  a  produção  e  assim,  nos  moldes  do  capitalismo,  secundariza  as
necessidades  humanas  e  prioriza  o  lucro  e  a  acumulação.  Diante  disso,
importa  reconhecer  que  “[...]  não existe  a  ciência  pura  de um lado e  a
ideologia de outro. Existem diferentes pontos de vista científicos, que são
vinculados a diferentes pontos de vista de classe” (LÖWY, 2002, p. 104). Por
conseguinte, fica o desafio premente sobre a magnitude e o significado de
compreender e definir a função da universidade e do curso de Pedagogia,
visando um processo formativo emancipador e para além da primazia dos
ditames da lógica do capital. 

Nesse sentido, concorda-se com Borssoi (2012) quando ela destaca
a  relevância  de  estabelecer  a  vinculação  da  teoria  com  a  prática  nas
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diferentes atividades do estágio para que sejam práxis e evidenciem o papel
do professor/pedagogo.

3. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOB A FORMA DE PRÁTICA DE ENSINO NO
CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIOESTE 

O  curso  de  Pedagogia  da  UNIOESTE,  campus  Cascavel  –  PR,  foi
reconhecido oficialmente pelo Conselho Federal de Educação em dezessete
de março de 1976, passando por diversas reformulações em seu Projeto
Político-Pedagógico  –  PPP  para  atender  as  mudanças  estabelecidas  pela
legislação  em  vigência.  A  última  ocorreu  em  2016,  de  acordo  com  as
orientações da Resolução n. 2 de 1º de julho de 2015, a qual instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e
para a formação continuada1.

Observa-se  que  no  Projeto  Político-Pedagógico  define-se  como
objetivo

Formar  um  pedagogo  capaz  de  contribuir  efetivamente,  para  a
melhoria  das  condições  em  que  se  desenvolve  a  educação  na
realidade brasileira. Para isto, pretende-se oferecer aos alunos uma
formação  teórica  e  prática  que  favoreça  a  reflexão  e  a  ação
contextualizadas sobre os principais problemas educacionais e que
possa  efetuar  escolhas  de  atuação  em  seu  campo  de  trabalho
(CASCAVEL, 2016, p. 15).

Desse modo, enfatiza-se que os conhecimentos basilares da forma-
ção do pedagogo necessitam oferecer perspectivas de análise crítica sobre
o contexto histórico, social, cultural, político, organizacional e pedagógico,
de modo a compreender a educação como um processo de formação e de
transformação humana. Nesse sentido, o objetivo acima mencionado orien-
ta o perfil profissional definido para o curso, visando 

1 A referida Resolucão, até o período de realizacão deste estudo balisou o PPP do curso de
Pedagogia da UNIOESTE-campus Cascavel – PR, porém, como legislacão normatizadora para
os cursos de formacão de professores, foi posteriormente aprovada a Resolução CNE/CP n.
2,  de  20  de  dezembro  de  2019  que  define  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica BNC-Formação. 
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Na Formação Geral: Pedagogo para atuar no ensino, na organização e
gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção
e socialização do conhecimento, em diversas áreas da educação, ten-
do a docência como base de sua formação e identidade profissionais.
Na Formação Específica: Pedagogo docente para o ensino na Educa-
ção Infantil e Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Pedagogo,
articulador do trabalho pedagógico, que atue, também, na Adminis-
tração Escolar, Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Coorde-
nação Pedagógica (CASCAVEL, 2016, p. 17).

Além das disciplinas  que compõem as  áreas  de fundamentos da
educação, fundamentos metodológicos da educação, políticas educacionais,
pesquisa e gestão escolar, o Estágio Supervisionado sob a forma de Prática
de Ensino é compreendido como componente curricular obrigatório, com
uma carga horária de 408 horas, distribuídas no segundo, terceiro e quarto
ano  do  curso.  No  estágio  I,  desenvolvido  no  segundo  ano  do  curso,  o
trabalho centra-se na área da formação do pedagogo e da gestão escolar e é
desenvolvido  em  escolas  da  rede  estadual  de  ensino.  Para  atender  ao
objetivo deste artigo, assim como, considerando o perfil do curso em tela
que tem a docência como base da formação, foca-se na análise dos estágios
II  e III  que contemplam a docência e o trabalho do pedagogo no Ensino
Fundamental e na Educação Infantil respectivamente e são desenvolvidos
na rede municipal de ensino. 

O Regulamento do Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de
Ensino, do curso de Pedagogia aprovado conforme a Resolução n. 082/2016
– CEPE (CASCAVEL, 2016, p. 3), em seu artigo terceiro estabelece que: “O Es-
tágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino constitui-se de ativi-
dades teórico-práticas, de ensino e aprendizagem sob a forma de ações ins-
tituídas em campos/áreas profissionais, segundo a especificidade do curso”.

Para tanto, definem-se como campo de estágio, prioritariamente as
instituições de ensino formal de caráter público, com orientação direta e
permanente de um docente/orientador para grupo de no máximo seis dis-
centes estagiários da instituição de ensino superior, que tem a incumbência
de acompanhar continuamente durante o ano letivo o desenvolvimento das
atividades previstas no Plano de Ensino e no Regulamento do Estágio Super-
visionado sob a forma de Prática de Ensino do curso de Pedagogia de acor-
do com a Resolução citada anteriormente.

Conforme postula o Regulamento (CASCAVEL, 2016, p. 3-4), o está-
gio supervisionado objetiva:

159



I – possibilitar a formação discente em ambientes institucionalizados,
na interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho;
II – articular, ensino, pesquisa e extensão;
III – estabelecer relação entre a teoria e a prática na organização do
trabalho  pedagógico,  garantindo  a  socialização  do  conhecimento,
para o aprimoramento discente e a integração da Unioeste com a
sociedade;
IV  –  possibilitar  o  desenvolvimento  de  um  compromisso  ético  e
profissional do discente em estágio na formação do pedagogo.

Para efetivar os objetivos delineados, ressalta-se que 50% da carga
horária deve obrigatoriamente ser realizada na escola campo de estágio,
por meio das seguintes atividades, conforme descritas nos incisos II e III do
Regulamento: 

II- Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino II:
a. Reconhecimento do campo de estágio (8 horas);
b. Observação de aulas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

ou suas modalidades (16 horas);
c. Participação nas reuniões de pais, conselhos de classe, planeja-

mento (4 horas);
d. Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou suas mo-

dalidades (28 horas);
e. Desenvolvimento de um projeto articulado às funções do Peda-

gogo a partir das necessidades diagnosticadas no decorrer das
atividades desenvolvidas no campo de estágio (16 horas).

III - Estágio Supervisionado sob a forma de Prática de Ensino III:
a. Reconhecimento do campo de estágio (8 horas);
b. Observação de aulas na Educação Infantil (16 horas);
c. Participação nas reuniões de pais, conselhos de classe, planeja-

mento (4 horas);
d. Docência na Educação Infantil (28 horas);
e. Desenvolvimento de um projeto articulado às funções do Peda-

gogo a partir das necessidades diagnosticadas no decorrer das
atividades desenvolvidas no campo de estágio (12 horas) (CAS-
CAVEL, 2016, p. 11-12).

Articulados ao processo de desenvolvimento das atividades acima
descritas, os outros 50% da carga horária, efetivam-se por meio de estudos,
planejamentos, debates, pesquisas e devem oportunizar aos estagiários o
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levantamento  de  problemáticas  advindas  da  prática  social  para  serem
analisadas, compreendidas e aprofundadas teoricamente. 

Ademais, com a finalidade de socializar os resultados das atividades
desenvolvidas no decorrer do estágio, os discentes elaboram o Trabalho de
Conclusão de Prática (TCP), em formato de artigo ou relatório analítico e
apresentam-no  no  Seminário  de  Prática  de  Ensino  dos  Cursos  de
Licenciatura do CECA - SEPEC, evento organizado pelo Centro de Educação,
Comunicação e Artes (composto pelos colegiados dos cursos de Pedagogia e
Letras da UNIOESTE).

De acordo com Corbari2 (2018, p. 8), o SEPEC se constitui como “um
espaço  de  reflexão  e  aprofundamento  das  discussões  sobre  o  fazer
pedagógico, por meio da socialização de experiências realizadas na Prática
de  Ensino,  especialmente  no  que  tange  às  inserções  nas  escolas  de
educação básica”.

Nesse sentido, considera-se que os artigos socializados apresentam
dados que permitem refletir sobre os desafios e as demandas da prática
social  para  a  formação  inicial  do  pedagogo.  Assim  compreendendo,  os
artigos que compõem os Anais do SEPEC de 2018 foram elencados como
objeto de estudo neste trabalho. Para tanto, contemplou-se a totalidade das
produções do curso de Pedagogia, que se referem ao Estágio II  que tem
como objeto a docência no trabalho do pedagogo no Ensino Fundamental e
o Estágio III, também com o objeto centrado na docência no trabalho do
Pedagogo  na  Educação  Infantil.  Diante  disso,  vinte  e  um  artigos  foram
analisados, (dez relacionados ao estágio no Ensino Fundamental e onze na
Educação  Infantil)  com  base  nas  seguintes  categorias:  a)  temáticas  dos
artigos;  b)  problemáticas  levantadas;  c)  aprofundamento  teórico;  d)
relações  entre  a  teoria  e  a  prática.  Conforme  delineado  anteriormente,
observou-se  se  os  artigos  apresentam  reflexões  que  possibilitam
estabelecer relações entre a teoria e a prática ou limitam-se a relatar as
experiências desenvolvidas durante o estágio. 

Diante  do  objetivo  proposto,  inicialmente  identificaram-se  as
temáticas expressas nos títulos dos trabalhos conforme sistematizado no
quadro a seguir:

2 Coordenadora do VII SEPEC – 2018.
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Quadro 1 – Temáticas dos artigos
Temáticas - artigos do Estágio 

Supervisionado II (Ensino Fundamental)
Temáticas - artigos do Estágio

Supervisionado III (Educação Infantil)
Relação entre as disciplinas metodológi-
cas e a prática de ensino

O planejamento e a atividade principal da
criança

Base Nacional Comum Curricular Interações e brincadeiras no desenvolvi-
mento infantil 

Danças folclóricas e relações com a Arte e
a Educação Física

A música no processo de ensino e apren-
dizagem

O currículo  e  sua  efetivação na  sala  de
aula

O espaço físico da creche e o desenvolvi-
mento infantil

O ensino da cultura afro-brasileira e indí-
gena: práticas possíveis

Brincadeiras cantadas

Conteúdos  matemáticos  e  literatura  in-
fantil

A literatura e  a  aprendizagem da mate-
mática

O desenvolvimento das funções psicológi-
cas superiores

A contação de histórias de maneira lúdica

Leitura e interpretação de texto Contação  de  histórias  e  a  formação  de
professores e alunos leitores

Parcerias público-privado Higienização na Educação Infantil
A psicologia histórico-cultural Necessidades especiais

A sexualidade
 Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos artigos que compõem os Anais do
Seminário de Prática de Ensino do ano de 2018.

Em ambos os estágios, verificou-se a presença de temáticas relacio-
nadas ou à dança, à música, ao folclore, à Educação Física ou à Arte. Res-
salta-se  que esses  conhecimentos não são contemplados no Projeto  Po-
lítico-Pedagógico do curso de Pedagogia da instituição, visto que na compo-
sição atual da grade curricular do PPP ainda não consta disciplinas específi-
cas que abordem as referidas temáticas, o que indica a necessidade de re-
pensá-lo. Nesse sentido, é pertinente o questionamento de Duarte (2016)
sobre o que a educação escolar deve ensinar às novas gerações de modo a
não se limitar às necessidades imediatas, pois “envolve relações entre o pre-
sente,  o  passado e o  futuro da sociedade e  da  vida  humana” (DUARTE,
2016, p. 1). Para o autor, as artes, as ciências e a filosofia expressam as mai-
ores riquezas produzidas no decorrer da história pela humanidade. Sendo
assim, conforme destacado anteriormente, os conhecimentos clássicos são
fundamentais, pois na medida em que são apropriadas pelo homem podem
provocar revoluções em seu modo de ser, pensar e agir.
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Com a finalidade de reconhecer e reafirmar o valor formativo dos
conteúdos clássicos, Saviani (2005) compreende que à escola compete soci-
alizar o saber sistematizado, o que significa que não é qualquer saber que
promoverá o acesso dos sujeitos às produções mais elaboradas e significati-
vas da história da humanidade.

Com base na referida afirmativa, observamos que os dados do está-
gio III realizado na Educação Infantil trazem em sua essência conceitos e dis-
cussões que correspondem à especificidade do trabalho pedagógico na pri-
meira etapa da Educação Básica. De maneira geral, sete artigos analisados
explicitam em seu conteúdo a importância da ludicidade para o desenvolvi-
mento infantil. Trata-se de uma temática que tem sido contemplada nos do-
cumentos legais, sobretudo nas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil
(BRASIL, 2009) ao considerar que as interações e as brincadeiras devem ser
os eixos norteadores das práticas pedagógicas com as crianças pequenas. 

Isso significa que os dados coletados nos relatórios do estágio III re-
velam a imprescindibilidade de o curso de Pedagogia ampliar e aprofundar
as discussões afetas às concepções de infância, às finalidades e às particula-
ridades do trabalho pedagógico que caracterizam a Educação Infantil.

Observou-se que as temáticas discutidas pelos acadêmicos expres-
sam a necessidade de aprofundar teoricamente problemáticas que se deli-
nearam no processo de desenvolvimento do estágio. Algumas decorrentes
das demandas apresentadas pela equipe pedagógica do campo de estágio,
outras como resultado das experiências vivenciadas na prática pedagógica,
demonstrando efetivamente o compromisso político, científico e social do
estágio com o processo formativo e com as instituições de Educação Básica.

Posteriormente,  procurou-se  localizar  nos  artigos se  as  temáticas
apresentadas correspondem às atividades desenvolvidas na docência ou ao
projeto direcionado ao trabalho do pedagogo ou a ambos, considerando a
característica  e  a  dinâmica  da  disciplina  que  integra  em  seu  objeto  de
estudo a docência e o trabalho do Pedagogo nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental  e  na  Educação  Infantil,  respectivamente,  como  afirmado
anteriormente.

Em  relação  ao  estágio  II,  no  Ensino  Fundamental,  observou-se
predominantemente  a  presença  de  cinco  temáticas  que  resultaram  de
problemáticas engendradas pela docência, três relacionadas ao trabalho do
pedagogo  e  dois  trabalhos  não  explicitaram  se  a  temática  discutida  foi
motivada  pelas  questões  advindas  da  docência  ou  da  organização  do
trabalho pedagógico.
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No estágio III, na Educação Infantil, constatou-se que seis temáticas
tiveram  como  referência  o  projeto  desenvolvido  sobre  o  trabalho  do
Pedagogo,  dois  focaram  nas  discussões  problematizadas  com  base  na
docência, dois em ambos, ou seja, docência e projeto, e um não expressou
claramente o que de fato mobilizou o grupo na definição do tema para o
aprofundamento teórico.

No  terceiro  momento,  localizou-se  as  justificativas  ou  problemas
que conduziram a uma determinada reflexão e/ou aprofundamento teórico.
Diagnosticou-se que no estágio II, oito trabalhos anunciam as suas proble-
máticas ou justificativas e dois não fazem menção. E no estágio III, oito arti-
gos apresentam as suas problemáticas e justificam os motivos que conduzi-
ram à temática e três trabalhos não os expressam. 

Para finalizar, procurou-se identificar se os trabalhos limitam-se a
descrever/relatar as atividades desenvolvidas durante o estágio ou apresen-
tam discussões teóricas que se articulam às problemáticas diagnosticadas
no campo de estágio. Para tanto, definiu-se os seguintes aspectos para pro-
ceder a análise: a) apresenta relato das atividades (ou parte delas) desen-
volvidas durante o estágio; b) justifica ou apresenta um problema para ser
discutido; c) articula a discussão teórica com determinada problemática di-
agnosticada no decorrer do processo.

Após a leitura integral e releituras cuidadosas dos artigos, verificou-
se que os dados sistematizados sinalizam importantes considerações. Em
relação aos dez artigos do Estágio Supervisionado II, que tem como objeto o
Ensino Fundamental, destaca-se:

 A existência de oito artigos que contemplam em sua estrutura um
breve relato das  atividades desenvolvidas  (foco na docência ou no
projeto relacionado ao trabalho do pedagogo), além de justificativas e
aprofundamento teórico articulando a discussão com uma das proble-
máticas levantadas no campo de estágio;
 Dois  artigos  apresentam  discussões  teóricas,  todavia  não
estabelecem relações com as experiências vivenciadas no estágio e
não justificam os motivos que os conduziram à definição da temática
apresentada.

Dentre os trabalhos analisados, destaca-se um artigo que propôs
uma reflexão sobre a docência articulando a discussão com a importância
das disciplinas da área de fundamentos metodológicos do curso de Pedago-
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gia para planejar a prática pedagógica (regência). Salienta-se que os discen-
tes em estágio ressaltaram a necessidade de um contato maior com os con-
teúdos da referida área para aprofundar a compreensão sobre o processo
de ensino e de aprendizagem. Além disso, reforçaram a concepção de que o
estágio não se restringe à aplicação de conhecimentos, mas possibilita a re-
flexão e o pensamento crítico sobre a atividade docente.

Enfatiza-se também o artigo sobre “Danças folclóricas brasileiras”,
pois ao buscar relacionar o ensino de Artes, Educação Física e psicomotrici -
dade, apresenta dados importantes, que, embora não estejam incluídos nas
reflexões do grupo de estágio, permite ressaltar as lacunas do PPP do curso
de Pedagogia no que se refere à ausência das disciplinas de Artes e Educa-
ção Física em sua grade curricular, visto que impacta diretamente na ação
docente, pois o professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental trabalha com essas duas áreas do conhecimento que também
integram o currículo escolar na educação básica.

Quanto aos onze artigos elaborados no Estágio Supervisionado III,
os  quais  têm  como  objeto  a  Educação  Infantil,  elencou-se  as  seguintes
considerações:

 Um artigo limitou-se a descrever com detalhes os diversos momen-
tos do estágio, citando autores que discutem a temática contempla-
da, no entanto não apresentou os problemas levantados na prática
social que conduziram à elaboração do trabalho e, por isso, não foi
possível observar a articulação entre a teoria e a prática. 

 Sete artigos contemplaram a descrição dos momentos de estágio
(alguns com mais e outros com menos detalhes), e a justificativa e o
aprofundamento teórico evidenciaram a preocupação em articular
a teoria e a prática. Dentre eles,  destaca-se um artigo que traça
considerações significativas para o PPP do curso de Pedagogia no
que  tange  à  ausência  de  disciplinas  que  discutem  o  ensino  de
Arte/música  na  graduação,  e  os  seus  impactos  no  processo
formativo.

 Um artigo não descreveu os momentos do estágio, mas apresentou
uma problemática importante diagnosticada na prática social. Sobre
esse problema percebeu-se que houve um importante estudo teóri-
co, demonstrando articulação com os elementos da prática.

 Um artigo apresentou justificativa do estágio e descreveu detalha-
damente os diversos momentos que o compõem, porém não con-
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templou uma discussão teórica para articular com a problemática
diagnosticada.

 Um artigo relatou o trabalho desenvolvido e aprofundou-se em de-
terminada temática, contudo, não apresentou elementos que possi-
bilitassem a compreensão dos motivos ou das justificativas que con-
duziram à discussão teórica.

Conclui-se, portanto, que os dados da pesquisa demonstram que as
temáticas abordadas, em sua maioria, resultam das experiências vivencia-
das pelos estagiários e das demandas do campo de estágio.

Além disso, observou-se que alguns artigos apresentam discussões
teóricas, mas não estabelecem relações com as problemáticas e as expe-
riências vivenciadas, enquanto outros contemplam análises fundamentadas
teoricamente, expressando a articulação teoria e prática. Localizou-se ape-
nas um artigo que se limitou ao relato das atividades desenvolvidas no cam-
po de estágio. 

Posto isto, diante dos dados apresentados, entende-se que a busca
pela unidade entre teoria e  prática requer a articulação  entre as diversas
áreas que compõem o Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia,
tendo como pressuposto básico que a apropriação do conhecimento mais
elaborado é condição para a superação da dicotomia existente na relação
teoria e prática no processo formativo.

Tendo como referência os postulados teóricos que embasam esse
trabalho, depreende-se que a efetivação de uma formação científica, políti-
ca e pedagógica direcionada para a emancipação das capacidades humanas
é um desafio. A análise sobre as problematizações ou a ausência de proble-
matizações das vivências suscitadas no desenvolvimento do estágio supervi-
sionado perpassa por um conjunto de fatores que envolve as determinações
políticas, econômicas, sociais, culturais e ideológicas da realidade brasileira,
e repercutem diretamente na qualidade do processo de escolarização, inclu-
sive na formação de professores.

Nesse panorama, finaliza-se corroborando com a defesa de Saviani
(2013, p. 278) em relação à compreensão de que a formação de professores
deve ser culturalmente rica, permitir a tomada de consciência da realidade
em que atuarão e contemplar “[...] uma adequada fundamentação teórica
que lhes permitirá uma ação coerente e com uma satisfatória instrumentali-
zação técnica que lhes possibilitará uma ação eficaz” e articulada aos princí-
pios em defesa de uma educação emancipadora.
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Assim sendo, ao conceber o pedagogo como formador de homens
(SAVIANI, 1985) é imprescindível que ele possua condições de organizar o
processo de formação cultural, que tenha domínio dos rudimentos da cultu-
ra, dos procedimentos e das técnicas que compõem o como ensinar e os
métodos que permitam a aquisição do patrimônio cultural da humanidade.
Essa perspectiva de formação é a que desejamos e tentamos possibilitar
nas atividades de estágio curricular supervisionado no curso de Pedagogia
da UNIOESTE.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A universidade brasileira, enquanto expressão histórica de embates
entre diferentes projetos societários, manifesta em seus processos formati-
vos as dicotomias entre atender a lógica do sistema capitalista e/ou manter
sua autonomia enquanto produtora de ciência para uma sociedade mais
justa e igualitária. Mas enfim, qual é mesmo a função da universidade? 

Aqui  poderia se  discorrer  sobre a  ambiguidade que envolve esta
questão, pois, entender em que sociedade a universidade se encontra com
uma simples constatação, se poderia dizer que sua função então, correspon-
de a efetivar esforços para formar indivíduos que atendam a lógica do mer-
cado e formar profissionais (força de trabalho) com conhecimentos utilitá-
rios orientados pelo pragmatismo, portanto, aptos ao sistema produtivo. 

Se assim o fosse, seria simples e poderia facilitar ao modelo produti-
vo apto e ávido por ampliação da concentração do capital. Mas, existe uma
outra perspectiva para a função da universidade: formar sujeitos livres, au-
tônomos e com conhecimentos fundamentados na ciência, que sejam pre-
parados para viver digna e amplamente a democracia no exercício profissio-
nal. Nesse contexto, a questão da autonomia, enquanto direito garantido
pela Constituição Federal de 1988 permite à universidade instituir, por meio
do tripé ensino, pesquisa e extensão seus projetos formativos. 

Portanto, entende-se que manter em pauta constante a discussão, a
análise, a avaliação e o redimensionamento dos processos formativos e dos
PPPs dos cursos de formação de professores expressam um movimento ne-
cessário de resistência em prol de garantia de uma formação que prime por
qualidade social enquanto função da universidade pública.

Entende-se que os dados da pesquisa apresentados nesse trabalho
evidenciam que é necessário um movimento de rompimento e contraposi-
ção ao ideário que objetiva uma formação docente pragmática, com a su-
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pervalorização dos conhecimentos do cotidiano para avançar em relação ao
aprofundamento teórico das diversas áreas do conhecimento com a finali-
dade de possibilitar uma formação científica, política e pedagógica.

No que concerne à estrutura de organização do Estágio Supervisio-
nado sob a forma de Prática de Ensino do curso de Pedagogia da UNIOESTE
– campus Cascavel – PR, é fundamental reconhecer que a manutenção de
orientação e supervisão direta e permanente de um professor – durante os
processos do Estágio, definidas tanto no PPP, como no Regulamento de Es-
tágio – faz diferença significativa, pois permite ao processo maiores possibi-
lidades de enriquecimento na formação do professor pedagogo.

Depreende-se também, que o processo formativo do curso de Peda-
gogia da UNIOESTE – campus Cascavel – PR expressou-se nos elementos
analisados na referida pesquisa sobre o Estágio Supervisionado. Entre os as-
pectos analisados, as temáticas diagnosticadas nos artigos elaborados a par-
tir do estágio no ano de 2018 revelam-se, em sua maioria, como temas mo-
bilizadores de demandas emergentes do contexto da escola, haja vista que
suscitaram pesquisas, o que indica que o estágio pode promover, além da
iniciação à pesquisa, a aproximação e a articulação entre a universidade e a
educação básica. 

A análise também revelou a necessidade de que o PPP do curso seja
revisitado e reformulado para colocar em tela a discussão sobre a inserção
da formação em áreas do conhecimento, especialmente no tocante a Arte e
Educação Física, que ainda não estão contempladas e que fazem parte do
rol de disciplinas presentes na grade curricular da educação básica e que,
portanto,  os  professores  pedagogos  precisam  tê-los  em  sua  formação
acadêmica. 

Considerando  que  o  objetivo  que  norteou  esta  pesquisa,  tendo
como questão inicial e mobilizadora compreender se os artigos elaborados
por docentes e discentes, ao final dos processos de estágio, abordam análi -
ses que possam estabelecer relações entre a teoria e a prática ou apenas li-
mitam-se a relatar as experiências desenvolvidas durante o estágio, é possí-
vel inferir que, conforme a análise feita, a relação teoria e prática na elabo-
ração dos artigos ainda necessita de fortalecimento. Contudo, pode-se afir-
mar que o TCP, no formato de artigo e de apresentação em evento na insti-
tuição, demonstra ser um elemento que instiga e possibilita o exercício de
docentes e discentes nesta fundamental articulação entre teoria e prática
na formação científica, política e pedagógica do professor pedagogo.
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CAPÍTULO 8
Descentralização do Ensino e dos Recursos da Educação

Pública do Paraná no Período de Pandemia*

Ana Maria Marques Palagi

1. INTRODUÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019 foi anunciado um surto de corona-
vírus (SARS-CoV-2), causador da doença Covid-19, na cidade de Wuhan, na
China. No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declara-o como Pandemia. 

Tal situação colocou, conforme dados da Unesco de 17 de março,
776 milhões de alunos fora do ambiente escolar. No dia 24 do mesmo mês,
essa situação havia se estendido a 1,3 bilhão de estudantes,  totalizando
80%  dessa  população  a  nível  mundial  e  um  total  de  60,3  milhões  de
professores  (r7,  2020).  Os  últimos  dados  produzidos  e  divulgados  pela
Organização Mundial da Saúde(OMS) indicam em 07/01/2021 de que há,
no mundo,  85,5 milhões de  casos confirmados e mais de 1,86 milhão de
mortes (UOL, 2020, n.p.).  

Em contexto internacionalizado, dado o avanço generalizado e pela
disseminação acelerada, as autoridades sanitárias impõem o isolamento so-
cial, e o Brasil registra seu primeiro caso em 26 de fevereiro de 20201. Em
19 de março de 2020, pelo Decreto nº. 4.298, o governo do Paraná declara
situação de emergência em todo o território paranaense, nos termos do
COBRADE nº. 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19 – e dispõe sobre as medidas para seu enfren-
tamento, previstas na Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
(PARANÁ, 2020a). 

A matéria na área da educação foi regulamentada pelas Portarias
MEC nº. 343, de 17 de março de 2020, que “Dispõe sobre a substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia  do  Novo  Coronavírus  -  COVID-19”  (BRASIL,  2020a)  e depois

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.173-200
1 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/primeiro-caso-de-covid-
19-no-brasil-permanece-sendo-o-de-26-de-fevereiro. Acesso em: 12 out. 2020.
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alterada pela de nº. 345, de 19 de março de 2020, e nº. 356, de 20 de
março de 2020.

O Brasil pela sua dimensão territorial (categoria na qual ocupa 5ª
posição no mundo) com uma população estimada em 17/07/2020,  pelo
IBGE, em 211,8 milhões, quando se analisa os números no campo educacio-
nal, tem-se os seguintes totais: 180,6 mil escolas; 2,2 milhões de docentes,
47,9 milhões de matrículas - das quais 37,1 milhões de matrículas são da
rede pública,  assim distribuídos:  a  educação infantil  representa  6,35 mi-
lhões matrículas; o Ensino Fundamental 21,7 milhões e o Ensino Médio 6,5
milhões, tendo como base o Censo Escolar 2019 (INEP, 2020). 

Considerando, ainda pelo mesmo Censo, o total de matrículas da
educação básica das escolas públicas, a rede estadual - em suas 27 secreta-
rias, comporta 13,1% das matrículas nas séries iniciais do Ensino Fundamen-
tal; 41,64% nos anos finais do Ensino Fundamental e 97,0% do Ensino Mé-
dio (INEP, 2020).

Com a suspensão das aulas presenciais, em março de 2020, as redes
educacionais se mobilizaram na busca de uma organização possível na ofer-
ta de atividades aos alunos de forma não presencial, denominadas inicial-
mente como educação a distância; atividades online; atividades remotas e
ensino híbrido. 

Na live “Educação Digital em Rede em Tempos de Pandemia: Brasil
e  Portugal”,  apresentada  pela  Rede  Internacional  de  Educação  OnLIFE
(RIEOnLIFE,  2020)  foram  apontados  os  dados  do  Conselho  Nacional  de
Secretários de Educação (CONSED) e informações de como as secretarias
estaduais  de  educação,  do Brasil,  estavam ofertando suas  atividades  no
ensino remoto.

Os dados de 11/05/2020 apontavam que apenas uma secretaria es-
tadual não tinha iniciado atividades em qualquer formato com os alunos.
Ainda,  conforme tais  dados,  57% das  secretarias  adotaram canal  de  TV
aberto com aulas gravadas – com um número bastante expressivo de TV
privada; 7,6% declararam que possibilitaram rede de internet ao aluno sem
acesso; já 68% das secretarias, usavam plataformas online naquele período
e 70% destes adotaram o Google Classroom; outros 30% usavam o Youtube,
11% usavam redes sociais; 27% adotavam teleaulas, e 100% disponibiliza-
vam atividades em material impresso, organizadas quinzenalmente em um
calendário paralelo à distribuição da merenda escolar. Entre os dados per-
centuais há concomitância de ofertas de mais de uma forma de disponibili -
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zação de aulas aos estudantes por parte das secretarias estaduais e munici-
pais, portanto os percentuais não são cumulativos (RIEOnLIFE, 2020).

Foram ainda,  na  live, apresentados dados,  de  maio de 2020,  do
Conselho Nacional de Secretários de Educação, no que tange às avaliações
das  atividades  realizadas  remotamente:  (i)  a  maioria  das  secretarias
manifestaram por que essas seriam feitas após o retorno presencial; (ii) as
secretarias apresentaram planos de trabalho direcionados aos alunos que
prestariam o ENEM, informaram que ofereceram formação aos professores
para o uso das plataformas; (iii) 3% informaram que o planejamento, das
atividades  remotas  ofertadas,  foi  realizado pelos  professores,  as  demais
não fizeram referências. 

Com o agravamento da Pandemia e transcorridos sete meses, as es-
colas em sua maioria permanecem com as atividades remotas, porém as
formas de oferta das atividades foram modificadas gradativamente ao se
analisar as páginas oficiais das Secretarias.

Neste contexto, esta pesquisa, propõe-se a problematizar: como as
ações ofertadas pelo Governo do Estado do Paraná se caracterizaram em
processos de descentralização do ensino e dos recursos da educação públi-
ca no período de Pandemia; e quais ações políticas no campo da educação
apontam as tendências em que configuram uma ascendente privatização da
educação escolar pública? 

Considera-se que esta pesquisa ao se pautar na dialética como fer-
ramenta de análise e pesquisa, toma a totalidade das relações nas suas par-
tes, pois essas partes compreendem um fragmento do movimento maior e
dinâmico das relações sociais, para tanto procurou-se: 

[...] articular alguns elementos teóricos metodológicos que auxiliem
na compreensão  de  processos  de  produção  de  diretrizes  políticas
para  a  educação,  especificamente  os  presentes  em  documentos
oficiais e oficiosos publicados em suporte de papel ou eletrônico. [...]
tais  materiais  –  oriundos  do  aparelho  de  Estado,  de  organizações
multilaterais e de agências e intelectuais que gravitam em sua órbita
– expressam não apenas diretrizes para a educação, mas articulam
interesses,  projetam  políticas,  produzem  intervenções  sociais
(EVANGELISTA, 2009, n.p.).

O texto se fundamenta em Peroni (2008, 2009, 2018), em Bresser-
Pereira  (1995,  1997,  2008,  2017);  Evangelista  (2009,  2014,  2019,  2020);
Shiroma (2014); Frigotto (2011); Adrião (2008, 2009), dentre outros. Ele se
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estrutura inicialmente tratando da redefinição do papel do Estado como
ator  da  reorganização  do  processo  produtivo,  e  as  consequências  da
relação  público-privado,  quando  a  execução  das  políticas  públicas  é
repassada à sociedade. Emerge então a descentralização e a administração
pública  gerencial,  com vistas  à  acentuação do processo de privatização,
trazendo  à  tona  os  ataques  que  a  democracia  tem  sofrido,  quando  da
atuação  das  grandes  corporações,  como  Lemann,  Positivo,  Todos  pela
Educação, a título de exemplos.

Trata em seguida de como o estado do Paraná criou expressivas
condições de investimento privados e como justifica a descentralização das
ações que eram de sua responsabilidade, em nome da qualidade e da efi-
ciência e do acesso à educação pelos alunos da rede. Para isso busca a base
legal como as Deliberações 01/2020 e 02/2020 do CEE-PR, decreto Estadual
4.258, de 17/03/2020, entre outras fontes como coletiva dadas à imprensa
da SEED/PR e lives.

2. O ESTADO E A ASCENDENTE PRIVATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Pensando nas contradições sociais do Estado de classe do qual vive-
mos,  vale  trazer  para  a  discussão  que  o  Estado,  no  seu viés  neoliberal,
torna-se um instrumento fundamental de defesa de seus próprios interes-
ses abarcando uma compreensão de frações sociais partidarizadas e frag-
mentadas. Esses interesses, por sua vez, ficam a cargo da representativida-
de governamental e dependem das forças em representação e em disputas,
pois ora este Estado atenderá demandas de cunho mais democrata social,
ora demandas de cunho estritamente econômicas de viés neoliberal.  

Como balizador de uma proposta de Estado neoliberal no Brasil a
partir da década 1990, Bresser-Pereira (2017) aponta que “Para alguns, o
Estado é apenas uma organização com poder de legislar e tributar; para ou-
tros, [...] além da organização, é também a lei; para outros ainda, é um tipo
de sociedade com o poder de legislar e tributar”. 

Em contrariedade a esta concepção que foi sendo materializada no
Brasil a partir do Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado (BRES-
SER-PEREIRA, 1995), no qual o Estado restringe-se a um ente que organiza e
legisla, Bottomore destaca que Marx: 

[...]  considera o Estado como a instituição que, acima de todas as
outras,  tem como função assegurar  e  conservar  a  dominação  e  a
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exploração de classe. [...]. O executivo do Estado moderno nada mais
é do que um comitê para a administração dos assuntos comuns de
toda burguesia (BOTTOMORE, 1988, p. 133-134).

Enquanto o neoliberalismo propõe a privatização e o Estado míni-
mo, a Terceira Via pretende reformar o Estado, que passa a ser o coordena-
dor e avaliador das políticas, mas não mais principal executor. Assim, o Ter-
ceiro Setor é a estratégia da Terceira Via para a execução das políticas soci-
ais. A parceria entre o público e o privado acaba sendo “a política pública”
(PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p.18).

No entanto, a crise enfrentada pelo capitalismo, a partir dos anos
de 1970, apontam baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação,
com isso as novas alternativas criadas para a expansão do capital, as quais
resultaram “no neoliberalismo, na globalização, na reestruturação produti-
va e na terceira via; que redefinem o papel do Estado, principalmente para
com as políticas sociais, com profundas consequências para a relação pú-
blico-privada” (PERONI, OLIVEIRA, FERNANDES, 2009, p. 762), ou seja, rees-
trutura-se a produção com predominância do capital financeiro.

Tem-se, nos últimos anos, a presença pontual da iniciativa privada,
legalizadas  pela  Emenda  Constitucional  nº.19  de  junho  de  1998;  a  Lei
11.079, de 30 de dezembro de 2004 que institui normas gerais para licita-
ção e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração
pública, dentre outros dispositivos legais. 

O Estado brasileiro ao ser reformado pela Emenda Constitucional
nº. 19/1998 que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas
e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá
outras providências; introduziu dois novos princípios:

[...]  o de que o “interesse público” não necessariamente é estatal,
com a consequente inclusão do conceito de “público não-estatal”,
pela primeira vez na Constituição Federal; e o segundo princípio, o de
que os serviços até então considerados privativos do Estado poderão
ser, mediante contratos, transferidos ou “gerenciados” pela iniciativa
privada (ARELARO, 2007, p. 913).

Além disso, outra maneira, que o caráter gerencial desse modelo se
manifesta é pelo processo de descentralização (BRESSER-PEREIRA, 2008) -
que faz a transferência para o setor privado de serviços auxiliares ou de
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apoio, com uma administração pública gerencial, subordinados a critérios
gerenciais  de eficiência,  pois  aí  predominam burocratas com capacidade
gerencial. 

As principais características da administração pública gerencial, que
também vem sendo chamada de  nova  administração pública,  são assim
sintetizadas: 

a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-
cliente; b) ênfase no controle dos resultados através dos contratos de
gestão (ao invés de controle dos procedimentos); c) fortalecimento e
aumento  da  autonomia  da  burocracia  estatal,  organizada  em
carreiras ou corpos de Estado, e valorização do seu trabalho técnico e
político de participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da
formulação  e  gestão  das  políticas  públicas;  d)  separação  entre  as
secretarias  formuladoras  de  políticas  públicas,  de  caráter
centralizado,  e  as  unidades  descentralizadas,  executoras  dessas
mesmas  políticas;  e)  distinção  de  dois  tipos  de  unidades
descentralizadas:  as  agências  executivas,  que  realizam  atividades
exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais
e científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado não
está envolvido; f) transferência para o setor público não-estatal dos
serviços sociais e científicos competitivos; g) adoção cumulativa, para
controlar  as  unidades  descentralizadas,  dos  mecanismos  (1)  de
controle  social  direto,  (2)  do  contrato  de  gestão  em  que  os
indicadores  de  desempenho  sejam  claramente  definidos  e  os
resultados medidos, e (3) da formação de quase-mercados em que
ocorre  a  competição  administrada;  h)  terceirização  das  atividades
auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas competitivamente
no mercado” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 41). 

Bresser-Pereira  (2008)  compreende  a  descentralização  como  um
processo de: 

[...]  delegação  de  poder  para  níveis  inferiores,  ao  mesmo  tempo
tornando mais forte o núcleo estratégico do Estado, e mais eficazes
os mecanismos de responsabilidade social.  Mas a descentralização
não é total: uma característica central da reforma gerencial é separar
a formulação de políticas, que permanece centralizada, da execução,
que é descentralizada (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 400).
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A reforma gerencial tem um duplo papel “[...] prover serviços soci-
ais e científicos em bases competitivas e exercer o controle social [...]” (PE-
RONI, PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p. 767). Então o Estado trans-
fere a execução de serviços sociais e científicos e se mantém como prove-
dor de fundos a essas atividades (PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009). 

As  mesmas  autoras  (2009)  afirmam que  esse  processo  redefine,
dentre outras coisas, o conteúdo da Política Educacional, onde a gestão ge-
rencial visa maior eficiência e eficácia do sistema. 

Passou então a gestão democrática da educação a ser subsumida por
outra lógica de gestão, que tomou como imperativo a persecução da
administração  por  objetivos  em  escala  organizacional,  com  fortes
componentes de divisão do trabalho, de racionalidade instrumental e
hierarquia  estrutural,  com  vistas  à  qualidade  total  do  setor
educacional.  Assim,  no  campo  educacional  intensifica-se  uma
tendência  de  retomada  do  capital  humano  e  de  proposições
gerenciais  como norte  para  as  questões  escolares,  sobretudo  nos
processos  de  regulação  e  gestão  dos  diferentes  níveis  de  ensino
(PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009, p. 772).

A estrutura do Estado se adapta às necessidades atuais do capital,
no mercado privado, com a flexibilização de atividade e de pessoal. Para
cada setor dos serviços públicos tem-se iniciativas privadas distintas, pró-
prias. As elites organizacionais usam da fragmentação do Estado para se es-
truturarem e conduzirem seus interesses no Estado (FURTADO, 2011). Essa
fragmentação proporciona a não visão do Estado como um conjunto unitá-
rio e ele passa a desempenhar a função de uma mera estrutura hierárquica
de poder (FLEURY, 1994).

Nesse modelo o público não-estatal, o terceiro setor (ONGs), e as
instituições filantrópicas e comunitárias e outras associações similares re-
presentam a sociedade civil2. “Estes organismos, criados com o objetivo de
prover serviços sociais na área de saúde, educação, proteção contra o cri-
me, transporte público, enfim, de alívio à pobreza, têm em comum o fato
de serem não-lucrativos e fazerem parte da sociedade civil (PERONI; OLIVEI-
RA; FERNADES, 2009, p.768).

2 Marx  compreende  sociedade  civil  como:  “a  organização  social  que  se  desenvolve
diretamente a partir da produção e do intercâmbio e que constitui em todos os tempos a
base do Estado e da restante superestrutura idealista” (MARX, 2009, p.110).
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Assim  as  propostas  da  participação  social  e  de  descentralização
para privatização vão delineando novas relações entre Estado e Sociedade,
expressas nas interferências de formulações de políticas públicas. Em nosso
ordenamento jurídico – Constituição Federal de 1988 – a educação é res-
ponsabilidade do Estado, da Família e da Sociedade Civil.

O mesmo ordenamento em seu Artigo 213, contempla, ainda, o fi-
nanciamento da educação privada com recursos públicos. Então a nova re-
tórica da privatização

[...] pretende estimular a participação da sociedade na esfera pública
tem como finalidade a aproximação entre financiamento e adminis-
tração, tanto nas relações do poder público com o mercado quanto
na transferência de responsabilidades para os municípios e para a es-
cola no caso da educação. Pode estar funcionando como uma estra-
tégia para reconfiguração do papel do Estado, para que diminua seu
tamanho e atuação, restringindo muito mais ao papel de articulador,
regulador e indutor de tais políticas (SANTOS, 2008, p.03).

Peroni  e  Adrião  (2008)  discutem  que  ao  setor  privado,
falaciosamente,  são  atribuídos  padrões  de  eficiência  e  produtividade,
colocando em dúvida o quanto a gestão democrática, a qualidade dessa
educação  -  no  setor  público-  atende  com  efetividade  às  necessidades
sociais,  abrindo  possibilidades  de  estratégias  para  se  criar  propostas
pedagógicas dirigidas pelo capital.

Nessa direção, Frigotto (2011) aponta mecanismos, em que 

[...] o primeiro chega ao chão da escola calcado na ideia de que a
esfera  pública  é  ineficiente  e  que,  portanto,  há  que  serem
estabelecidas parcerias entre o público e o privado, mesmo mediante
disfarce,  quando o  privado permanece encoberto  pelo  eufemismo
que  engloba  organizações  sociais  ou  o  chamado  terceiro  setor.  A
esses institutos privados ou ONGs cabe selecionar o conhecimento,
condensá-lo em apostilas ou manuais, orientar a forma de ensinar,
definir os métodos de ensino, os critérios e processos de avaliação e
controle dos alunos e dos professores (FRIGOTTO, 2011, p. 248). 

Frigotto (2011) afirma que a primeira década deste século (2000-
2010) foi sustentada pelas práticas e concepções educacionais ditadas pelo
mercado “seja no controle do conteúdo do conhecimento, seja nos méto-
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dos de sua produção ou na socialização, autonomia e organização docen-
tes” (FRIGOTO, 2011, p. 247).

As políticas educacionais estão inseridas no quadro de crise do capi-
talismo mundial o qual redefine o papel do Estado para que esse atue de
forma mais decisiva ao reorganizar o processo produtivo.

O  Estado  não  deixou  de  ser  responsável  por  oferecer  serviços
públicos  à  população,  mas  se  alterou  a  concretização  dessa
responsabilidade.  A  tensão  entre  equidade  e  eficiência  balizou  a
preocupação dos reformadores e dos governantes em viabilizar uma
“nova gestão pública” caracterizada pelo incremento das parcerias
público-privadas. O discurso sobre o “público não estatal” justificou a
transferência  de  parte  das  tarefas  de  provimento  dos  serviços
públicos a organizações não governamentais (ONG), tendo em vista
instituírem, por meio dos contratos de gestão, novas formas de gerir
o  social.  Em última instância,  era  disso  que se  tratava,  e  se  trata
(SHIROMA; EVANGELISTA, 2014. p. 23). 

Com isso os discursos produzidos apontam que o governo deve se
ajustar  às  novas  circunstância  da  era  global,  às  demandas  do  mundo e
neste  processo  de  renovação,  vão  engendrando  novas  formas  de
subordinação da Educação Básica aos interesses das corporações do setor
privado, pelo chamado terceiro setor.  Os processos de gestão da escola
pública  passam  a  ser  gestados  por  ele  (setor  privado),  com  medidas  e
organizações a ele associadas. Pode-se citar como exemplos as fundações
Lemann,  Unibanco,  Instituto  Positivo,  “Todos  pela  Educação”,  que  se
constituem  como  corporações  de  grupos  empresariais,  e  que  passam  a
concorrer e a disputar o mercado educacional.

Esses processos de privatização e de mercantilização vem se materi-
alizando no Brasil e no discurso de que é necessário à governança o ajuste
às novas circunstâncias da globalização. 

A  construção  de  obras  de  infraestrutura  será  terceirizada.  [...]  As
empresas  produtoras  de  bens  serão  privatizadas.  As  empresas
produtoras  de  serviços  públicos  serão  objetos  de  concessão  a
empresas privadas [...] E, finalmente, a oferta de serviços sociais será
entregue, também de forma competitiva, não a empresas privadas,
mas a organizações públicas não-estatais. Este é um fenômeno que
está começando a acontecer em todo o mundo, embora a grande
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maioria dos analistas ainda não se tenha dado conta dele (BRESSER-
PEREIRA, 1998, p. 94). 

Ao tomar a educação como mercadoria, tem-se uma influência dire-
ta no processo de gestão pública e na composição dos currículos (exemplo
disso, a BNCC)3,  pautados nos princípios da gestão privada, com “alinha-
mentos de decisões (metas conjuntas) e ações a processos de avaliação e
de controle de resultados” (CARVALHO; PERONI, 2019, p. 58). Pode-se ain-
da a partir de Adrião, et al. (2008) compreender que pela aquisição de ma-
teriais didáticos e, por consequência, uma explícita compra de “sistemas de
ensino", o Estado vai criando condições para privatizar campos e ações que
anteriormente eram de sua responsabilidade. 

O Estado, ao beneficiar a esfera privada, passa também a dirigir as
políticas educacionais na defesa da eficiência educacional, estabelecendo a
relação do privado como parceiro do público (ADRIÃO; PERONI, 2009). 

A  esfera  educacional  responde  às  exigências  acima  indicadas  por
meio da adoção de distintas políticas de convênio e parcerias: com-
prando material apostilado, adquirindo sistemas de gestão elabora-
dos por instituições com ou sem fins lucrativos, ampliando as matrí-
culas custeadas por recursos públicos em instituições privadas, além
da terceirização de merendas e contratação de funcionários que não
integram o quadro do magistério (ADRIÃO; PERONI, 2009, p. 111).

Os argumentos para a defesa da adoção de materiais educacionais
para garantir a qualidade da educação podem ser exemplificados nas pala-
vras de Viviane Senna: 

3 O Movimento Pela Base Nacional Comum (MPB) organiza setores empresariais desde 2013.
Apoiam-no,  entre  outros,  Fundação  Lemann,  “Movimento  Todos  pela  Educação”  (TPE),
Fundação Roberto  Marinho,  Instituto  Ayrton  Senna,  Instituto  Unibanco,  Instituto  Natura,
Itaú BBA e Conselho Nacional de Secretários de Educação.  Constam entre seus membros
Denis Mizne e Camila Pereira,  diretores  da Fundação Lemann; Rossieli  S.  da Silva, então
secretário  de  Educação  Básica  do  MEC e  ex-ministro  da  Educação;  Maria  Helena  G.  de
Castro,  ex-secretária  executiva  do  MEC;  Cláudia  Costin,  diretora  do  CEIPE  da  Fundação
Getúlio Vargas; Cleuza Repulho, ex-presidente da UNDIME; Guiomar N. de Mello, consultora
e  membro  do  CNE,  além  de  vasto  currículo  na  área  política,  educacional,  tendo  sido
funcionária  do  Banco  Mundial;  Mozart  N.  Ramos,  Diretor  de  Articulação  e  Inovação  do
Instituto  Ayrton  Senna;  Priscila  Cruz,  Presidente  executiva  do  TPE,  e  numerosos
representantes  tanto  da  esfera  estatal,  quanto  de  monopólios  e  Organizações  Não
Governamentais. (Cf. Neves; Piccinini, 2018). (PEREIRA; EVANGELISTA, 2019, p.79).
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Os materiais são fortemente estruturados, de maneira a assegurar
que  um  mesmo  professor  inexperiente,  ou  com  preparação
insuficiente – como é o caso de muitos professores no Brasil - seja
capaz  de  proporcionar  ao  aluno  um programa de  qualidade,  com
elevado grau de participação dos alunos na sala de aula, na escola e
na comunidade (ADRIÃO; PERONI, 2009, p. 111).

Parafraseando Souza e Evangelista (2020), que tratam da janela de
oportunidade para o capital educador em tempo de Pandemia, percebe-se
que esse capital, neste momento histórico encontrou condições objetivas
de propor soluções a um número significativo de “clientes” (para o capital),
nada mais nada menos, que 47,9 milhões de matrículas e 2,2 milhões de
docentes em 180,6 mil escolas (INEP, 2020). 

Essa manifestação de como o capital interfere nas políticas educaci-
onais  algumas vezes se revestem do discurso – aparentemente – demo-
crático, da participação e autonomia.

Uma  vez  reconhecido  o  fechamento  das  escolas, a OCDE e
a UNESCO defendem  que os  entes  federados  têm  capacidade
de autorregulação  para  planejar  um  cronograma  de  ação  flexível,
criativa e reprodutível em escala. Essa é uma maneira de intervir na
política  educativa  contornando-se  a  impossibilidade  de  agir  por
dentro do Ministério da Educação. O CNE pareceu infenso à disputa,
pois Maria Helena G. de Castro e Eduardo Deschamps assinalam que
“as  orientações  para  realização  de  atividades  pedagógicas  não
presenciais” são apenas sugestões, pois contam com a capacidade de
“inovação  e  criatividade  das  redes,  escolas,  professores  e
estudantes” (EVAGELISTA; FIEIRA, FLORES, 2020). 

As autoras acima (2020), a respeito do tema, elaboram a seguinte
questão: há como transformar o fechamento das escolas em oportunidade
para o mercado? As mesmas autoras oferecem uma resposta, trazendo a
colocação feita pelo instituto Lemann ao  Jornal O Globo: “O que eu mais
gosto é que toda crise é cheia de oportunidades”. 

Neste quadro, os empresários estão se organizando para atacar estas
questões de infraestrutura que afetam o aumento da produtividade.
Vários movimentos estão se organizando há algum tempo [...]. Há um
grupo  mais  ideológico  e  há  outro  mais  operacional,  o  pessoal  do
faturamento.  Não  acreditam  na  escola  pública  e  querem  sua
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privatização  –  seja  por  concessão,  seja  por  vouchers.  [...]  Os
empresários  e  seus  apoiadores  defendem  uma  versão
instrumentalizada  de  educação  a  qual  disfarçam  muito  bem  com
bandeiras como “primeiro o básico”, “os direitos da criança têm que
vir primeiro”, etc. [...] (FREITAS, 2014, p. 51).

Com isso o fechamento das escolas, o discurso do direito à aprendi-
zagem e a oportunidade para o mercado financeiro deram lugar às preocu-
pações de implementação de respostas tecnológicas, de modo remoto du-
rante o período de isolamento (EVANGELISTA, FIEIRA; FLORES, 2020). 

Conquanto residentes num país que se caracteriza pelo atraso tecno-
lógico, no qual em torno de 42% das residências nacionais não têm
computadores,  os participantes  dos  seminários  virtuais destacaram
que o problema da conectividade e da posse de artefatos que o viabi-
lizassem não eram impeditivos para assegurar o “direito à aprendiza-
gem”. Em tese, o Estado providenciará sinais de Internet em lugares
públicos ou enviará material impresso aos locais ermos (EVANGELIS-
TA; FIEIRA; FLORES, 2020, n.p). 

Retoma-se com isso a dualidade funcional  que o Estado assume
face a determinadas demandas do capital  e  os  investimentos faraônicos
para  que  se  pudesse  consolidar  as  propostas  apontadas,  frente  às
necessidades que a educação escolarizada brasileira apresentar-se-ia com o
isolamento social. 

Para o “Movimento Todos pela Educação” as:

[…] organizações nacionais, internacionais e organismos multilaterais
têm,  inclusive, realizado curadorias e  indicado  soluções  e  recursos
tecnológicos  para  redes  de ensino,  escolas,  professores  e  famílias,
visando, neste momento de distanciamento social, apoiar o processo
de  aprendizagem  dos  alunos  (Movimento  Todos  pela  Educação,
2020, p. 11).  

Então com a janela de oportunidades abertas ao mercado, o Centro
de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), associação sem fins lucrati-
vos, é um exemplo de atuação em apoio “formulação de políticas públicas,
desenvolvemos conceitos, prototipamos ferramentas e articulamos os ato-
res do ecossistema do ensino básico” (CIEB, 2020a, n. p.). 
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[...] A compra pública de tecnologias educacionais é tema de inegável
importância  para  o  sistema  educacional  brasileiro  e  para  o
desenvolvimento  nacional.  De  um  lado,  pode  oferecer  soluções
inovadoras para promover qualidade, equidade, contemporaneidade
e  melhoria  na  gestão  do  sistema  educacional.  De  outro,  pode
incentivar  o  mercado  emergente  de  empresas  de  tecnologias
educacionais, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento
socioeconômico. O Brasil tem necessidade de produtos e processos
educacionais inovadores que possam contribuir com a qualidade do
sistema de educação, aumentando as chances de gerar impacto no
aprendizado. O desenvolvimento e a aquisição de tecnologias novas
para atender a essas especificidades estão relacionadas à capacidade
do país de mudar o seu padrão de desenvolvimento [...] (CIEB, 2020b,
p. 06-11).

E assim as ações se efetivam em:

As soluções mágicas, das quais o professor parece ser mero instru-
mento,  são: aulas  pela TV  local; videoaulas  por redes  sociais; au-
las on-line; plataformas on-line; materiais  digitais  para professor e
aluno; uso  de redes  sociais; tutoria on-line; tarefas  por   What-
sApp; podcast; kits; blogs; bancos  de  aulas  prontas,  aplicativos.  Ao
lado dos instrumentos de ensino estão os “parceiros”: emissoras de
televisão e  telefonia,  organizações  comunitárias, setor  privado de
tecnologia, emissoras  de rádio, consultores  com  seus pacotes  de
aprendizagem digitais ou impressos. As experiências exitosas que sur-
girem serão partilhadas, posto que o Brasil é um imenso laboratório
de práticas educativas a serem aproveitadas e catalogadas, sem auto-
rias reconhecidas, ideia difundida pelo BM e executada pela Unes-
co. Empresas do “ramo educacional”, nacionais e estrangeiras, apro-
veitam essa janela de oportunidades aberta pelo massacre à classe
trabalhadora e potencializam a venda de seus produtos (EVANGELIS-
TA; FIEIRA; FLORES, 2020, n.p.). 

E como isso tem se delineado no Estado do Paraná é o que se dis-
correrá na próxima sessão, tendo claro que se trata de um Estado neolibe-
ral, como foi discorrido ao longo da primeira seção, no qual a privatização
do que é público toma corpo nos programas governamentais pós 1990 e se
acentuam tendo nos tempos de pandemia um alargamento da oportunida-
de de negócios para o empresariado. 
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2.  MANIFESTAÇÃO  DO  CAPITAL  NAS  JANELAS  DE  OPORTUNIDADES
FRENTE À PANDEMIA NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ 

A rede estadual de educação do Paraná em 2020 constituía-se de
2.132 escolas, 47.601 turmas, com 1.043.789 alunos e 65.673 professores.
Diante da Pandemia as atividades escolares foram suspensas pelo Decreto
Estadual 4.258, de 17/03/2020, que altera o Art. 8º do Decreto n.º 4.230,
de 2020, de 16/03/20204 (PARANÁb, 2020). 

A Deliberação 01/2020 do Conselho Estadual de Educação do Para-
ná – CEE-PR, institui o regime especial para o desenvolvimento das ativida-
des escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná com au-
torização e orientação de atividades escolares não presenciais, frente à le-
gislação específica sobre a pandemia, além de outras providências (PARA-
NÁ, 2020c). 

Todavia, a Deliberação CEE-PR nº. 02/2018 prevê que: 

Art.  29.  Compreende-se  como  efetivo  trabalho  escolar,  conforme
disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no regramento
definido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE,  as atividades
devidamente  planejadas  e  presentes  na  Proposta  Pedagógica
Curricular,  que  contam  com  a  participação  de  profissionais  do
magistério e estudantes. Parágrafo único. Para ser considerado dia
letivo de efetivo trabalho escolar deve haver o controle da frequência
do estudante (grifo da autora) (PARANÁ, 2018, n.p.).

 Mesmo que o Conselho Estadual delibere sobre a participação dos
profissionais e estudantes na elaboração das propostas pedagógicas, a Se-
cretaria  Estadual  de  Educação do Paraná – SEED/PR,  pela  Resolução n.º
1014/2020 – GS/SEED, de 03 de abril de 2020, resolve, 

Art.  1.º  Compor,  em caráter  emergencial,  grupo  de  trabalho  com
professores da Rede Estadual de Ensino, por meio de chamamento,
visando à gravação de videoaulas  e  produção  de  material  didático-

4 Art.  8º  As  aulas  em  escolas  estaduais  públicas  e  privadas,  inclusive  nas  entidades
conveniadas com o Estado do Paraná, e em universidades públicas ficam suspensas a partir
de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. O período de suspensão poderá ser compreendido como antecipação do
recesso escolar de julho de 2020, a critério da autoridade superior dos Órgãos e Entidades
relacionados no caput deste artigo (PARANÁ, 2020b). 
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pedagógico (plano de aulas e atividades), a fim de dar continuidade
ao processo de ensino-aprendizagem, a partir de 6 de abril de 2020
(PARANÁ, 2020d). 

Esse grupo então passa a produzir material, padronizado para todo
o Estado, e, na data prevista, disponibilizou nos canais de TV privada, con-
tratada pelo governo estadual. A proposta pedagógica das instituições, em
suas particularidades foram desconsideradas, tendo como imperativo a pa-
dronização, visando à eficiência.

No âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, para a adoção
de atividades não presenciais,  é  fundamental  que a  instituição de
ensino identifique, em seus cursos e modalidades, os conteúdos em
que essa oferta é possível, porém, garantindo a totalidade orgânica
prevista  na  proposta  pedagógica  curricular  aprovada.  Por
conseguinte,  as  propostas  pedagógicas  curriculares  não  poderão
sofrer solução de continuidade (PARANÁ/CEE, 2020e, n.p.).

O texto acima deixa claro a necessidade de garantir a “totalidade
orgânica” prevista na proposta pedagógica no período de pandemia e após.
No entanto, essa autonomia didático-pedagógica-administrativa não se efe-
tiva  quando  se  apresenta  modelos  pedagógicos,  sem  uma discussão  de
base, com imposições veladas com falas democráticas. 

Duas questões emergem dessa ação: A negação da Proposta Peda-
gógica das instituições escolares, construídas pelo coletivo, com ataque di-
reto à gestão democrática; abrindo precedentes a qualificação dos profes-
sores  como profissionais  liberais,  por  meio de pagamento por hora-aula
gravada  em  forma  de  auxílio  financeiro,  conforme  Resolução  nº.
1.014/2020 – GS/SEED (PARANÁ, 2020f).

Além de equivocada a produção da atual proposta pedagógica em
curso nas escolas estaduais - dissonantes à proposição do Conselho Estadu-
al de Educação - o atual secretário de educação do Estado do Paraná de-
monstra inaptidão ao tratar do tema quando declara:

Quem  são  os  protagonistas  dessas  aulas  da  TV  aberta?  Estão
gravando,  estão  abertas  a  todos,  tem  um  processo  que  se
credenciam por um processo (edital) aprovados poderão gravar para
todos (Primeiro tripé); o segundo pilar querer todos os professores
como protagonistas no aprendizado dos jovens - desse processo, pelo
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aplicativo usando a metodologia Google Classroom. E o terceiro tripé
é o  Aula Paraná que se assemelha ao  Classroom e não consome o
pacote  de  dados  dos  alunos.  [...].  O  ideal  é  que  o  aluno  faça  as
atividades pelo Classroom, assim a gente vê sua presença (PARANÁ,
2020g, n.p.). 

Cabe destacar que durante esta  live houve inferência enfática ao
termo “poder”, no sentido de que todos teriam condições - se quisessem,
para acessar às aulas e desenvolver com êxito os processos de ensino e
aprendizagem, sem maiores complicações. 

Foram criados aos alunos, professores e demais servidores da rede
estadual e-mails a partir da plataforma Google. Além do uso da plataforma
do YouTube, para manter no ar as videoaulas. Vale ressaltar que o fatura-
mento dessas empresas se situa no número de seus usuários, além dessas
terem acesso e controle dos dados pessoais dos estudantes e professores
mediante seus cadastros. 

Outro mecanismo do qual a SEED/PR utilizou-se para manter o con-
trole do acesso e da presença docente e discente às aulas remotas, no Goo-
gle Classroom, foi o BI – Business Intelligence, alegando que se trata de “[...]
um  sistema  de  informação  de  processo  de  coleta,  organização,  análise,
compartilhamento e monitoramento de informações que darão suporte à
gestão de políticas públicas e à administração em geral” (PARANÁ, 2020h).

Esse controle de presença, a partir do BI é explicado pelo Secretário
Estadual de Educação, afirmando que: “Agora, em toda sala virtual do Goo-
gle  Classroom  haverá sempre um formulário  de presença em que basta
marcar ‘sim’. A ação leva poucos segundos e garante o registro da participa-
ção do estudante na aula daquela disciplina” (PARANÁ, 2020h).

No entanto, em 16 de dezembro de 2020, ao findar o ano letivo, o
controle aferido pelo estado trouxe à tona seus objetivos, frente à consulta
dos gestores escolares,  até então pelo processo democrático de escolha
pela comunidade escolar.

 À luz da Resolução n.º 5.085/2020 – GS/SEED, o Art. 1.º em seu §
2.º contemplou a seguinte redação:

§ 2.º Não serão prorrogados os mandatos dos diretores e diretores
auxiliares que não se adaptaram à gestão escolar no sistema de aulas
não presenciais, segundo decisão do Núcleo Regional de Educação,
observados os seguintes critérios: I – participação dos estudantes nas
aulas não presenciais ofertadas por meio da aula Paraná, aferida por
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meio  do  Registro  de  Classe  On-line;  II  –  número  de  acessos  ao
aplicativo Google Classroom, aferido por meio da taxa de rendimento
anual  do  Estabelecimento  de  Ensino;  III  –  número  de  questões
respondidas  no  aplicativo  Google  Classroom,  aferida  por  meio  da
taxa  de  rendimento  anual  do  Estabelecimento  de  Ensino;  IV  –
número de  meets válidos  realizados,  aferido por  meio  da taxa de
rendimento anual do Estabelecimento de Ensino; V – efetividade do
desempenho do aluno quando utilizado o material impresso, aferido
por meio da taxa de rendimento anual do Estabelecimento de Ensino;
VI  –  frequência  consolidada  dos  estudantes  em  2020  no  Sistema
Estadual  de Registro Escolar – SERE;  VII  – rendimento consolidado
dos estudantes em 2020 no Sistema Estadual de Registro Escolar –
SERE (PARANÁ, 2020i).

Percebe-se  o  controle  em  prol  da  eficiência  do  serviço  público,
pelos mecanismos e formas de aferimentos, resultando nas punições. Para
futuras  pesquisas,  nessa  linha,  aponta-se  ainda  o  programa  “Tutoria
Pedagógica”5, implantado em 2019, ou seja, fora de nosso espaço temporal,
nesta pesquisa.

Ainda  dentro  das  ferramentas  tecnológicas,  apresentadas  pela
SEED/PR, teve-se o aplicativo Aula Paraná na tentativa de prover acesso aos
estudantes às aulas de modo  offline, para tanto se estabeleceu parcerias
com operadoras de telefonia, como a Claro, para prover ampliação de uso
de dados móveis aos estudantes usuários dessa operadora. O Estado pagou
às empresas de telefonia o valor de 1 centavo o mega (PARANÁ, 2020g),
sendo  que  se  trata  de  aproximadamente  1.043.789  alunos  e  65.673
professores, que deixam de ser alunos e professores e se tornam usuários
de um produto. 

Uma quarta ferramenta foram as aulas televisionadas. Usando da
possibilidade apontada pelo governo federal que autoriza pelo Decreto n.º
10.312, de 04 de abril de 2020 (BRASIL,2020b) o Recurso de Multiprograma-
ção, desde que com fins exclusivamente educativos ou de exploração co-
mercial, com celebração de convênio ou instrumento congênere com par-

5 Nesse programa a SEED/PR, através dos profissionais dos Núcleos Regionais de Educação,
realizam encontros semanais com as equipes gestoras para padronizar as ações pedagógicas
institucionais  em  consonância  ao  plano  de  governo.  Os  princípios  que  norteiam  essa
proposta  são  de:  Aprendizagem  na  Prática,  Parceria,  Customização,  Protocolos  e
combinados,  Intencionalidade e  Transparência;  Foco na Aprendizagem dos  alunos,  e seu
objetivo “é qualificar  os diretores  e pedagogos  e proporcionar  aos professores  subsídios
para elaborar uma boa aula com foco no aprendizado dos alunos” (PARANÁ 2019).
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ceria com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. No Paraná, tal
parceria se firma junto à TV Record, com o recurso da multiprogramação,
abrindo-se outros 03 canais, na frequência 7.2, 7.3, 7.4 (PARANA, 2020g),

Os gestores públicos, então, usam do expediente do protagonismo,
e buscam convencer os professores que a padronização, ferramentas de
controle, a rotinização trazem benefícios e auxiliam em resultados melho-
res, com isso se justifica também uma formação meramente instrumental
(PARANÁ, 2020g). O termo instrumental refere-se Aos processos de instru-
mentalização se manifestam, dentre outras formas, em categorias como ca-
pacitação, treinamento, ao que defendemos como formação, pois quando
treinamos ou capacitamos temos uma proposta do USO DE, quando forma-
mos temos uma proposta do DESENVOLVER, de VIVENCIAR, de COMPREEN-
DER processos (MARQUES PALAGI, 2016). Ao desenvolver, vivenciar e com-
preender os processos denomina-se instrumentação.

O acesso à informação está resolvido pela instrumentação eletrônica.
Mas o acesso à formação é algo a ser resolvido, ainda que existam
muitas experiências dignas de nota.  As perspectivas que se abrem
são,  deveras,  surpreendentes.  [...].  Quando menos,  tais  horizontes
obrigarão a uma redefinição radical da escola e do professor, e em
particular  do  ambiente  mais  adequado  de  aprendizagem,  que
certamente não serão a aula, a sala de aula, as classes massificadas, e
assim  por  diante.  Entretanto,  de  novo  seria  o  caso  lembrar  que
mudanças desta magnitude e profundidade deveriam estar atreladas
à cidadania,  e não apenas ao mercado, sobretudo ao mercado de
informática (DEMO, 1999, n.p.).

Esse protagonismo docente reduz o professor de sua atuação a as-
pectos meramente práticos, operacionais e cotidianos, relegando-o a um
“professor de resultados, performático, monitor, oficineiro, eficaz, apren-
diz,  responsabilizado,  treinado,  em  obsolescência  [...]”.  (EVANGELISTA,
2019, p. 03). 

Somado a isso o Estado nega a função das universidades no ensino,
pesquisa e extensão e dos pesquisadores ao instituir um “pacote” de ações,
desarticulando a universidade da sociedade.

Neste ínterim é que por meio da descentralização da execução, o
Estado do Paraná entrega, além de seus recursos à iniciativa privada, a ges-
tão do processo educativo quando uniformiza as propostas curriculares a
partir de um mesmo preceito pedagógico técnico, um neotecnicismo edu-
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cacional (FREITAS, 2014), onde manuais, roteiros, trilhas, gravações, canais
de vídeos abertos e via internet ocupam os espaços de interação, de produ-
ção de conhecimento, de protagonismo docente e estudantil, na vil e desa-
justada tentativa de uniformizar comportamentos, condições de acesso e
permanência. O resultado é uma transferência de recursos públicos para ór-
gãos que supõe saber da realidade educacional de cada comunidade esco-
lar, desrespeitando as diferenças locais, regionais e seus respectivos proje-
tos pedagógicos institucionais. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na busca por responder sobre como as ações ofertadas pelo Gover-
no do Paraná se caracterizaram em processos de descentralização para fins
de privatização do ensino e dos recursos da educação pública no período de
Pandemia; e quais ações políticas no campo da educação apontam as ten-
dências dessa descentralização, esta investigação, em seu percurso, articu-
lou a análise do estado brasileiro regido pela macropolítica neoliberal, em
relação à ascendente privatização da educação estadual no estado do Para-
ná em tempos de Pandemia.

Cabe destacar que este Estado perfaz o processo de transferência
de recursos públicos para empresas, sem discussão, licitação, ou tentativa
de buscar  oferecer  o  serviço com recursos  –  humanos  e  tecnológicos  –
próprios, desvelando que o bem comum parafraseado por governantes e
sociedade civil tem faces diferenciadas e seletivas, e por vezes excludentes,
a depender das forças em disputas dentro do aparelho do Estado. Delega-
se a terceiros aquilo que caberia ao Estado prover, por meio da introdução
de execução das políticas públicas pela iniciativa privada, com os recursos
públicos.

Tais questões são acentuadas por movimentos como “Movimento
Todos pela Educação”, os quais se auto declaram como um projeto de soci-
edade e educação, usando de um discurso democrático, voltado à participa-
ção da sociedade civil traçando parâmetros de qualidade educacional, com
pretextos de modernização. Assim, a titularidade em promover e prover o
direito à educação deixa de ser do Estado, ele permite que as entidades pú -
blicas não estatais a façam, todavia, essas entidades cobram que esse mes-
mo Estado continue sendo o provedor financeiro,  e as parcerias ganham
campo de atuação e aprovação nas legislações criadas e modificadas para
esse fim.
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Ao se analisar o contexto da oferta educacional remota no período
pandêmico no Estado do Paraná, observou-se as ações e as tendências de
como esse processo de descentralização foram aos poucos materializando
um  aceno  e  uma  naturalização  do  processo  de  privatização  do  ensino
público. 

A lógica empresarial massifica alunos, professores, enfim a comuni-
dade escolar, com o canto da seria da modernidade. Os resultados dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem são voltados apenas às metas, aos pa-
drões de qualidade, enfim aos resultados, com aulas prontas, padronizadas,
que podem ser replicadas em qualquer escola, desconsiderando o contexto
de cada instituição, negando a proposta pedagógica, negando lutas de clas-
se e conquistas. Frente a isso, o professor ao perder sua autonomia peda-
gógica, torna-se um tarefeiro, operador de aplicativos, ferramentas, plata-
formas e outros aparatos tecnológicos, de uma educação do vivenciar, para
uma educação do USO.

Assim se vai delineando o fim da carreira docente como a conhece-
mos, com intervenções de fiscalização contínuas como o Aplicativo BI, re-
presentante concreto do controle sobre as ações dos sujeitos, negando a
autonomia pedagógica expressa no Projeto Político Pedagógico.

O período de Pandemia e a inserção maciça das tecnologias digitais
nos espaços escolares, expressam políticas de um Estado descentralizado
com  um  controle  efetivo,  desde  que  atenda  aos  interesses  do  capital.
Assim, o governo viabiliza a privatização sem diminuir o controle, ou seja,
assume o controle total e o faz com um discurso do direito à aprendizagem,
na tentativa de angariar convencimento diante de um cenário sensível e
trágico. 

A pesquisa tratou das tecnologias digitais enquanto mercadoria do
capital, porém outras abordagens de como se deu a formação de professo-
res frentes às tecnologias digitais e o diálogo com as políticas públicas, no
Estado do Paraná, tratado por Marques Palagi (2016), também apontaram a
instrumentalização em detrimento à instrumentação, ou seja, o treinar o
operador de ferramentas, como já visto em Tempos Modernos.

As tecnologias são apenas meios e não fins educacionais, que po-
dem impulsionar, potencializar e contribuir com o acesso ao conhecimento,
e não apenas à informação, mas esse processo necessita da interlocução do
professor, respaldado em uma proposta pedagógica da instituição, e isso
não ocorrerá se os organismos mundiais e nacionais, que concebem a edu-
cação como mercadoria continuarem a adentrar a essas janelas. 
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Percebeu-se ainda que as práticas docentes e discentes foram dire-
cionadas sobre o domínio das plataformas, aplicativos, ferramentas e não
aos processos de ensino e aprendizagem com tecnologias, ficando evidente
nos inúmeros materiais produzidos uma perspectiva da instrumentalização,
buscando essa competência técnica para o “USO de...”, e negando qualquer
potencialidade voltada aos conteúdos e objetivos educacionais.  

Evidencia-se que pelo viés do discurso da competência, da eficiên-
cia, e da participação social, o período da Pandemia foi e está sendo o gran-
de laboratório das janelas de oportunidades para que o capital se consolide,
ancorado pela descentralização para fins da privatização da educação públi-
ca do Estado. 
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CAPÍTULO 9
A Década de 1990 e a Política de Educação Infantil no

Brasil*1

Dhyovana Guerra
Ireni Marilene Zago Figueiredo

1. INTRODUÇÃO

O  estudo  apresentado  neste  texto  insere-se  nas  produções  que
investigam a relação entre o Banco Mundial e as Políticas Educacionais no
Brasil, na década de 1990, particularmente a Política de Educação Infantil.
Todavia,  parte-se  da  década  de  1980  por,  no  mínimo,  duas  razões.  A
primeira é que a infância ganhou notoriedade na agenda dos Organismos
Internacionais,  com  destaque  para  a  Convenção  Internacional  sobre  os
Direitos da Criança (1989). A segunda é que nacionalmente foi promulgada
a Constituição Federal de 1988, sendo, na história do Brasil, a primeira a se
referir às garantias de efetivação do dever do Estado em relação à oferta da
Educação Infantil.

A importância da década de 1990, considerada a Década da Educa-
ção, se justifica pelo contexto marcado por importantes conferências inter-
nacionais e a produção de diversos documentos que subsidiaram, nacional-
mente, o processo de elaboração da legislação para a Educação Infantil,
com ênfase na preocupação com a pobreza. A Política Social, nesse caso,
está focalizada para os grupos socialmente vulneráveis, visando administrar
a pobreza por meio da oferta dos serviços básicos de Educação e Saúde. 

Assim sendo, o propósito deste texto consiste em refletir sobre a
Política de Educação Infantil a partir da relação entre Educação e Pobreza.
Para tanto, foram utilizadas fontes do Banco Mundial e documentais oficiais
do  governo  brasileiro.  Os  teóricos  que  subsidiaram  a  análise  dos
documentos/legislações foram: Rosemberg (2002; 2003); Rossetti-Ferreira;
Ramon; Silva (2002); Campos (2008); Kramer (2011); Mota (2016); Cunha
(1979);  Xavier  (1990);  Leher  (1998);  Evangelista;  Shiroma (2006);  Torres

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.201-218
1 Este texto é resultado de parte das reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado de
Guerra (2020). 
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(2009);  Vieira  (2001);  Araújo;  Cassini  (2017);  Pires  (2015);  Moeira;  Lara
(2012);  Bradbury  (2013);  Silva  (2002);  Almeida;  Lara  (2005);  Shiroma;
Moraes;  Evangelista  (2011);  Frigotto  (2011);  Guerra;  Figueiredo  (2017);
Guerra (2020); Correa (2011).

 A  exposição  está  organizada em duas  seções.  A  primeira  seção
aborda a Educação Infantil na relação entre Educação e Pobreza conside-
rando a perspectiva adotada pelo Banco Mundial. A segunda traz aponta-
mentos sobre a Política de Educação Infantil na relação entre Educação e
Pobreza com ênfase em documentos oficiais brasileiros, tais como Consti-
tuição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), o
Projeto de Reconstrução Nacional (1991), e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB Nº 9.394/1996.

2. BANCO MUNDIAL: EDUCAÇÃO INFANTIL E POBREZA

A Educação Infantil, a partir da década de 1970, sofreu influência de
modelos não formais e de baixo investimento público, conforme propostos
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A partir
de 1990, estas proposições emanam principalmente do Banco Mundial, que
se tornou a principal agência de assistência técnica à educação. A influência
dos Organismos Internacionais vincula-se tanto à perspectiva da efetivação
dos direitos sociais,  quanto a perspectiva de satisfação das necessidades
básicas (ROSEMBERG, 2002; ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002).

Rosemberg (2003) evidencia que o estudo sobre a Educação Infantil
pode ser dividido em três períodos. O primeiro, entre o final de 1970 e final
de 1980, corresponde a implantação de um modelo de Educação Infantil
em massa para os países subdesenvolvidos com a concepção de uma edu-
cação pré-escolar compensatória, para suprir “carências” culturais de popu-
lações pobres. O segundo período envolve as ações de movimentos sociais
pró-constituinte e corresponde ao período de abertura política pós-ditadu-
ra militar. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito à educação
da criança de 0 a 6 anos e foram elaboradas propostas de políticas nacio-
nais afastando-se do modelo anterior vinculado ao setor da assistência. O
terceiro período é marcado pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB Nº 9.394/96, marcado por transformações na con-
cepção de Estado e de Políticas Sociais.
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Nos países concebidos como subdesenvolvidos pelos  Organismos
Internacionais, na década de 1990 a expansão da Educação Infantil se cons-
titui como uma forma de combate a pobreza. Contudo, se deu por meio de
modelos que minimizaram investimentos públicos, com incentivo aos pro-
gramas e espaços não formais e/ou alternativos. Por isso, a prioridade de
atendimento, na referida década, esteve voltada para a universalização do
Ensino Fundamental. É importante salientar que a atuação do Banco Mun-
dial, no processo de elaboração e divulgação de modelos de Política Educa-
cional para a Educação Infantil, indica a redefinição de prioridades como,
por exemplo, o de focalização das Políticas Sociais para as populações po-
bres (ROSEMBERG, 2002).

A concepção de carência cultural, ou seja, de insuficiência ou des-
vantagem das crianças pobres,  reforçou a concepção de Educação como
medida preventiva ao fracasso escolar futuro e deu margem para a formu-
lação de programas e projetos de caráter compensatório. Assim, a Educa-
ção poderia compensar, reduzir ou eliminar as “desvantagens sociocultu-
rais” por meio da intervenção precoce com métodos pedagógicos adequa-
dos (CAMPOS, 2008; KRAMER, 2011; MOTA, 2016). 

Na perspectiva da carência cultural a Educação supriria as supostas
desvantagens socioculturais, proporcionando a equidade e, assim, a possi-
bilidade de mobilidade social. Contudo, a Educação não é suficiente para re-
duzir a pobreza, uma vez que esta é consequência da estrutura socioeconô-
mica e política, portanto, condição intrínseca ao capitalismo.  A defesa de
boas  práticas  pedagógicas  para  reduzir  a  pobreza  encontra  respaldo  na
doutrina liberal2, a qual contribui para dissimular “[...] os mecanismos de
discriminação da própria educação, bem como os da ordem econômica. As
desigualdades entre as classes sociais bem como a dissimulação que as pro-
duz (pela educação) são produto da ordem econômica capitalista.”  (CU-
NHA, 1979, p. 60). 

Cumpre lembrar, também, que na década de 1990 a globalização é
a noção mais insistentemente evocada para justificar a inevitabilidade das

2 “[...] a doutrina liberal, instrumento de luta da burguesia contra o Antigo Regime fundava-
se nos princípios da individualidade, da liberdade, da propriedade, e da democracia. Opunha
à ordem ‘iníqua’ que convertia, fundada na desigualdade ‘herdada’, a ordem capitalista, que
espreitando as desigualdades ‘naturais’, se consubstanciava numa sociedade hierarquizada,
porém justa e para tanto ‘aberta’.  A noção de sociedade aberta, concebível apenas numa
ordem caracterizada por uma diversidade crescentemente complexa de tarefas, funções e
papéis  sociais,  implicava  a  possibilidade  de  mobilidade  social  com  base  nos  ‘méritos’
individuais.” (XAVIER, 1990, p. 60-61).

203



reformas. A Educação, em particular, é considerada fundamental e encon-
tra-se decisiva e crescentemente no centro das proposições do Banco Mun-
dial, como um requisito imposto pela globalização. Para o Banco Mundial, a
Educação e a Saúde constituem-se em variáveis fundamentais para a pro-
moção da inserção dos países em desenvolvimento ao processo de globali-
zação, perspectiva macroeconômica, e dos pobres e desempregados à ativi-
dade produtiva, perspectiva microeconômica.  Desse modo, na percepção
desta instituição, “[...] se não é possível integrar as pessoas ao tempo hege-
mônico (era do mercado ou globalização) pelo desenvolvimento econômi-
co, é preciso integrá-las de uma outra forma. E a educação é a mais recor-
rentemente citada.” (LEHER, 1998, p. 259). 

Em relação à pobreza, o que se observa é que atualmente a linha de
pobreza pode ser definida dentro dos limites de renda de R$ 70 a R$ 140
per capita por mês3. Na nota “Salvaguardas Contra a Reversão dos Ganhos
Sociais Durante a Crise Econômica no Brasil (2017)”, o Banco Mundial reali-
za uma análise de microssimulação, considerando dois cenários possíveis de
mudanças no PIB real em 2016 e 2017, “[...] objetivando fornecer uma zona
estreita o bastante para que sejam tomadas decisões sobre políticas públi-
cas  que  antecipem  os  impactos  adversos  da  crise  na  pobreza”  (BANCO
MUNDIAL, 2017, p. 1).

Na nota, o Banco Mundial (2017) apontou que mais de 28,6 milhões
de brasileiros saíram da pobreza entre 2004 e 2014 e os avanços foram pos-
síveis devido ao crescimento econômico, oportunidades de emprego e pro-
gramas de transferência de renda que reduziram o nível de miséria como,
por exemplo, o Bolsa Família. Entretanto, sobre os impactos na pobreza e
na desigualdade, a nota apontou que, no Brasil, em 2014, a pobreza era es-
timada em 7,4% e a pobreza extrema em 2,8% e, em 2015, os valores salta-
ram, respectivamente, para 8,7% e 3,4% (BANCO MUNDIAL, 2017), confor-
me Tabelas 1 e 2.

3 “O Governo do Brasil mede as taxas de pobreza usando as linhas administrativas de R$ 70
per capita por mês e R$ 140 per capita por mês (em preços de junho de 2011), com base nos
limites usados  para determinar a elegibilidade para o plano Brasil  Sem Miséria e para o
programa  Bolsa  Família.  Em  abril  de  2014,  o  Governo  do  Brasil  revisou  o  limiar  de
elegibilidade para  R$ 77 para  a  pobreza extrema e  R$ 154 para a pobreza,  valores  que
subiram para R$ 85 e R$ 170, respectivamente, em 29 de junho de 2016. A despeito do
recente aumento no limiar de elegibilidade, os limiares de R$ 70 e R$ 140 (ajustados pela
inflação) ainda são usados como linhas de pobreza implícitas para as estimativas da pobreza
no Brasil” (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 5-6).
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Tabela 1 – Resultados da microssimulação do Banco Mundial sobre a pro-
porção de pessoas pobres (poverty headcount ratio) no Brasil para 2016-
2017, considerando o cenário 1, comparado aos dados de 2014 e 2015.

Grupo Social Número de pessoas por ano
2014 2015 2016 2017

VB 
VP (%)

VB 
VP (%)

VB
VP (%)

VB
VP (%)

Extrema pobreza
(R$70)

--
(2,8%)

6,8 mi
(3,4%)

8,3 mi
(4,1%)

8,5 mi
(4,2%)

Moderadamente  po-
bres
(R$140)

--
(7,4%)

17,3 mi
(8,7%)

19,6 mi
(9,7%)

19,8 mi
(9,8%)

Pobres, ou vulneráveis
(R$291)

--
--

--
(23%)

--
(24,7%)

--
(24,8%)

VB: Valor bruto em milhões; VP (%): valor percentual. (--) nada consta. Fonte: Ela -
boração da autora, a partir dos dados disponíveis na nota “Salvaguardas Contra a
Reversão dos Ganhos Sociais Durante a Crise Econômica no Brasil”, do Banco Mun-
dial (2017).

A previsão para o cenário 1 considera para 2017 um aumento de
0,515 para 0,522 no Índice de Gini, que mede a desigualdade, o que aponta
para um acréscimo de 2,5 milhões no número de pessoas pobres, conforme
dados da tabela 1. O cenário 2, considerado “mais pessimista”, o Índice de
Gini aumenta para 0,524 em 2017, um acréscimo de 3,6 milhões de pessoas
a população que já  vivia  na pobreza.  Os dados foram sistematizados na
tabela 2. Cabe destacar que além dos pobres, pessoas com renda familiar
mensal entre R$ 141 e R$ 290 são definidos como vulneráveis. De acordo
com a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), a classe média consiste de
pessoas com renda familiar  mensal acima de R$ 291 (BANCO MUNDIAL,
2017).
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Tabela 2 – Resultados da microssimulação do Banco Mundial sobre a pro-
porção de pessoas pobres (poverty headcount ratio) no Brasil para 2016-
2017, considerando o cenário 2, comparado aos dados de 2014 e 2015.

      Grupo Social Número de pessoas por ano
2014 2015 2016 2017

VB 
VP (%)

VB 
VP (%)

VB
VP (%)

VB
VP (%)

Extrema pobreza
(R$70)

--
(2,8%)

6,8 mi
(3,4%)

--
--

9,3 mi
(4,6%)

Moderadamente 
pobres (R$140)

--
(7,4%)

17,3 mi
(8,7%)

--
(9,8%)

20,8 mi
(10,3%)

Pobres, ou vulneráveis
(R$291)

--
--

--
--

--
--

--
(25,5%)

VB: Valor bruto em milhões; VP (%): valor percentual. (--) nada consta. Fonte: Ela -
boração da autora, a partir dos dados disponíveis na nota “Salvaguardas Contra a
Reversão dos Ganhos Sociais Durante a Crise Econômica no Brasil”, do Banco Mun-
dial (2017).

Para 2017, conforme os resultados apresentados, considerando os
dois cenários possíveis, a previsão foi de que a porcentagem de pessoas po-
bres atingiria entre 9,8% e 10,3%, ou seja, entre 19,8 milhões e 20,8 mi-
lhões de pessoas, sendo que a miséria extrema estaria entre 4,2% e 4,6%,
ou seja,  entre 8,5 milhões e 9,3 milhões de pessoas. Conforme o Banco
Mundial, o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Entretan-
to, “[...] a redução da pobreza é uma conquista de importância regional, re -
presentando quase 50 por cento da redução da pobreza em toda a América
Latina e Caribe.” (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 2).

O  conceito  de  pobreza  apresentado  pelo  Banco  Mundial,  que
considera o enfoque monetário,  a partir  de valores que representam os
limites entre miseráveis, pobres e não pobres, o qual considera, de modo
particular,  a  renda  mensal,  tende  a  dissimular  as  causas  estruturais  da
pobreza, inerentes à acumulação do capital que geram a desproporcional
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apropriação  e  concentração  de  riqueza.  Ademais,  a  linha  de  pobreza
estabelecida pelo Banco Mundial e aquela utilizada como parâmetro para a
concessão de benefícios sociais,  no Brasil,  apesar de variável,  representa
um valor mínimo.

A estratégia de alívio da pobreza, portanto, tem como prioridade a
promoção dos direitos humanos mínimos inscritos na promoção de serviços
sociais básicos aos pobres. Dessa forma, a preocupação com a redução das
desigualdades sociais e da pobreza, através do investimento nas áreas de
Educação e de Saúde básica criaram as condições favoráveis para a susten-
tação do mito de que o crescimento econômico geraria o emprego, e a Edu-
cação possibilitaria a inserção no mercado de trabalho, reduziria a pobreza
e, consequentemente, melhoraria a Saúde, através da obtenção da renda e
aquisição do conhecimento. 

Um dos aspectos político-ideológicos que permeia o debate sobre a
redução da pobreza é o de que o sujeito, se tiver a Educação e a Saúde bási-
cas atendidas, passa a assumir a responsabilidade pelo sucesso e/ou insu-
cesso. Assim, compreender a pobreza a partir das relações entre a lógica da
acumulação capitalista e o processo de submissão do Brasil às condicionali-
dades internacionais, relacionadas aos aspectos políticos, econômicos e ide-
ológicos nacionais, é fundamental para a análise das Políticas Educacionais
em especial, neste debate, das Políticas de Educação Infantil.

A compreensão da lógica que relaciona a Educação à pobreza con-
tribui, de modo particular, para a compreensão das Políticas Sociais focali-
zadas, que visam, prioritariamente, ao atendimento dos grupos socialmente
vulneráveis. No mesmo sentido, a condição de pobreza e de pobreza extre-
ma e as estatísticas de crianças que são obrigadas a sobreviver fora de suas
casas muito cedo4 expressam, no atual estágio de desenvolvimento do capi-
talismo,  a  acelerada  perda/precarização  de  direitos  sociais  conquistados
historicamente como, por exemplo, o direito à Educação.

A defesa do Direito  à Educação e  à Saúde básica,  na década de
1990, esteve em conformidade com as recomendações internacionais e, no
início do século XXI,  nos seus respectivos documentos,  identifica-se uma
“[...] insistência sobre o argumento de que a pobreza não poderia ser redu-
zida ao fator econômico; ao contrário, precisaria ser pensada em termos so-

4 Sobre  a  pobreza  e  o  trabalho  infantil  conferir,  dentre  outros:  Evangelista  (2012),
Evangelista e Shiroma (2006), Macêdo (2014), Passetti (2015), Rizzini (2015), Moura (2015),
Souza (2018), Mattei (2019).  
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ciais, culturais, políticos e individuais” (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006, p.
50).

Todavia, as políticas neoliberais implementadas a partir da década
de 1990 criaram obstáculos para a efetivação dos direitos sociais inscritos
na Constituição Federal de 1988. A Política Social, de certo modo, está su-
bordinada à orientação macroeconômica, sendo que a transferência de ren-
da constitui um dos mecanismos para a administração dos níveis de pobre-
za, sendo a Educação Infantil uma das prioridades.

3.  A  POLÍTICA  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  EM  DOCUMENTOS  OFICIAIS
BRASILEIROS

O debate sobre a proteção das crianças e dos adolescentes, no âm-
bito formal, ocorreu a partir da década de 1980 com as agências internacio-
nais, principalmente após a Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança (1989), aprovada pela Resolução Nº 44/25, da Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, que 

[...] reconheceu o direito da criança à educação, embora não tenha
deixado claro  a  responsabilidade direta  pela  primeira infância.  So-
mente após quinze anos é que seu Comitê de Seguimento registrou a
Observação Geral Nº 7, interpretando que o direito à educação das
crianças abrange desde o nascimento (TORRES, 2009, p. 129). 

A  Educação  Infantil,  nesse  sentido,  ganhou  centralidade  nas
discussões internacionais  a  partir  da  década de  1990,  com os  seguintes
pactos internacionais: 

[...]  a  Conferência Internacional  de Educação para Todos,  Jomtien,
Tailândia,  1990;  a  Declaração  de  Nova  Delhi,  Índia,  1993;  a
Conferência  Internacional  sobre  População  e  Desenvolvimento,
Cairo,  Egito,  1994;  a  Cúpula  Mundial  de  Desenvolvimento  Social,
Copenhague,  Dinamarca,  1995;  a  4ª  Conferência  sobre  a  Mulher,
Beijing,  China,  1995;  a  Afirmação  de  Aman,  Jordânia,  1996;  a  45ª
Conferência  Internacional  da  Unesco,  Genebra,  Suíça,  1996;  e  a
Declaração de Hamburgo, Alemanha, 1997 (VIEIRA, 2001, p. 16-17).

Dentre os eventos e os documentos organizados pelos Organismos
Internacionais  destacam-se a “Conferência Mundial  sobre Educação para
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Todos”, realizada em Jomtien, Tailândia (1990), que resultou no documento
“Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessida-
des Básicas de Aprendizagem”; a “Comissão Internacional sobre Educação
para o Século XXI”, que elaborou o relatório “Educação: Um Tesouro a Des-
cobrir” (1996); e o “Fórum Mundial de Educação para Todos”, realizado em
Dakar, Senegal (2000), que resultou no documento “Educação para Todos:
o compromisso de Dakar” (2001).

Por isso, a análise da Política Educacional não ocorre à revelia das
relações internacionais e nacionais. É notório que em âmbito internacional,
o direito à Educação está amparado na “Declaração Universal dos Direitos
Humanos” (ONU, 1948) e no “Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais” (ONU, 1966) e, em âmbito nacional, o direito à Educa-
ção é garantido na Constituição Federal de 1988 e reafirmado pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, Lei Nº 8.069/1990, e pela Lei de Diretri -
zes e Bases da Educação - LDB, Lei Nº 9.394/1996. 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu e inseriu os direitos so-
ciais, os quais representaram a conquista das reivindicações dos movimen-
tos sociais. Os direitos sociais estão dispostos no Art. 6º: “São direitos soci-
ais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à in-
fância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRA-
SIL, 1988, s/p).5

A Educação é reconhecida como direito público subjetivo, ou seja,
“Pelo direito público subjetivo, o indivíduo tem a possibilidade de exigir da
administração pública o cumprimento de prestações educacionais, assegu-
radas por norma jurídica” (VIEIRA, 2001, p. 27). Entretanto, concebida como
direito público subjetivo está limitada à Educação obrigatória, ou seja, cir-
cunscrita aos limites estabelecidos pelo Estado, “[...] sendo constituído seu
modo de atuação como opção política ordenada pelo princípio da reserva
do possível” (ARAÚJO; CASSINI, 2017, p. 570).

Da mesma forma, como expressão da correlação de forças, a Cons-
tituição Federal de 1988 preceituou os princípios da gestão democrática e,
ao mesmo tempo, os interesses relacionados à Educação privada. A partir
da reforma da Educação, na década de 1990, ocorreram mudanças de or-
dem prática em relação à flexibilização, descentralização e competitividade
(PIRES, 2015).
5 Importante esclarecer que a moradia foi  incluída em 2000, a alimentação em 2010 e o
transporte em 2015. 

209



A Constituição Federal  de 1988, quando promulgada, na redação
original, não previu, como dever do Estado, a garantia da obrigatoriedade e
da gratuidade para todas as etapas da Educação Básica, constituída da Edu-
cação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, tampouco esten-
deu essa garantia ao Ensino Superior. O Art. 208, ao estabelecer o dever do
Estado em ofertar o ensino obrigatório e gratuito, no Inciso I, restringiu-o a
uma etapa da Educação Básica, o Ensino Fundamental. No Inciso II, na reda-
ção original, previa-se a progressiva extensão da obrigatoriedade ao Ensino
Médio. Todavia, é preciso reconhecer que a Constituição Federal de 1988,
em relação às anteriores, avançou por ser a primeira, na história do Brasil, a
se referir às garantias de efetivação do dever do Estado em relação à oferta
da Educação Infantil (MOREIRA; LARA, 2012).

Assim sendo, após a promulgação da Constituição Federal de 1988
ocorreu a proposta para a Política de Educação Infantil, visando à expansão
de atendimento em Creches e Pré-escolas. Entretanto, na administração de
Fernando Henrique Cardoso (1995/1998 e  1999/2002)  a implantação da
proposta foi interrompida, sendo incorporada às políticas do Banco Mundi-
al, por meio de dois eixos:

[...]  o  da  reforma  educacional  geral  que,  entre  outras  medidas,
preconizou, em seu início, a  prioridade absoluta de investimentos
públicos  no ensino fundamental;  o  da retomada da  proposta  de
programas  “não  formais”  a  baixo  investimento  público  de  EI
[Educação Infantil]  para crianças  pequenas pobres. (ROSEMBERG,
2002, p. 42, grifo nosso).

As alterações significativas nos dispositivos da Constituição Federal
de 1988 reorientou e reorganizou a Educação Infantil e o Ensino Fundamen-
tal. A abrangência do direito público subjetivo à Educação, um dos princí-
pios da obrigatoriedade e da gratuidade, constitui uma possibilidade de am-
pliar o acesso à escola pública, ainda que seja por meio de ações jurídicas6.

Além da Constituição Federal de 1988, o  Estatuto da Criança e do

6 As Políticas Públicas, em todas as áreas, como, por exemplo, na saúde e na educação – que
ficavam a cargo exclusivamente do Executivo e do Legislativo –, estão sendo levadas ao
Judiciário,  por  meio  de  ações  judiciais,  como  forma  de  concretizá-las  e  adequá-las  às
diretrizes constitucionais. E isso ocorre porque o Poder Judiciário, por meio do controle da
constitucionalidade,  deve  garantir  a  integridade  dos  direitos  individuais  e  coletivos,
reconhecidos  e  assegurados  na  Constituição  Federal  de  1988,  conforme  já  destacado
(BRADBURY, 2013).
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Adolescente (ECA),  Lei Nº  8.069/1990,  dispõe sobre a proteção integral à
criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos, e ao adolescente, pessoa
entre 12 e 18 anos de idade. Assim, define que:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar,  com absoluta  prioridade,  a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
[...]
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer for-
ma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão,  punido na forma da lei  qualquer atentado, por  ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990, s/p).

O ECA (1990) regulamentou a estrutura para efetivação do direito a
proteção integral à criança e ao adolescente por meio da criação de conse-
lhos deliberativos federais, estaduais e municipais, os quais visam proporci-
onar as melhores condições para a garantia dos direitos sociais. Reiterou,
desse modo, a Educação Infantil como dever do Estado. 

No ECA (1990) a descentralização, que se afirma no sentido da au-
tonomia, da democracia, da participação da sociedade e do prevalecimento
dos interesses das crianças, foi interpretada como descentralização finan-
ceira. Dessa forma, coube aos municípios a responsabilidade pela oferta da
Educação Infantil,  sendo que as restrições orçamentárias deram margem
para um modelo de atendimento de baixo custo que não considera as ne-
cessidades mínimas das crianças. A priorização da oferta de atendimento da
primeira etapa da Educação Básica foi, de certa forma, negligenciada, o que
resultou em cobertura insuficiente e, de certo modo, causou o esvaziamen-
to da concepção de direito social expresso na Constituição Federal de 1988
(SILVA, 2002; ALMEIDA; LARA, 2005).

Em 1991 o Projeto de Reconstrução Nacional teve como meta pro-
mover mudanças no cenário econômico e a Educação foi incorporada como
estratégia para a reestruturação competitiva da economia. Com isso, sus-
tentou-se que “[...] o incremento na capacitação científica e tecnológica in-
terna e a melhoria na formação de recursos humanos são elementos indis-
pensáveis para o processo de modernização” (BRASIL, 1991, p. 39). Confor-
me o projeto, a reestruturação da economia necessitaria da participação
ativa de todos os agentes econômicos, públicos e privados. Assim, o gover-
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no procurou “[...] articular, num todo orgânico e consistente com o esforço
de estabilização macroeconômica, as ações nas áreas de indústria e comér-
cio  exterior,  agricultura,  ciência  e  tecnologia,  infraestrutura,  educação e
meio ambiente” (BRASIL, 1991, p. 40).

A Educação, reconhecida como direito de todos e dever do Estado e
da família, no Projeto de Reconstrução Nacional, foi vinculada ao compro-
misso com a modernidade cultural e social do país. A apropriação de conhe-
cimentos científicos e tecnológicos seriam os instrumentos para proporcio-
nar as condições de modernização e, ao mesmo tempo, de construção per-
manente da pessoa em busca da cidadania plena. Contudo, o projeto apon-
tou para as “[...] profundas carências materiais e pedagógicas, que se tradu-
zem em altos índices de repetência e evasão. Este é o desfio mais importan-
te – e urgente – que as várias instâncias do governo precisam enfrentar”
(BRASIL, 1991, p. 66).

Sobre  a  Educação  Infantil,  as  linhas  de  ação  do  projeto
consideraram a Educação pré-escolar para crianças de 4 a 6 anos de idade 7.
Contudo, a ênfase ficou reservada ao Ensino Fundamental com propostas
de ampliação da oferta e de nova organização da etapa com reestruturação
curricular  nacional,  medidas  voltadas  à  infraestrutura  das  instalações,
formação  de  professores  e  de  dirigentes  e  incentivo  aos  esforços
financeiros (BRASIL, 1991).

O governo federal, como estratégia de resgate da dívida social, in-
cluiu o combate à pobreza vinculado as ações de Educação e Saúde, nas
Creches e Pré-escolas. No caso, a Política Social contemplaria a assistência
social, a alimentação, a habitação, o saneamento básico, o transporte urba-
no e a questão agrária. Nessa perspectiva, a redistribuição de renda seria
fundamental para a retomada do crescimento econômico (BRASIL, 1991).

O ajuste político e econômico do Brasil às políticas dos Organismos
Internacionais ocorreu no cenário de competitividade internacional. A déca-

7 Sobre as alterações legais que reorganizaram a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
após a aprovação da LDB Nº 9.394/1996 cumpre lembrar que a lei Nº 11.274/2006 alterou a
LDB Nº 9.394/1996 ao ampliar o Ensino Fundamental  de 8 para 9 anos de duração a ser
iniciado aos  6  anos  de idade,  o  que  provocou  a  diminuição de  um ano de duração  na
Educação Infantil. A Emenda Constitucional Nº 53/2006 alterou o art. 208 da Constituição
Federal de 1988, no sentido de declarar a Educação Infantil para crianças de até 5 anos de
idade,  sendo de 0 a  3  na Creche,  e com 4 e 5 na Pré-escola.  Nessa direção,  a  Emenda
Constitucional Nº 59/2009 e a Lei Nº 12.796/2013, dispõem, dentre outras questões, sobre a
obrigatoriedade da matrícula aos 4 e 5 anos de idade na Pré-escola (GUERRA; FIGUEIREDO,
2017; GUERRA, 2020). 
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da de 1990, portanto, configurou-se como um período de intensa produção
dos  Organismos  Internacionais  para  a  Educação,  particularmente  para  a
Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. As proposições foram foca-
lizadas no atendimento das necessidades educacionais básicas para os gru-
pos socialmente vulneráveis e, assim, responderam – e ainda respondem –
às intenções em torno do projeto societário em curso, caracterizado, princi-
palmente, pelo desmonte da face social do Estado (CAMPOS, 2008; SHIRO-
MA; MORAES; EVANGELISTA, 2011; FRIGOTTO, 2011).

A partir da aprovação da LDB N° 9.394/1996 a Educação Infantil foi
constituída, no ordenamento normativo, como direito da criança e primeira
etapa da Educação Básica. Desse modo, reafirmou-se a gratuidade da Edu-
cação Infantil integrando-a como uma etapa educacional. Assim, a Consti-
tuição Federal de 1988 passou por alterações que aprimoraram o direito à
Educação e, ao mesmo tempo, os mecanismos jurídicos para a efetivação
desse direito.

O ordenamento normativo, notadamente a Constituição Federal de
1998 e a LDB, têm sofrido alterações significativas em seus dispositivos, re-
orientando e reorganizando a Educação Infantil no sentido de ampliar  a
abrangência do direito público subjetivo à Educação. Os princípios da Obri-
gatoriedade e da Gratuidade também podem se constituir em um meio de
proporcionar o acesso à escola a contingentes cada vez maiores de crianças
e que expressam, em parte, uma demanda social por escola pública (GUER-
RA, 2020, p. 111).

No entanto, para 

[...] que haja efetividade, toda política pública dependeria, necessari-
amente, de três elementos principais: normas, de caráter mandató-
rio, financiamento e fiscalização. Como um tripé de sustentação,  a
ausência de qualquer um dos três elementos representaria o risco de
não se responder plenamente às demandas que originaram determi-
nada política (CORREA, 2011, p. 21). 

Se por um lado a LDB Nº 9.394/1996 representou conquistas soci-
ais, por outro lado possibilitou ao governo implementar um conjunto de re-
formas na Política Educacional, em particular para a Educação Infantil, sus-
tentado num projeto neoliberal de Sociedade e de Educação, ainda em cur-
so. Assim, expressa as demandas do  contexto  socioeconômico  e  político-
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ideológico ao qual se insere. Responde, portanto, ao direito à Educação,
bem como ao projeto neoliberal de sociedade vinculado ao atendimento
das necessidades educacionais básicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na década de 1990, o argumento de que a pobreza precisaria ser
concebida para além da individualidade esteve ao lado da implementação
das políticas neoliberais. Por isso, na perspectiva do Banco Mundial a pro-
moção de serviços sociais básicos aos pobres, dentre eles a Educação e Saú-
de, constituíram-se em variáveis fundamentais para a promoção da inser-
ção dos países em desenvolvimento ao processo de globalização e para o
alívio da pobreza. 

Observam-se,  então,  dois  movimentos  na  análise  da  política  de
Educação Infantil. O primeiro movimento é aquele que emerge dos grupos
sociais em defesa dos direitos da criança repercutindo no discurso social e
político durante a elaboração da legislação da Educação Infantil, pós-Consti-
tuição Federal de 1988. O segundo movimento é que os ajustes neoliberais
impactaram na legislação da Educação Infantil reorganizando-a numa lógica
que relaciona Educação, Saúde e pobreza. 

Assim, a política de Educação Infantil, ao ter suas estratégias vincu-
ladas as orientações dos Organismos Internacionais de administração dos
níveis de pobreza para os grupos socialmente vulneráveis, a partir da rela-
ção entre Educação e Saúde, contribui para dissimular as contradições de-
correntes da estrutura socioeconômica e política da sociedade capitalista e
aparentar independência em relação às condições contextuais a que serve. 
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CAPÍTULO 10
A Organização dos Espaços Escolares e sua Contribuição

para o Ensino e a Aprendizagem na Educação Infantil*

Jéssica Alves
Tatiana Marchetti

1. INTRODUÇÃO

Ao pensar sobre a organização dos espaços escolares na Educação
Infantil, visa-se apresentar algumas análises baseadas na Teoria Histórico-
Cultural, a qual compreende o sujeito como um ser social que se desenvol-
ve nas relações que estabelece com o meio que o cerca. Assim, esse capítu-
lo tem como objetivo tecer uma análise a respeito dos espaços utilizados
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na Educação Infantil, de
forma mais específica nas turmas de infantil IV e V, com crianças de 4 e 5
anos, como tais espaços contribuem para o desenvolvimento das crianças
assim como, de que forma o processo histórico e as leis interferiram e inter-
ferem nessa organização.

Apresenta-se inicialmente algumas reflexões sobre a periodização1

do desenvolvimento infantil, detendo-se na atividade guia de papéis sociais.
Posteriormente, será realizada uma breve retomada histórica sobre a traje-
tória de constituição da Educação Infantil, tanto em termos do trabalho de-
senvolvido nas instituições quanto em relação às especificações trazidas nas
legislações. Ao final, serão tecidas algumas análises a respeito do trabalho
pedagógico e dos espaços destinados ao desenvolvimento deste  processo
na Educação Infantil, levando em consideração a atividade guia da brinca-
deira de papéis sociais.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.219-242
1 “Ao  longo  do  desenvolvimento,  é  possível  elencar  as  atividades  dominantes  de  cada
período,  tomando  como  base  Elkonin  (1987):  primeiro  ano  de  vida:  atividade  de
comunicação emocional direta; primeira infância: atividade objetal manipulatória; idade pré-
escolar: atividade do jogo de papéis; idade escolar: atividade de estudo; adolescência inicial:
atividade  de  comunicação  íntima  pessoal;  adolescência:  atividade  profissional/estudo”
(TULESKI; EIDT, 2016, p.52). Destaca-se, no entanto, que diante do objeto deste trabalho, as
autoras  delimitaram  discutir  o  período  que  corresponde  ao  pré-escolar,  ou  seja,  a
brincadeira de papéis, citada também como a brincadeira de papéis sociais.
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Ressalta-se que este trabalho enseja refletir sobre os limites e pos-
sibilidades do trabalho pedagógico na organização dos espaços escolares na
Educação  Infantil,  visando  trazer  instrumentos  para  os  professores,  de
modo que possam pautar o direcionamento do seu trabalho considerando
as particularidades de cada período do desenvolvimento, no caso, da brin-
cadeira de papéis sociais.

2. A PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Ao falar sobre o desenvolvimento infantil, parte-se da premissa de
Vigotski2 (2018) de que “ele possui uma organização muito complexa no
tempo” (VIGOTSKI, 2018, p. 18). Concorda-se com o autor que o desenvolvi -
mento infantil, assim como outros processos, é histórico e possui etapas
temporais determinadas. No entanto, também se compreende que o ritmo
desse desenvolvimento não coincide com o ritmo cronológico do tempo,
como muito bem explica Vigotski:

Digamos assim:  passou um ano e  a  criança avançou um tanto  no
desenvolvimento; no ano seguinte, outro tanto etc., ou seja, o ritmo
do desenvolvimento, a sequência das etapas que a criança percorre,
os prazos que são necessários para que ela passe cada etapa não
coincidem com o ritmo do tempo,  não coincidem com a contagem
cronológica do tempo (VIGOTSKI, 2018a, p. 18, grifos do autor).

Pode-se então inferir, que os conteúdos escolares e o tempo são di-
ferentes e mudam em cada período de desenvolvimento da criança. Neste
sentido, considera-se de extrema relevância que o professor saiba determi-
nar o período de desenvolvimento em que a criança se encontra para que,

2 Lev Semionovich Vigotski nasceu no ano de 1896 na Rússia e morreu no dia 11 de junho de
1934 na cidade de Moscow em decorrência de uma tuberculose. Rosseto (2009), assevera
que o autor “[...] iniciou sua atuação profissional aos 21 anos, após a Revolução Russa de
1917.  Obteve  o  título  de  doutor  em  psicologia  no  ano  de  1925/1926,  mesmo  sem  ter
defendido a tese, em função de seu estado de saúde agravado. A tese resultou na publicação
do livro A Psicologia da Arte, em 1925. Em 1930, já se encontrava no apogeu de sua vida
profissional  [...]”  (ROSSETO, 2009,  p.26).  Devido a  importância  de seus  estudos,  o  autor
deixou  um  legado  muito  grande  de  material  e  escritos,  resultando-se  assim  em  livros,
pesquisas, entre outros. Em algumas traduções de suas obras e em trabalhos que o utiliza
como referencial teórico, aparecem algumas divergências na escrita de seu nome. Ressalta-
se que neste capítulo, seu nome escrito será citado fazendo uso da escrita: Vigotski.
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desta forma, possa organizar encaminhamentos que realmente contribuam
para o aprendizado na Educação Infantil.

De acordo com a Teoria Histórico-Cultural, nas diversas épocas do
desenvolvimento humano, algumas atividades assumem caráter prioritário
e atuam de forma direta no desenvolvimento humano, as quais são chama-
das de atividades-guia. Pasqualini e Eidt, ao discutirem sobre a periodização
do desenvolvimento  e  ações  educativas,  contribuem com a  sustentação
desta tese, ao se referirem à atividade guia na perspectiva da escola de Vi-
gotski, nos seguintes termos: 

Os autores soviéticos tomaram a atividade da criança como eixo para
construir  a  teoria  histórico-dialética  da  periodização  do
desenvolvimento. Mas ao analisarem as diversas atividades infantis,
perceberam que elas não se encontraram em um mesmo plano de
hierarquia, ou seja, determinadas atividades têm papel mais decisivo
do  que  outras  a  cada  momento  do  desenvolvimento  humano.  A
categoria  fundamental  para  compreender  o  psiquismo infantil  em
desenvolvimento  é,  assim,  o  conceito  de  atividade  principal,
dominante  ou  atividade  guia.  A  atividade  dominante  é  aquela
responsável pela formação e reorganização dos processos psíquicos
centrais de um dado período do desenvolvimento. Isso significa que
em cada período do desenvolvimento uma atividade diferente guia o
desenvolvimento psíquico (PASQUALINI; EIDT, 2016, p. 103).

Assim, compreende-se que em cada período de desenvolvimento,
por meio da atividade guia, a criança se relaciona com o mundo e novas ne-
cessidades específicas se formam, em termos psíquicos, surgindo uma nova
atividade guia no estágio seguinte de desenvolvimento. A atividade guia,
considerada como dominante em cada período, não deixará de existir no
período seguinte, no entanto elas vão perdendo força para a atividade guia
seguinte, sendo possível perceber o processo que marca a mudança para
um novo período do desenvolvimento.  É  nessa perspectiva que  se com-
preende como atividade guia  no período pré-escolar,  idade entre  4  e  5
anos, a brincadeira de papéis sociais, sobre a qual seguirá a abordagem nes-
te trabalho.

Ao destacar a brincadeira de papéis sociais como atividade guia, Vi-
gotski estava se referindo à brincadeira com situação imaginária, e não a
qualquer brincadeira. 
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Já  na  primeira  infância,  identificamos  nas  crianças  processos  de
criação que se expressam melhor em suas brincadeiras. A criança que
monta um cabo de vassoura e imagina-se cavalgando um cavalo; a
meninas que brinca de boneca e imagina-se a mãe; a criança que, na
brincadeira,  transforma-se  num bandido,  num soldado do exército
vermelho,  num  marinheiro,  todas  essas  crianças  brincantes
representam exemplos da mais autêntica e mais verdadeira criação
(VIGOTSKI, 2018b, p. 18). 

Compreende-se, no entanto, que inicialmente as crianças reprodu-
zem as ações dos adultos,  por imitação. Porém, de acordo com Vigotski
(2018b), os elementos que as crianças trazem nas brincadeiras nunca são
reproduzidos da mesma forma que ocorrem na realidade. Na brincadeira
com situação imaginária, a criança começa a reelaborar situações vividas e
cria uma nova realidade, de acordo com seus anseios e interesses. A combi-
nação desses elementos, inicialmente a imitação e posteriormente a cria-
ção, realizada pela criança, representa algo novo, próprio dela. “É essa ca-
pacidade de fazer uma construção de elementos, de combinar o velho de
novas maneiras, que constitui a base da criação” (VIGOTSKI, 2018b, p. 19).

Assim, a imaginação é o que difere as brincadeiras de papéis sociais
das demais brincadeiras,  sendo considerada como uma  neoformação.  As
neoformações, de acordo com Prestes (2015) “são as mudanças radicais no
desenvolvimento humano e estão relacionadas à situação social  em que
ocorre o desenvolvimento” (PRESTES, 2015, p.123). É por meio das neofor-
mações que o ser humano estrutura sua consciência e a sua relação com o
mundo. O que antes ocorria apenas como uma repetição de ações (na pri-
meira infância), parece já não ser mais suficiente para a criança na idade
pré-escolar; ela passa a querer se apropriar das relações humanas para se
integrar melhor e começa a imaginar as situações e a dramatizá-las.

Desse modo, concorda-se com Lazaretti (2016) que:

A centralidade da brincadeira de papéis sociais é a relação criança-
adulto  social  e  tem  como  núcleo  o  mundo  das  pessoas  e  suas
relações, atuando na esfera motivacional e das necessidades, em que
o  predomínio  nesse  período  do  desenvolvimento  da  criança  está
centrado no sentido social das atividades humanas (LAZARETTI, 2016,
p.132). 
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Quando se pensa nas brincadeiras, de uma forma geral, costuma-se
atribuir que, quando brinca, a criança é livre, que não existem regras nestes
momentos. No entanto, de acordo com Vigotski, na brincadeira de papéis
sociais há uma liberdade ilusória, porque a criança é livre para escolher e in-
terpretar os diferentes papéis que gostaria de vivenciar em situações reais
de convívio. Contudo, ao longo da brincadeira, surgem regras decorrentes
da situação imaginária.

Desse modo, pode-se inferir que no mundo das brincadeiras, por
meio da imaginação, a criança estipula regras que existem na realidade e
que aparecem nas relações sociais estabelecidas entre as pessoas e os obje-
tos. Assim, infere-se que o autocontrole da conduta é o principal avanço
desse momento do desenvolvimento, pois, quando a criança começa a aca-
tar as regras nas brincadeiras, ela também começa a tomar consciência das
regras sociais. Essa tomada de consciência pode ser analisada como um ca-
minho para o desenvolvimento do pensamento abstrato.

[...]  a  brincadeira  ocupa  um lugar  central  no  desenvolvimento  da
criança,  não  porque  a  criança  passa  a  maior  parte  do  tempo  se
divertindo, mas é por meio dessa atividade que são produzidas novas
formas  de  comportamento  e  se  originam  as  principais  mudanças
qualitativas no psiquismo da criança. Ao brincar, a criança interage,
conhece  e  passa  a  compreender  as  relações  criança-mundo:
interpretar as relações entre os homens,  por meio da brincadeira,
possibilita à criança observar e aprender as regras e funções sociais
pelas  quais  os  adultos  estabelecem  suas  relações.  Também  a
atividade  lúdica  culmina  no  desenvolvimento  das  funções
psicológicas superiores e na personalidade da criança. Isso porque as
próprias  condições  da  situação  lúdica  incitam  a  criança  a  se
concentrar  nos  objetos,  nos  argumentos  e  no  conteúdo  da
brincadeira (LAZARETTI, 2013, p. 159).

Ao considerar a brincadeira de papéis sociais como uma atividade
guia de fundamental importância para o desenvolvimento da criança, se faz
necessário organizar ações educativas intencionais para proporcionar avan-
ços nos processos de relação da criança com o mundo e culmine em possi -
bilidades humanizadoras. Nesse sentido, será abordado posteriormente al-
gumas destas possíveis ações educativas que podem ser mediadas no tra-
balho pedagógico, de forma a contemplar a organização dos espaços esco-
lares e a sua contribuição para o desenvolvimento infantil.
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Para tanto, será realizada uma contextualização histórica da Educa-
ção Infantil, de modo a trazer elementos que possam contribuir para a com-
preensão do trabalho pedagógico que vem sendo realizado com as crianças
de 4 e 5 anos3.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Após a abordagem realizada sobre os aspectos relacionados à peri-
odização do desenvolvimento infantil,  com respaldo na Teoria  Histórico-
Cultural e na atividade guia da brincadeira de papéis sociais como um dos
pontos relevantes para compreender como organizar os espaços escolares
e o trabalho pedagógico, será feita uma contextualização histórica da Edu-
cação Infantil no Brasil, haja vista que se compreende que os aspectos his-
tóricos, sociais e políticos influenciam diretamente nas atividades e ações
desenvolvidas no ambiente escolar, bem como as leis que norteiam o ensi-
no no âmbito nacional.

De acordo com Paschoal e Machado (2009), no Brasil “as primeiras
tentativas de organização de creches, asilos e orfanatos surgiram com um
caráter assistencialista” (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p.82), para prestar
auxílio às mulheres que estavam trabalhando fora de suas casas e até mes-
mo para ajudar as viúvas que não tinham nenhum amparo. As autoras des-
tacam ainda que a necessidade de acolher as crianças órfãs e abandonadas
também contribuiu para o surgimento de instituições como as mencionadas
anteriormente. 

Nas primeiras décadas do século XX, foi criado no Brasil um Institu-
to de Proteção à Infância, localizado na cidade do Rio de Janeiro, que teve
como fundador o médico Arthur Moncorvo Filho. Esse instituto atendia as
mulheres grávidas que não tinham condições financeiras de procurar aten-
dimento particular, prestava atendimento aos bebês recém-nascidos, distri-
buía leite, consultava mulheres lactantes e vacinava os bebês. 

3 A  opção  das  autoras  em  iniciar  este  trabalho  pela  abordagem  da  periodização  do
desenvolvimento infantil e, posteriormente, trazer alguns elementos históricos sobre este
atendimento,  pauta-se no objetivo de compreender  porque  desenvolver  um trabalho na
Educação Infantil, com respaldo da perspectiva Histórico-Cultural, consiste em um desafio
tão grande e muitas vezes distante da realidade escolar brasileira. A história do atendimento
à Educação Infantil contribui com essa compreensão, tendo em vista que essa recuperação
proporciona  elementos  para  entender  os  avanços  alcançados,  porém,  também indica  os
limites que ainda precisam ser superados.
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Assim, verifica-se ao longo da história que a partir da necessidade
de se ter um lugar para as crianças pequenas ficarem enquanto seus pais
trabalhavam e também devido ao grande índice de mortalidade, abandono
e acidentes domésticos que aconteciam com elas, começou-se a pensar em
lugares e espaços específicos para o cuidado e permanência dos pequenos.
Em relação a essas formas de organização, Paschoal e Machado abordam
como este atendimento específico teve início no Brasil.

É  interessante  ressaltar  que,  ao  longo  das  décadas,  arranjos
alternativos foram se constituindo no sentido de atender às crianças
das classes menos favorecidas. Uma das instituições brasileiras mais
duradouras de atendimento à infância, que teve seu início antes da
criação das creches, foi a roda dos expostos ou roda dos excluídos.
Esse  nome  provém  do  dispositivo  onde  se  colocavam  os  bebês
abandonados e era composto por uma forma cilíndrica, dividida ao
meio por uma divisória e fixado na janela da instituição ou das casas
de misericórdia. Assim, a criança era colocada no tabuleiro pela mãe
ou qualquer outra pessoa da família; essa, ao girar a roda, puxava
uma  corda  para  avisar  a  rodeira  que  um  bebê  acabava  de  ser
abandonado,  retirando-se  do  local  e  preservando  sua  identidade
(PASCHOAL; MACHADO, 2009, p.82).

A roda dos expostos acolheu as crianças abandonadas por mais de
um século e só teve sua extinção por volta dos anos de 1950. Após esse pe-
ríodo, “[...] um número significativo de creches foi criado não pelo poder
público, mas exclusivamente por organizações filantrópicas [...]” (PASCHO-
AL; MACHADO, 2009, p.83). 

No final do século XIX e início do século XX, com a industrialização
avançando no Brasil e a consequente inserção da mulher no mercado de
trabalho,  tem  início  nos  grandes  centros  a  organização,  pelas  mães
operárias,  de  movimentos  que  clamavam  por  melhores  condições  de
trabalho e também para que fossem criadas instituições que cuidassem de
seus filhos. Nesse sentido, os donos de fábricas começaram a ofertar alguns
benefícios  para  seus  funcionários,  com  a  intenção  de  abrandar  o
crescimento dos movimentos operários. 

[...]  Eles  buscavam  o  controle  do  comportamento  dos  operários,
dentro  e  fora  da  fábrica.  Para  tanto,  vão  sendo  criadas  vilas
operárias, clubes esportivos e também creches e escolas maternais
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para os filhos dos operários. O fato dos filhos das operárias estarem
sendo atendidos em creches, escolas maternais e jardins de infância,
montadas  pelas  fábricas,  passou  a  ser  reconhecido  por  alguns
empresários como vantajoso, pois mais satisfeitas, as mães operárias
produziam melhor (OLIVEIRA, 1992, p.18).

Assim, pode-se notar que desde o início da criação de creches e
escolas, as demandas capitalistas estão presentes na exploração da mão de
obra, com o intuito de ofertar as condições mínimas de trabalho para as
mulheres,  no  caso  de  ter  um  “lugar  para  deixar”  seus  filhos  para  que
produzissem  melhor  e  o  capital  continuasse  crescendo  e  não  fosse
prejudicado.  Nesse  contexto,  Moreira  e  Lara  (2012)  asseveram  que  as
creches apresentavam um objetivo de que “[...]  não foram criadas  para
atender às necessidades da criança, mas sim para atender à necessidade do
mercado de  trabalho  que  havia  aceitado  a  mão  de  obra  feminina  [...]”
(MOREIRA; LARA, 2012, p. 13).

Diante  disso,  percebe-se  que ao longo da história  a  maioria  das
conquistas  e  vitórias  em  torno  dos  direitos  dos  sujeitos  sempre  foram
marcadas  por  muitas  lutas  e  reivindicações.  Entre  os  movimentos  que
contribuíram para a criação de creches no Brasil, estão os feministas. Esses
movimentos, de acordo com Machado e Paschoal (2009), tiveram início nos
Estados Unidos e contribuíram para que fossem repensados os objetivos
das instituições de atendimento às crianças, pois “as feministas mudaram
seu enfoque, defendendo a ideia de que tanto as creches como as pré-
escolas deveriam atender a todas as mulheres, independentemente de sua
necessidade de trabalho ou condição econômica” (MACHADO; PASCHOAL,
2009, p. 84).

Machado  e  Paschoal  ressaltam  que,  com  esse  movimento,
aumentou a quantidade de instituições mantidas pelo poder público, com o
discurso  de  que  as  crianças  pertencentes  às  classes  menos  favorecidas,
eram carentes e lhes faltavam muitas coisas, dentre as quais: comida, saúde
e escola. 

Diante desse contexto, constata-se que somente na década de 1980
começou efetivamente uma movimentação por meio de alguns setores da
sociedade e até mesmo de organizações não-governamentais para que as
crianças  tivessem  seus  direitos  garantidos  em  lei.  Esses  direitos  foram
efetivamente reconhecidos, inicialmente, por meio da Constituição Federal
de 1988 e, dois anos depois, por meio da aprovação do ECA (Estatuto da
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criança e do adolescente),  por  meio da lei  nº 8.069/90,  assegurando os
direitos fundamentais da criança enquanto pessoa humana. De acordo com
Ferreira, o ECA

[...] estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização de políticas
públicas  voltadas  para  a  infância,  tentando  com  isso  impedir
desmandos, desvios de verbas e violações dos direitos das crianças.
Serviu ainda como base para a construção de uma nova forma de
olhar a criança: uma criança com direito de ser criança. Direito de
brincar, direito de querer, direito de não querer, direito de conhecer,
direito de sonhar [...] (FERREIRA, 2000, p.184).

Após a criação e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, o Ministério da Educação publicou alguns documentos sobre a Educação
Infantil, nomeados como “Política Nacional de Educação Infantil”, que tive-
ram como objetivo promover propostas pedagógicas para aumentar a ofer-
ta e a qualidade do ensino nessa etapa e estabelecer critérios para o atendi-
mento à criança. Tais documentos também versavam acerca da formação
do profissional para atuar na Educação Infantil. Em 1996 ocorreu a promul-
gação da LDBEN4 nº 9.394/96, que inseriu a Educação Infantil como primei-
ra etapa da educação básica e definiu que “a finalidade da educação infantil
é promover o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade,
complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).

Observa-se por meio dos dados históricos que a preocupação com
as crianças pequenas foi tendo seu espaço e desenvolvimento ao longo dos

4 A  Constituição  Federal  de  1988  preconizou  que  a  Educação  Infantil  ficaria  sob  a
responsabilidade dos municípios, ou seja, estabeleceu a Municipalização da Educação e a
Emenda  Constitucional  nº  14  de  1996  (BRASIL,  1996),  ressaltou  a  responsabilidade  dos
municípios  pelo  atendimento nas  creches  e  em pré-escolas,  estabeleceu a  idade para  o
atendimento  na  Educação  Infantil,  e  criou  também  o  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), sendo
que, a distribuição dos recursos desse fundo, aconteceu entre o Estado e os Municípios,
considerando o número de alunos matriculados no ensino fundamental. Embora a Lei tenha
estabelecido regras para a distribuição dos recursos, regularizou a nomenclatura “Educação
Infantil” e colocou-a sob competência dos Municípios, deixando-a de fora da distribuição do
FUNDEF, isso fez com que faltasse recursos para a Educação Infantil, e ocasionou um limite
na oferta de vagas em creches e pré-escolas. No ano de 2007, teve início a implantação do
Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais  da  Educação  (FUNDEB),  instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº  53  e
regulamentada pela Lei nº 11.494. Com essa mudança, a Lei determinou o financiamento de
toda à educação básica, inclusive da Educação Infantil.
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anos, o que foi desencadeando, aos poucos, a consideração de suas carac-
terísticas e necessidades. Contudo, a partir do momento em que a Educa-
ção Infantil passou a fazer parte da educação básica, houve a necessidade
de buscar novas formas de entender como trabalhar com as crianças pe-
quenas.  Assim,  as  instituições  passaram  a  buscar  elementos  para  com-
preender quais  seriam seus papéis e objetivos nessa etapa da educação
básica.

Em 1998, o Ministério da Educação publicou dois documentos: os
“Subsídios para o credenciamento e o funcionamento das instituições de
Educação  Infantil”  (BRASIL,  1998b),  e  o  “Referencial  Curricular  Nacional
para a Educação Infantil” (BRASIL, 1998a), os quais tinham como objetivo
ofertar subsídios para as práticas pedagógicas com as crianças nos centros
de Educação Infantil.

Com a promulgação da Lei nº12.796/2013, de 4 de abril de 2013, a
qual alterou a LDBEN nº 9.394/96, a frequência escolar dos alunos da Edu-
cação Infantil que apresentavam 4 anos completos de idade passou a ser
obrigatória. A partir de então, a lei passa a exigir uma frequência mínima
para as crianças desta faixa etária, ou seja, 60% do total de horas/aula de
um ano letivo. A lei preconiza ainda que as crianças devem ser avaliadas,
porém, não podem ser retidas e orienta que todas as avaliações devem
acontecer  juntamente  com  o  acompanhamento  e  registro  individual  do
processo de cada aluno. Tais registros devem ser arquivados nas institui-
ções de ensino em forma de documentos que descrevam o desenvolvimen-
to da criança e os processos didáticos/pedagógicos que foram adotados.

Essa  obrigatoriedade  mínima  de  frequência  exigida  pela  Lei  nº
12.796/2013 incita uma reflexão sobre os tempos e os espaços utilizados
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico na Educação Infantil, pois
considera-se de extrema relevância pensar sobre a carga horária que as cri-
anças permanecem na escola, como, de que forma  e em quais espaços está
organizado tal atendimento. 

As experiências das autoras dessa pesquisa, como professoras na
rede pública municipal de ensino de Cascavel – PR5, possibilitaram observar
que a organização do atendimento aos alunos  da  Educação  Infantil  ocorre

5 Embora o objetivo desta pesquisa não seja um estudo de caso, ressalta-se que o município
de Cascavel-PR possui um currículo próprio, efetivado desde o ano de 2008, o qual orienta o
trabalho da Rede Municipal de Ensino na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural.
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muitas vezes em um período integral6,  onde as crianças permanecem no
mínimo sete horas na instituição. Contudo, há crianças que ficam mais de
nove horas, como por exemplo, em escolas em que o atendimento se inicia
às 07h30 e se estende até as 17h30 no período vespertino. Essa tem sido a
realidade de muitas crianças que estudam nas turmas do infantil IV e V e
que estão matriculadas no período integral em escolas e centros municipais
de Educação Infantil. 

Nesse  sentido,  percebe-se  que  o  direito  de  frequentar  a  escola
“está garantido”, contudo, questiona-se: será que juntamente com os obje-
tivos e orientações previstos para a Educação Infantil está sendo levado em
consideração quais encaminhamentos teóricos e metodológicos são realiza-
dos com as crianças que ficam de sete a nove horas na escola? Quais espa-
ços as escolas possuem para atender as crianças? Como e em quais ambien-
tes é realizada a rotina diária? Os encaminhamentos pedagógicos realizados
nestes espaços têm respaldo teórico? 

Questões como essas servem para refletir sobre o objetivo deste
capítulo, que visa tecer uma análise a respeito dos espaços utilizados para o
desenvolvimento do trabalho pedagógico na Educação Infantil,  de forma
mais específica nas turmas de infantil IV e V, e como tais espaços contribu-
em para o desenvolvimento das crianças.

Ao analisar as legislações que permeiam o ensino na Educação In-
fantil,  evidencia-se o quanto as  crianças  dessa etapa têm se constituído
como sujeitos de direitos e que se formam nas relações históricas e sociais.
Aos poucos, ao que parece, a premissa do atendimento assistencialista vai
perdendo espaço para uma educação escolar sistematizada.  No entanto,
percebe-se uma contradição entre a lei e sua efetivação, dadas as discre-
pantes condições das políticas educacionais, garantias de acesso, estrutura
das escolas, entre outros fatores preponderantes. Ou seja, o que se propõe
enquanto legislação parece se sobrepor a outras questões e, o que seria pri-
mordial, muitas vezes parece não ser levado em consideração: o que ensi-
nar, para quê, para quem, o que e como ensinar. 

6 De  acordo  com  levantamento  realizado  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Cascavel – PR, em novembro de 2020, a rede municipal oferece atendimento na Educação
Infantil em 77 turmas de Infantil V, das quais, 32 em jornada de tempo integral, e em 218
turmas de Infantil IV, das quais, 97 em tempo integral.
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Alguns  documentos,  como  a  Base  Nacional  Comum  Curricular
(BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017, classificam as faixas etá-
rias7 para a Educação Infantil e trazem como eixos estruturantes:

[...]  interações  e  a  brincadeira,  assegurando-lhes  os  direitos  de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a
organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada
em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos
os  objetivos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento.  Os  campos  de
experiências  constituem  um  arranjo  curricular  que  acolhe  as
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e
seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural (BRASIL, 2017, p. 38).

Percebe-se que a BNCC parece levar em consideração a atividade
guia do desenvolvimento neste período pré-escolar, que é a brincadeira de
papéis sociais, embora não cite a terminologia de “brincadeira de papéis so-
ciais”, ou seja, considera que a criança deve brincar, mas, ao mesmo tempo,
parece se basear em espontaneísmos quando não estabelece conteúdos
curriculares  para  a efetivação do trabalho pedagógico.  Evidencia-se essa
questão quando o documento apresenta apenas os campos de experiências
e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

As alterações presenciadas na legislação brasileira, as pesquisas na
área da educação e as demandas e lutas sociais reforçam que precisa ser re-
vista a forma de organização dessa etapa tão importante,  atendendo as
suas caraterísticas e necessidades específicas, em todos os seus aspectos,
os quais vão muito além de garantir a efetivação ou não de uma determina-
da lei. Mais do que isso, é preciso considerar que todos os envolvidos no
processo de ensino tenham a compreensão da Teoria Histórico-Cultural, en-
quanto uma teoria que se preocupa com a formação integral dos sujeitos,
de modo que estes possam dominar a cultura em seus aspectos mais ricos
e, consequentemente, apresentem grandes saltos qualitativos em seu pro-

7 Em  seu  texto,  a  BNCC  classifica  o  público-alvo  da  Educação  Infantil  por  faixa  etária,
“reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da
Educação Infantil” (BRASIL, 2017, p.44). Assim, o documento apresenta o seguinte quadro de
classificação: Creche: Bebês (zero a 1 ano e 6 meses); Crianças bem pequenas (1 ano e sete
meses a 3 anos e 11 meses), e pré-escola: Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). A
BNCC evidencia também que “esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já
que  há  diferenças  de  ritmo  na  aprendizagem  e  no  desenvolvimento  das  crianças  que
precisam ser considerados na prática pedagógica” (BRASIL, 2017, p.44).
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cesso psíquico. Para que isso ocorra, se faz necessário uma política coeren-
te de formação inicial e continuada de professores e condições de trabalho
adequados para garantir a sua implementação, assim como investimentos
nas estruturas físicas das escolas, fatores imprescindíveis para o trabalho
pedagógico com vistas ao desenvolvimento integral dos sujeitos.

Nessa direção, Arce e Martins (2010), ao escreverem sobre a transi-
ção da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, assim se referem às
mudanças ocorridas na legislação educacional brasileira:

[...] todos os documentos oficiais elaborados sob a rubrica do MEC
que  consultamos  afirmam  que  o  ensino  fundamental  deva  ser
repensado em seu conjunto, no que se inclui a revisão dos projetos
político-pedagógicos; especialmente no que se referem à concepção
de infância,  alfabetização,  letramento,  desenvolvimento humano,
processo de aprendizagem, metodologias de ensino, organização do
tempo  escolar  e  currículo;  definição  de  políticas  de  formação
continuada; instalações físicas etc. Verifica-se portanto que vivemos
um momento com anúncios de profundas mudanças no âmbito da
educação  básica  obrigatória,  se,  é  claro,  a  assunção  do  ensino
fundamental  de  nove  anos  não  se  configurar  como  medida
meramente administrativa (ARCE e MARTINS, 2007, p.38,  grifos das
autoras).

A pesquisa acima referenciada retrata muito bem o que vem acon-
tecendo no cenário educacional brasileiro, pois, se levados em considera-
ção os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, percebe-se um certo “es-
vaziamento” nas orientações governamentais que tratam dos elementos te-
óricos e metodológicos com relação a concepção de infância e desenvolvi-
mento humano, como tão bem ressaltam Arce e Martins, a qual se faz de
extrema relevância para se pensar o processo de ensino e aprendizagem na
Educação Infantil.

Assim, será abordado algumas ações educativas que podem ser me-
diadas por meio do trabalho pedagógico, de modo a pensar a organização
dos espaços escolares e a sua contribuição para o desenvolvimento infantil.
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4. O TRABALHO PEDAGÓGICO E A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA O
ENSINO E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A organização dos espaços  enquanto ambientes  que  contribuem
para o aprendizado e desenvolvimento das crianças pequenas na educação
assume importância fundamental no encaminhamento do trabalho pedagó-
gico na Educação Infantil. Assim, alguns autores da escola de Vigotski, e até
mesmo o próprio autor, abordam em seus escritos estudos que contribuem
nas discussões sobre como o espaço pode ajudar no desenvolvimento e na
aprendizagem das crianças.

Nesse sentido, ao pensar no ambiente e nos alunos, enfatiza-se que
o espaço escolar nas instituições de Educação Infantil precisa ser entendido
como um elemento que contribui para a organização do processo de ensino
e aprendizagem. Diante disso, compreender como os espaços são organiza-
dos no momento em que se planeja e se efetiva a rotina das crianças nas
escolas que atendem a Educação Infantil, é tarefa essencial.

Ao refletir sobre a contribuição dos espaços escolares para o desen-
volvimento infantil, é relevante atentar para os períodos do desenvolvimen-
to psíquico da criança, os quais foram abordados na primeira parte desse
capítulo, assim como algumas especificidades da prática pedagógica que,
em uma perspectiva histórico-cultural, precisa levar em consideração, de
acordo com Martins (2016), a tríade: Conteúdo-Forma-Sujeito.

Por conteúdo compreende-se os conhecimentos específicos. A for-
ma seria as ações apropriadas para cada faixa etária, ou seja, os elementos
mediadores, o tempo, os espaços, as outras crianças e os adultos na relação
com o sujeito que aprende: a criança.

Martins (2016) ressalta que é a conexão entre esses elementos que
orientarão o trabalho pedagógico do professor de modo a garantir que o
processo de ensino e de aprendizagem se efetive com qualidade. Daí a im-
portância de contemplar o trabalho com a tríade no planejamento escolar,
de forma que seja garantido o ensino dos conhecimentos científicos e que o
aluno seja “[...] entendido, nessa perspectiva, como alguém que sintetiza, a
cada período da vida, a história das apropriações que lhes foram legadas”
(MARTINS, 2016, p.22). 

Diante disso, Magalhães e Lazaretti (2019) discorrem sobre o espa-
ço como potencializador da aprendizagem de crianças na Educação Infantil
e contribuem com essa pesquisa ao apresentar uma definição de espaço es-
colar, com respaldo teórico da perspectiva da Teoria Histórico-Cultural.
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[...] quando falamos de espaço, não nos referimos apenas ao espaço
físico, mas ao ambiente da escola em sua totalidade e às relações
estabelecidas  naquele  lugar;  por  isso,  é  fundamental  perceber  o
espaço  como  componente  da  organização  do  ensino.  Esse  dado
pressupõe  outros  componentes  que  também  são  basilares  na
estruturação e na organização da prática educativa [...] (MAGALHÃES;
LAZARETTI, 2019, p. 150).

Ao analisar os estudos sobre os espaços escolares, questiona-se: em
qual lugar da escola as crianças passam a maior parte do tempo? Como
esse lugar é organizado? Quais contribuições oferecem para o desenvolvi-
mento dos alunos? Existem outros lugares na escola que também podem
contribuir com o aprendizado? Como estes espaços devem ser organizados
e pensados pelo professor levando em consideração a atividade guia da
brincadeira de papéis sociais?

Compreende-se que o espaço escolar não pode ser entendido como
algo que não tem relação com o desenvolvimento do aluno, mas sim, como
um espaço que, por meio da organização intencional do professor, contri-
bui e direciona o desenvolvimento. Nessa perspectiva, o espaço escolar:

[...] deve ser pensado considerando quem é a criança e com quem ela
se relaciona nesse processo de aprendizagem. O princípio orientador
é  compreender  essa  criança  como  um  sujeito  ativo,  ou  seja,  no
processo de aprendizagem, na execução de qualquer operação, ela
coloca  em movimento  todas as  capacidades em ação,  movimenta
suas  funções  psíquicas  e,  dessa  forma,  é  em  atividade  que  essa
criança  pode  aprender  e  se  desenvolver  [...]  (MAGALHÃES;
LAZARETTI, 2019, p. 150).

Ou seja, é necessário que o professor conheça quem é seu aluno e
como ele aprende, para que assim possa organizar seu trabalho nos diver-
sos espaços que a escola possui e que estão disponíveis para serem explo-
rados pedagogicamente. Pois, se observada a carga horária que muitas cri-
anças permanecem na escola, é importante que outros espaços sejam apro-
veitados e explorados pelo professor para a realização de suas aulas, uma
vez que, permanecer por quatro horas, sem sair de uma sala fechada, por
cinco dias na semana, para crianças que estão neste período de desenvolvi-
mento, é algo que precisa estar fora de cogitação. Se tratando de crianças
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que permanecem na escola de oito a nove horas, o uso de espaços diferen-
ciados se torna imprescindível. 

Assim, destaca-se a relevância de se ter uma rotina escolar pensada
e preparada para atender as crianças de forma que se efetive uma educa-
ção baseada na humanização do sujeito. Nessa direção, Chaves (2014) dis-
corre sobre as atividades de rotina no ambiente escolar.

[...]  Ações  rotineiras  como  orientar  e  preparar  para  a  higiene,
alimentação,  hora  do  repouso,  espera  de  um  lanche,  aguardar
transporte  para  um  passeio  ou  retorno  à  residência,  residência,
realização de atividades integradas e coletivas (como servirem-se e
servir  ao  outro)  são  vivências  cotidianas.  A  organização  da  rotina
escolar  compreende  desde  a  entrada  da  criança  nos  portões  da
instituição, a forma como é servido seu alimento, seu convívio com
adultos  e  crianças  e  circunstâncias  que  incluem  a  realização  de
procedimentos didáticos [...] (CHAVES, 2014, p. 83).

Ao planejar o ensino sob o enfoque da perspectiva da Teoria His-
tórico-Cultural, importa que o professor, ao conhecer o período do desen-
volvimento em que as crianças se encontram, elabore seu planejamento
tendo como a atividade guia a brincadeira de papéis sociais, sem, no entan-
to, desconsiderar as particularidades de cada criança. 

O  desenvolvimento  da  brincadeira  de  papéis  sociais,  como  uma
atividade  lúdica,  é  marcado  pela  ação  isolada  com  determinado
objeto; em seguida, utiliza-o, de maneira diversa, para ações ligadas
entre si por uma lógica que reflete as ações reais cotidianas na vida
das  pessoas.  Seu  principal  significado  consiste  em  brincar  de
representar  o  homem,  aliado  a  procedimentos  peculiares  como
assumir o papel de uma adulta e de suas funções sociais de trabalho;
reproduzir e generalizar ações com os objetos: transferir o significado
de um objeto ao outro. Essa transição do brincar com os objetos para
a brincadeira de papéis sociais é caracterizada por uma contradição:
a  criança  possuía  e  continua  possuindo  os  mesmos  brinquedos  –
bonecos,  pequenos automóveis,  quebra-cabeças,  formas para bolo
etc. – e as próprias ações com eles realizadas nada se alteram, pois a
criança banhava a boneca, dava-lhe de comer e punha-a na caminha
para dormir. O que aconteceu, então? Esses objetos e atos realizados
com eles estão agora inseridos em um novo sistema de relações da
criança com a realidade, adquiriram objetivamente um novo sentido
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social: ocorre a conversão da menina em mamãe, da boneca em filha,
e os atos de dar banho, de dar de comer e de preparar a comida se
transformam em responsabilidade da criança (ELKONIN, 1998,  apud
MAGALHÃES; LAZARETTI, 2019, p. 157 - 158).

Assim, percebe-se ser fundamental oportunizar espaços para que as
crianças possam brincar das mais diversas formas, considerando as brinca-
deiras que elas mesmas escolhem e também as brincadeiras que são direci-
onadas pelo professor. Nesse sentido, o momento da brincadeira não pode
ser visto apenas com o objetivo de descontrair, mas como um momento no
qual, o professor atue de forma intencional, não no sentindo de intervir nas
ações da criança, mas no sentido de possibilitar meios para que elas ampli -
em seus conhecimentos.  Desse modo,  a atividade lúdica deve fazer parte
do processo de aprendizagem e não ser vista como uma atividade alheia. 

De acordo com Moya, Sforni e Moya (2019), alguns aspectos da rea-
lidade da criança influenciarão em sua atividade lúdica, principalmente no
que se refere às relações humanas. No entanto, não basta a criança ter con-
tato com objetos diferenciados e/ou outras pessoas, para além disso, é fun-
damental o direcionamento do professor para que a criança expanda a sua
imaginação e as possibilidades de criação no momento da brincadeira.

Embora, normalmente, o professor defenda o brincar como uma
prática importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças, não raro
a única ação docente realizada é a de disponibilizar brinquedos e objetos
para que a criança brinque. Da teoria de Elkonin (1998) sobre o jogo de pa -
péis, entretanto, pode-se depreender que essa situação somente pode ser
rica para o desenvolvimento psíquico infantil se também forem organizadas
situações nas quais as crianças observem e interajam com atividades diver-
sificadas do mundo adulto, de modo que possam transferir para a atividade
lúdica as ações e os conteúdos observados. Desse modo, as crianças teriam
condições efetivas para o desenvolvimento da imaginação e abstração, tal
como exposto por Vygotsky (2007) (MOYA, SFORNI, MOYA, 2019, p. 8).

Assim, percebe-se a importância de que o professor conheça esses
aspectos do desenvolvimento infantil para que possa organizar a brincadei-
ra de papéis sociais não somente para fins de diversão ou entretenimento,
mas pensar e organizar de forma intencional, considerando o processo for-
mativo e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores da criança.
Moya, Sforni e Moya (2019) ressaltam que, quando a criança conhece o que
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ela está representando, ela reproduzirá a brincadeira de papéis sociais de
forma criativa. No entanto, as autoras asseveram que: 

Ao  considerar  somente  a  própria  experiência,  no  entanto,  a
percepção da criança torna-se superficial e dispersa. As fontes que
influenciam de  modo  positivo  o  conteúdo  do  jogo  de  papéis  é  a
experiência direta da criança,  adquirida na prática organizada pelo
professor. Por isso, o jogo de papéis não se desenvolve movido por
manifestações biológicas, ou seja, pelos instintos da criança (MOYA,
SFORNI, MOYA, 2019, p. 8). 

Verifica-se, dessa forma, a importância da atuação do professor en-
quanto mediador desse processo e defende-se que a organização de espa-
ços para o faz de conta, uso de fantasias, tatames para variadas brincadei-
ras, blocos de madeira, pecinhas de encaixe, bonecas, carrinhos, utensílios
domésticos como “panelinhas”  e outros  materiais  que oportunizem mo-
mentos lúdicos e ao mesmo tempo de aprendizado e desenvolvimento, é
essencial em uma escola que atenda o público-alvo da Educação Infantil.

Ao oportunizar que as crianças brinquem com pecinhas de encaixe,
por exemplo, o professor poderá direcionar para que usem a imaginação e
brinquem de montar o que elas quiserem. No entanto, se o conteúdo não
for enriquecido pelo professor, as crianças representarão somente papéis
sociais que já conhecem. Dessa forma, entende-se que o professor desem-
penha papel fundamental no momento da brincadeira de papéis, pois ele é
o responsável por mediar e inserir os conteúdos para a criança por meio
dos brinquedos e/ou objetos diversos. Assim, com o mesmo material (peci-
nhas de encaixe) o professor poderá explorar conteúdos como cores, classi-
ficação, maior e menor, coordenação motora fina, relação numeral e quan-
tidade,  entre  tantas  outras  possibilidades  que  o  material  proporciona.
“Além disso, o docente é responsável por organizar ações capazes de mobi-
lizar as crianças envolvendo-as na atividade humana representada no jogo
de papéis, isto é, nas relações sociais e nos modos de operar com os obje-
tos” (MOYA, SFORNI, MOYA, 2019, p. 10).

Nessa direção, ao pensar a organização do espaço da sala de aula,
por exemplo,  o  professor  precisa compreender que não se trata  de um
lugar que precisa estar lindamente decorado e ornamentado com materiais
confeccionados  por  ele  mesmo,  sem  a  participação  das  crianças.  Pois,
quando se pensa no processo de ensino e de aprendizagem, deve-se levar
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em consideração que a prática educativa necessita ser efetivada de forma
com  que  o  conhecimento  seja  transmitido  para  o  aluno  por  meio  da
mediação pedagógica do professor. Assim, ao ofertar todo material pronto
para  os  alunos  sem  que  eles  tenham  participado  efetivamente  da
construção,  a  compreensão do conteúdo se  tornará  abstrata  e não fará
sentido para o aluno.

A construção de recursos auxiliares externos, como por exemplo:
cartazes de rotina, calendário, janela do tempo, entre outros, podem per-
feitamente ser confeccionados com a participação das crianças, com a me-
diação e o direcionamento do professor. Dessa forma, a criança atribuirá
sentido ao recurso produzido e fará relação com o conteúdo trabalhado,
pois participará ativamente desse momento, sem falar que as crianças fi-
cam felizes em contribuir com esse tipo de organização.

Nesse sentido, considero que as salas, os pátios, corredores, áreas
externas e outros espaços ocupados por adultos e crianças devem ser
organizados  com  diversas  cores,  formas  geométricas,  letras,
números, ilustrações advindas da arte, de autores e personagens da
Literatura Infantil. Nesse propósito de educação, recorro à ideia de
que os sentimentos estéticos se desenvolvem mais quando na rotina
escolar da criança se apresentam versos especialmente escritos para
elas,  com  desenhos  de  qualidade,  com  boa  música  e  com ritmos
variados. [...] (CHAVES, 2014, p. 82).

Os recursos produzidos pelos próprios alunos podem ser dispostos
nas paredes da sala de aula, embora devam ser trocados durante o ano leti-
vo, de forma que o que vem sendo trabalhado pelo professor e efetivado
na prática possa ser visto e exposto pelos e para os próprios alunos, com o
objetivo de que eles atribuam sentido ao que estão fazendo, pois “[...] a or-
ganização do espaço da sala não é e não pode ser estática” (MAGALHÃES;
LAZARETTI, 2019, p. 159). 

A organização dos espaços deve ocorrer de modo a garantir a dina-
micidade do ambiente, ressaltando-se que esse deve também permitir o li-
vre e direto acesso da criança à interação com jogos, objetos e brinquedos.
Para além disso, a sala de aula deve ser pensada e organizada como um es-
paço que possibilite a realização das atividades que constituem a rotina. Por
outro lado, deve ainda facilitar a alteração dessa mesma rotina, por meio
da disposição de mobiliários como mesas, espelhos, tatames, entre outros. 
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Assim, quando o professor compreende a organização do espaço
como um elemento que contribui para o ensino das crianças, no momento
de planejar suas aulas irá se atentar em inserir e modificar esses espaços,
visando um melhor aproveitamento do ambiente para o aprendizado das
crianças.  Como exemplo,  ao se trabalhar com cantigas de roda, pode-se
afastar as carteiras da sala, para se ter mais espaço, ir ao pátio da escola,
gramado ou ginásio, oportunizando um espaço aconchegante e amplo para
que as crianças possam se movimentar. Importante destacar, no entanto,
que cada professor precisa se adequar aos espaços que a escola possui, ten-
do em vista que muitas escolas no Brasil não têm infraestrutura adequada
para o desenvolvimento do trabalho na Educação Infantil.

Ao abordar os diversos encaminhamentos que podem ser trabalha-
dos pelo professor na Educação Infantil, faz-se imprescindível ressaltar que
a organização do trabalho pedagógico precisa ser efetivada com intenciona-
lidade, em consonância com a rotina escolar e com os espaços que o ambi -
ente oportuniza.

Destarte, apesar de considerar que nem todas as instituições de en-
sino possuem estrutura física adequada ao atendimento das crianças da
Educação Infantil, compreende-se que a intervenção do professor de forma
planejada e intencional se mostra como um dos caminhos possíveis para a
realização de um trabalho que gere desenvolvimento psíquico e emocional
de forma emancipadora.

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De posse da compreensão de como se processa o desenvolvimento
infantil das crianças de 4 e 5 anos e ao considerar a importância da brinca-
deira de papéis sociais para a organização do ensino e dos espaços escola-
res, apresentou-se algumas análises e inferências possíveis para o trabalho
pedagógico nesse período do desenvolvimento. No entanto, salienta-se a
importância de que o trabalho do professor tenha como base a tríade: con-
teúdo, forma e sujeito. Assim, será possível direcionar um percurso de ensi-
no que tenha como critério selecionar conteúdos e encaminhamentos real-
mente representativos de um bom ensino e, por consequência, de um bom
aprendizado e desenvolvimento da criança.

Desse modo, no decorrer da pesquisa realizada, foi possível verifi-
car que, para além do tempo e espaço para brincar, se faz necessário se
ater para o conteúdo direcionado aos jogos de papéis sociais. Tais conteú-
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dos devem considerar um amplo conhecimento de diversos tipos de ativi-
dades humanas e caberá ao professor a tarefa de fazer a mediação entre as
crianças e os objetos das brincadeiras, de modo a direcionar a atenção para
a atividade humana presente. Dessa forma, o professor ampliará o conteú-
do das brincadeiras para que elas não fiquem restritas apenas as atividades
imediatas do cotidiano das crianças.

Destaca-se que as análises realizadas acerca da história da infância
e da criança, da implementação de legislações que garantem o direito da
criança ao acesso e a permanência em instituições de ensino, mesmo que
tenha ocorrido de modo tardio, assim como das lutas históricas por avanços
como forma de resistir aos retrocessos, levam a acreditar que a qualidade
do ensino deve estar presente em todos os períodos do desenvolvimento
da criança, de modo a respeitar suas especificidades.

Diante do exposto, defende-se uma organização do ensino que pro-
mova o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Assim, ao elaborar o
planejamento de ensino, se faz necessário ter a compreensão que o mesmo
precisa ter como objetivo contribuir com uma educação escolar de qualida-
de, com muitas possibilidades de encaminhamentos e com respaldo teórico
que possibilite aos alunos o aprendizado de uma cultura erudita, o desen-
volvimento da formação crítica e o conhecimento da realidade. 
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CAPÍTULO 11
A Teoria Histórico-Cultural e a Alfabetização de Jovens e

Adultos: Em busca de um bem cultural negado*

Margarete Chimiloski Dolla
Márcia Cossetin

1. INTRODUÇÃO

O presente capítulo apresenta como objetivo discutir a fundamen-
tação teórico-metodológica da alfabetização de jovens e adultos a partir da
perspectiva da Teoria Histórico-Cultural. Para tanto, é necessário localizar
essa temática no seu contexto histórico e legal.

O artigo 208 da Constituição Federal/1988 assegura que: “O dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I – ensino
fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua oferta gratui-
ta para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL,
1998,  s/p).  Na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação Nacional  (LDB Nº
9.394/96) a Educação de Jovens e Adultos é tratada no Título V, capítulo II,
como modalidade da Educação Básica, superando sua dimensão de ensino
supletivo. De acordo com o artigo 37, “[...] a Educação de Jovens e adultos
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos
no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, s/p). 

Tal efetivação é comemorada como um importante marco na histó-
ria dos direitos sociais no Brasil, e tem-se assim, a configuração formal do
reconhecimento da responsabilidade do Estado para com essa demanda.
Assim, a Educação de Jovens e Adultos - EJA - deixa de ser concebida como
projeto de governo, ou de ações pontuais de alfabetização e elevação de
escolaridade. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), para além da con-
solidação dos princípios legais  reconhecidos pela Constituição Federal de
1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB Nº 9.394/96 –
desencadeou discussões sobre formas de assegurar os direitos já conquista-
dos, definir o papel da educação em cenários políticos e históricos e, atual -
mente refletir a diversidade desses sujeitos da EJA.

*DOI – 10.29388/978-65-86678-74-1-0-f.243-260
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Apesar de assegurada na Constituição Federal de 1988 e na LDB Nº
9.394/96, de acordo  com estimativa apresentada pelo  Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, de 2018 o número de analfabetos no Bra-
sil chega a quase 11,3 milhões de brasileiros, ou cerca de 6,8% da popula-
ção do país. Tem-se, assim, a evidência de que o disposto na Constituição
Federal de 1988, no que se refere ao direito a educação ainda está distante
de ser realidade. Os sujeitos jovens e adultos que acessam as salas de aula
trazem consigo muitas vezes um histórico de fracasso escolar, sendo invari-
avelmente por isso responsabilizados, dentre outros tantos motivos que os
deixaram a margem do processo de escolarização.

O número de sujeitos que  não acessaram  a escola, é alarmante e
dentre os que o fizeram existem aqueles que apresentam experiências pou-
co positivas, é nesse sentido que demarca-se que há uma carência, ou mes-
mo ausência de teóricos que discutem a alfabetização na Educação de Jo-
vens e Adultos. Certamente tal fator se reflete também na produção de
propostas pedagógicas/currículos para a EJA, o que conduz à reprodução de
práticas apropriadas para o ensino regular e muitas vezes centradas num
modelo de material didático que remete ao espontaneísmo e à superficiali -
dade na abordagem dos conteúdos. 

Nesse contexto que propõem-se tratar da alfabetização desses su-
jeitos1 que não tiveram acesso no tempo/idade considerados adequados,
parte-se do pressuposto que a educação escolar deve assegurar o acesso ao
conhecimento sistematizado,  promovendo o processo de humanização e
possibilitando a todos usufruir do conhecimento que a humanidade produ-
ziu historicamente. 

1 Em relação à idade dos alunos da EJA, há uma variação dos 14 até os 85 anos, sendo a
maioria de cor parda e do sexo feminino. O alto percentual de mulheres, segundo relatos
das próprias alunas, se dá porque na visão de seus pais estas deveriam encarregar-se de
cuidar dos afazeres do lar e este ciclo continua mesmo depois do casamento, situação na
qual, filhos, marido e outras dificultam o acesso à escolarização. Além disso, a educação não
é vista como prioridade. A grande maioria dos alunos são trabalhadores, que frequentam as
aulas  após  um  dia  intenso  de  trabalho.[...]  A  Educação  de  Jovens  e  Adultos  também
contempla o atendimento a alunos oriundos do campo, onde o trabalho começa ainda mais
cedo: cuidar da terra, das plantações ou da criação de animais, auxiliar nos serviços caseiros,
entre outros. O aluno do campo constrói identidade com vínculos entre os sujeitos sociais e
os saberes culturais que lá são produzidos, sem perder de vista os conhecimentos e a cultura
historicamente  acumulada  na  sociedade.  Nas  turmas  de  EJA  há  ainda  alunos  com
necessidades  educacionais  especiais:  Deficiência  Mental  -  DM,  Deficiência  Visual  -  DV,
Deficiência Auditiva – DA, Deficiência Física - DF, entre outros (CASCAVEL, 2008, p. 23-24).
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Mediante tais apontamentos, considera-se importante compreen-
der  os  fundamentos  teórico-metodológicos  da  Teoria  Histórico-Cultural,
bem como os conceitos desenvolvidos por seus teóricos, visando identificar
elementos propostos para a alfabetização de modo geral. Com base nesses
elementos, demarca-se a necessidade ainda, de se pensar as especificida-
des que permeiam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, na pers-
pectiva de formação humana, considerando essa faixa etária que precisa
ser contemplada nas suas especificidades. 

A trajetória histórica de oferta de EJA, o escasso referencial teórico
que aborde a alfabetização de educandos jovens e adultos na sua especifici -
dade e contrariamente o exorbitante percentual de analfabetos no país, são
dados que evidenciam a relevância de se dar especial atenção a essa te-
mática. Algumas questões nos auxiliam a refletir: Quais elementos teórico-
metodológicos da Teoria Histórico-Cultural podem subsidiar o processo de
alfabetização de jovens e adultos? Para responder a esse questionamento e
ao objetivo anunciado realiza-se pesquisa documental (Iegislação vigente) e
bibliográfica com consulta aos autores que se dedicam à educação, sobre-
tudo, à EJA e, ainda, aqueles que apresentam como temática de estudos e
pesquisas a Teoria Histórico-Cultural. 

Diante disso, organiza-se a escrita abordando no primeiro subtítulo
desse capítulo, intitulado de “Trajetória da EJA no Brasil: certeza das incer-
tezas”, a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil procurando
demarcar o contexto descontínuo e incerto em que essa modalidade da
Educação tem se constituído. Posteriormente, no segundo subtítulo, que
nomina-se de “Alfabetização de Jovens e Adultos e a Teoria Histórico-Cultu-
ral: Discussões Iniciais” trata-se das contribuições da Teoria Histórico-Cultu-
ral para fundamentar-se teórica e metodologicamente a alfabetização des-
ses sujeitos, respeitando-se suas especificidades e, sobretudo, compreen-
dendo-os  como sujeitos  históricos  marcados pela  desigualdade,  também
educacional,  da  sociedade  de  classes.  Por  fim,  nas  considerações  finais,
traz-se os achados desse texto para a temática proposta no sentido de con-
tribuir e avançar nas discussões sobre a mesma. 

2. TRAJETÓRIA DA EJA NO BRASIL: CERTEZA DAS INCERTEZAS 

Para se inserir na temática da Alfabetização de Jovens e Adultos é
necessário  retomar  a  trajetória  de  efetivação  da  Educação  de  Jovens  e
Adultos e sua configuração na condição de modalidade de ensino, visto que
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no Brasil, tal consolidação se deu a partir da aprovação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB - Nº 9.394/1996), tendo como premissa
maior a eliminação do analfabetismo, por meio da oferta de cursos e de
exames destinados à população de jovens e adultos que, na faixa etária
apropriada, não tiveram acesso ou não obtiveram sucesso no Ensino Funda-
mental ou no Ensino Médio Regular. 

O marco  do  reconhecimento  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos
como modalidade de ensino da educação básica a ser organizada conforme
as competências de cada esfera do governo e no caso mais específico de al-
fabetização e anos iniciais do ensino fundamental configura-se como res-
ponsabilidade dos municípios. Todavia, ainda que na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96) a Educação de Jovens e Adul-
tos tenha sido tratada no Título V, capítulo II, como modalidade da Educa-
ção Básica, as ações para sua efetivação tem um ritmo diverso, tanto no
que se refere ao custeio quanto ao olhar para a necessidade de propostas
teórico-pedagógicas específicas.

Até chegar a essa definição muitas foram as ações que invariavel-
mente contaram com a participação da sociedade civil organizada, o que
explicita, sem a coordenação do governo central, o caráter provisório, instá-
vel e precarizado para o atendimento a essa demanda. Nesse sentido Mou-
ra, afirma que

Toda  história  das  ideias  em torno  da  alfabetização  de  adultos  no
Brasil acompanha a história da educação como um todo, que por sua
vez,  acompanha  a  história  dos  modelos  econômicos  e  políticos  e
consequentemente a história das relações de poder, dos grupos que
estão  no  poder.  [...]Diferentemente  do  que  ocorre  com  a
alfabetização  infantil,  a  alfabetização  de adultos  tem sido  alvo  de
lutas  de interesses  intensas  e movimentos distintos na história  da
educação.  Em  cada  período  identificam-se,  grupos  econômicos,
grupos  políticos  partidários,  grupos  de  educadores  e  intelectuais,
grupos  ligados  a  diferentes  movimentos  sociais  e  organismos
internacionais,  num  verdadeiro  embate  político  e  ideológico,  em
torno da reivindicação – ou não – de definição de políticas e ações
para a área (MOURA,2004, p. 23).

No que se refere às proposições teóricas e concepções de alfabeti-
zação, o panorama se repete, porém nem sempre se apresenta de modo
evidente. A título de exemplificação, no período colonial em que a mão de
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obra instruída não se configurava como necessidade, estava claro o cunho
religioso do trabalho realizado. Já no que diz respeito ao período da organi -
zação do ensino supletivo a partir da década de 1940, com oferta sistemáti-
ca de alfabetização, segundo Beisegel  (1974),  a  prática desenvolvida era
uma réplica do ensino infantil, tanto nos materiais quanto na metodologia
empregada e em grande medida por professores leigos.

A partir da década de 1960, Paulo Freire desenvolve uma proposta
teórico-metodológica que se constitui como único referencial no acervo da
literatura brasileira próprio para a área de alfabetização de adultos, sendo
considerada  segundo  Moura  (2004),  a  “pedra  angular”  da  história  da
educação. Mesmo com esse caráter, e tendo consolidação com amplitude
inclusive internacional, as ideias desenvolvidas pelo autor “não se tornaram
hegemônicas”. 

Após algumas ações de movimentos inspirados2 na pedagogia de
Paulo Freire houve um processo de retração com a instituição da Ditadura
Militar, visto que o Estado assumiu o controle da alfabetização de adultos.
Criou no âmbito do Ministério da Educação uma fundação de direito públi-
co com o nome de Movimento Brasileiro de Alfabetização que teoricamen-
te estaria  baseado na pedagogia de Paulo Freire,  porém, na prática não
houve essa aproximação, conforme afirma Mota:

O trabalho pedagógico no MOBRAL,  não tinha um caráter crítico e
problematizador,  sua  orientação,  supervisão  e  produção  de
materiais,  era  todo  centralizado.  Assim,  este  programa  criou
analfabetos  funcionais,  ou  seja,  pessoas  que  muitas  vezes
aprenderam  somente  a  assinar  o  nome,  e  que  não  apresentam
condições de participar de atividades de leitura e escrita no contexto
social em que vivem (MOTA, 2009, p. 15).

2 A  “Campanha  de  Pé  no  Chão  também  se  aprende  a  ler"  foi  um  movimento  que  se
propunha a desenvolver um projeto de educação, em moldes diferentes do que até então
era  praticado,  ou  seja,  propunha  o  rompimento  com  as  práticas  convencionais  de
alfabetização de adultos. A educação assumia um caráter instrumental e tentava expressar
os  interesses populares  na medida em que  procurava  desvendar  o quadro  de "injustiça
social", no qual estava inserido a clientela alvo da campanha, fornecendo assim elementos
que  pudessem  contribuir  para  a  transformação  da  situação  (GERMANO,  1989).  O
Movimento de Cultura Popular (MCP) foi criado em maio de 1960 vinculado à prefeitura do
Recife. O MCP, segundo Paiva, “pretendia encontrar uma fórmula brasileira para a prática
educativa  ligada  às  artes  e  à  cultura  do  povo  e  suas  atividades  estavam  voltadas,
fundamentalmente,  para  a  conscientização  das  massas  através  da  alfabetização  e  da
educação de base” (PAIVA, 1973, p. 236), dentre outros.
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Durante mais de uma década de atuação os resultados do MOBRAL
não  foram  satisfatórios,  sendo  encerrado  em  1985,  e  substituído  pela
Fundação Educar, que existiu por apenas 5 anos e foi extinta pelo então
Presidente  Fernando  Collor  de  Mello  em  1990,  que  não  apresentou
nenhuma outra proposta para substitui-la. No ano de 1997 no governo de
Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa Alfabetização Solidária,
e  em  2003  no  governo  Lula3,  surge  o  Programa  Brasil  Alfabetizado
(TAMAROZZI; COSTA, 2009). 

É possível constatar que o percurso histórico da Alfabetização de Jo-
vens e Adultos em termos de políticas de oferta apresenta-se inconstante e
notoriamente não assumida, estando vulnerável a práticas de variadas na-
turezas, descumprindo inclusive a própria Constituição Federal que assegu-
ra em sua letra esse direito básico.   

Em vista do caráter instável, e até mesmo sem uma efetiva identi-
dade o modelo de organização do ensino proposto para a alfabetização de
adultos por longo período, de acordo com Moura, 

[...]  não  poderia  resultar  outra  abordagem metodológica  que  não
seja  o  ecletismo  entre  formas  analíticas,  sintéticas  e  mistas,
centradas nas exposições verbalistas e autoritárias e auxiliadas por
recursos  didáticos  transplantados  de  experiências  com  a
alfabetização infantil. Os resultados dessas práticas não poderiam ser
outros  que  não,  obter-se,  no  máximo,  adultos  instrumentalizados
para  assinar  o  nome  e  quando  muito  registrar  algumas  letras  e
palavras soltas e sem significado para eles e para suas práticas sociais
(MOURA, 2004, p. 31-32).

Em meados da década de 1980, a partir da retomada da democracia
ocorre uma suposta preocupação com os índices de analfabetismo, e além
da qualificação da mão de obra, a ampliação de consumidores. O Governo
Federal passa a atuar como articulador, coordenador, apoiando ações na
área da alfabetização de adultos e incumbe os municípios e estados de de-
senvolverem as políticas e ações para esse fim. Dessa forma, alguns municí-
pios passam a assumir a responsabilidade quanto a alfabetização de adul-
tos, organizando as equipes das secretarias de educação para estruturar os
trabalhos, inclusive de elaboração de proposta pedagógica específica. 

3 Luís Inácio Lula da Silva – filiado ao Partido dos Trabalhadores  – PT,  foi  Presidente da
República do ano de 2003 até o ano de 2011, ao findar seu segundo mandato. 
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Utilizando-se do discurso da democratização do ensino e visando
encontrar respostas didático-pedagógicas para os altos índices de analfabe-
tismo, educadores brasileiros adotaram a teoria da psicogênese da língua
escrita desenvolvida por Emilia Ferreiro e seus colaboradores, com o intuito
de implantar um novo método de ensino. É nesse contexto histórico que
chega ao Brasil a concepção construtivista de alfabetização, desenvolvida
por  Emília  Ferreiro  e  Ana  Teberosky  (FRANCIOLI;  MARSIGLIA;  DUARTE,
2009). Considerando a reprodução do modelo infantil para o encaminha-
mento do trabalho nas classes de alfabetização de adultos há um novo refe-
rencial a ser seguido.

Tal realidade apresentada se estende, pois, mesmo após o final da
década de 1990 com a LDB 9.394/96 reconhecendo a EJA com suas especifi-
cidades, há um ecletismo nas proposições para a alfabetização de jovens e
adultos, e para tal Di Pierro assevera que, 

[...]  o  paradigma  compensatório  acabou  por  enclausurar  a  escola
para  jovens  e  adultos  nas  rígidas  referências  curriculares,
metodológicas,  de  tempo  e  espaço  da  escola  de  crianças  e
adolescentes, interpondo obstáculos à flexibilização da organização
escolar necessária ao atendimento das especificidades desse grupo
sócio-cultural.  [...]  a  concepção  compensatória  nutre  visões
preconceituosas  que  subestimam  os  alunos,  dificulta  que  os
professores  valorizem  a  cultura  popular  e  reconheçam  os
conhecimentos adquiridos pelos educandos no convívio social e no
trabalho (DI PIERRO, 2005, p. 1118). 

 
Reiterando tal afirmação, mesmo com um amplo debate, nas últi-

mas décadas, sobre o ensino e a aprendizagem da língua escrita, está pre-
sente nas discussões que em muitas escolas continua a prática de um ensi-
no de alfabetização limitado ao que se encontrava nas antigas cartilhas ba-
seadas em métodos sintéticos e analíticos de ensino da leitura e da escrita.
Assim, como afirmam Moura e Morais (2001), ainda que Utilizem em sala
de aula textos de circulação social (notícias, letras de músicas, textos literá-
rios, etc.), muitos professores de EJA continuam praticando um ensino do
sistema de escrita baseado no tradicional "método silábico" de alfabetiza-
ção e desconsiderando que os alunos jovens e adultos, possuem conheci-
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mentos diversos sobre a escrita alfabética pela experiência de contato com
a escrita e a leitura4.

Por vezes são criadas estratégias de trabalho em que são utilizados
textos significativos, porém, a sistematização escrita permanece nos mes-
mos moldes, com enfoque mecânico, com uma compreensão contraditória
de que se trabalharia em conformidade com o método Paulo Freire que
partia de palavras geradoras com significado.

Enfim, as incertezas desse percurso nos permitem afirmar que há
ausência de estudos que abordem o sujeito jovem e adulto no seu processo
de aprendizagem e desenvolvimento, compreendendo-se que suas expe-
riências diferem das crianças e, portanto, a forma de ensinar e a relação
com os conteúdos também pressupõe uma abordagem específica. 

A partir de tal compreensão, é que procura-se discutir a alfabetiza-
ção de Jovens e Adultos tendo como fundamento a Teoria Histórico-Cultu-
ral e assim fortalecer as ações metodológicas a serem adotadas ao traba-
lhar-se  com escolarização dos sujeitos jovens e adultos  que procuram a
educação formal. 

3. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A TEORIA HISTÓRICO-CUL-
TURAL: DISCUSSÕES INICIAIS 

Ao tratar-se da alfabetização de Jovens e Adultos e da contribuição
da teoria histórico-cultural é necessária a clareza de que esses sujeitos tive-
ram o direito à educação negado na idade, período considerado adequado
e, que, ao retomar os estudos, encontram um trabalho pedagógico que não
considera sua condição de jovem e adulto, pessoas com experiências diver-
sas e que buscam a escola. Oliveira (2001), evidencia que

Esse  é,  possivelmente,  um  dos  principais  problemas  que  se
apresentam ao trabalho na EJA. Não importando a idade dos alunos,
a  organização  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  e  os  modelos
privilegiados  de  abordagem  dos  mesmos  seguem  as  propostas
desenvolvidas para as crianças do ensino regular. Os problemas com

4 Não se desconhece que tais práticas ocorrem também com a alfabetização das crianças, em
que se observam encaminhamentos metodológicos mecânicos e sem significação. Para os
adultos  tal  prática  torna-se  nefasta  considerando-se  que  já  vem  de  um  contexto  de
abandono,  desistência  dos  estudos  e  que  já  possuem  conhecimento  do  mundo  e  ao
encontrarem  essas  práticas  infantilizadas  e  mecânicas  o  seu  processo  de  retomada  dos
estudos, de alfabetização torna-se ainda mais difícil. 
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a  linguagem  utilizada  pelo  professor  e  com  a  infantilização  de
pessoas que, senão puderam ir à escola, tiveram e têm uma vida rica
em  aprendizagens  que  mereciam  maior  atenção,  são  muitos
(OLIVEIRA, 2001, p. 99).

Considerando-se  que  o  fenômeno  educativo  no  espaço  escolar
apresenta abordagens pedagógicas diversas, Martins (2011) ratifica a ideia
de que não são quaisquer métodos pedagógicos que estão a serviço do
desenvolvimento do psiquismo, como afirmou Vigotski, não são quaisquer
aprendizagens  que  promovem  tal  desenvolvimento.  Assim,  reitera-se  a
importância de conceber a organização do ensino na perspectiva da teoria
histórico-cultural, como prática efetiva visando avançar e superar práticas
inconsistentes.

Em vista da educação de jovens e adultos historicamente ser trata-
da de forma secundarizada, tal realidade é ainda mais severa e presente ca-
bendo a apropriação de conhecimentos sobre a organização do ensino que
permitam conforme reitera Sforni (2017) é necessário “[...] ter como ideal a
socialização do conhecimento produzido como um ato de resistência que
extrapola o fazer imediato da sala de aula” (SFORNI, 2017, p. 84).

No que se refere a compreensão de que a busca e valorização do
conhecimento científico é ferramenta essencial para o exercício docente,
concorda-se com Moraes (2001) ao afirmar que é pela teoria que se efeti-
vam as nossas reflexões e inquietações, sobretudo a necessidade de análi -
ses teóricas e críticas sobre a função da educação para além de uma socie-
dade que se configura harmoniosa e esvaziada de conflitos. 

Não é suficiente ensinar aos sujeitos da EJA a função ou uso social
de determinado conceito ou ainda, é necessário que ele desenvolva as ha-
bilidades humanas inerentes a esse objeto de conhecimento, a fim de uti-
lizá-lo socialmente. Para tanto, a alfabetização de jovens e adultos precisa
ocorrer de forma diretiva e intencional, por meio de um ensino organizado
que contemple suas especificidades e tenha como fim propiciar o desenvol-
vimento, no sentido proposto por Davidov (1982), de que o objetivo do en-
sino escolarizado deveria ser a busca parcimoniosa do desenvolvimento do
pensamento teórico, para além do pensamento empírico. 

Nessa perspectiva Lucchesi (2011), pontua que 

[...]  a modalidade da EJA está desamparada em seus fundamentos
explicativos sobre processos de aprendizagem e desenvolvimento de
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jovens  e  adultos  e  a  Psicologia  Histórico-Cultural  pode  oferecer
instrumentos consistentes para a formação escolar do trabalhador na
medida em que explica como as relações estabelecidas entre homem
e realidade objetiva, em determinado contexto societário, constitui a
subjetividade humana e  as  reais  possibilidades de um outro devir
perante  mediações  significativas  que  propiciem  a  apropriação  de
elaborações em seus níveis mais elevados (LUCCHESI, 2011, p. 318). 

Há  ainda  investigações  desenvolvidas  por  Moura  (2007),  Sforni
(2004; 2015), Chaves (2015) que apresentam a necessidade de ampla refle-
xão acerca da organização do ensino a partir de uma teoria ancorada nos
domínios da ciência, que propicie uma análise minuciosa, sistemática nos li-
mites da totalidade.

Diante disso, para a alfabetização, demarca-se a concepção de lin-
guagem interlocutiva como a que possibilita a apreensão do mundo pelos
sujeitos, pois estes são humanos pela apropriação dos bens culturais produ-
zidos por nós e os demais homens. Ao contrário dos demais animais, o ho-
mem tem,  como assinala  Leontiev  (2005),  a  experiência  histórico-social.
Essa não se limita à biologicamente herdada, nem mesmo com as experiên-
cias individuais, e permitiu que no 

[...]  decurso  da  história,  os  homens,  governados  por  leis  sociais,
desenvolveram características mentais superiores. [...] As conquistas
do  desenvolvimento  histórico  humano  são  consolidadas  e
transmitidas  de  uma  geração  para  outra  de  maneira  particular,  e
precisamente de maneira exotérica, externa (LEONTIEV, 2005, p. 91). 

Essa assertiva do teórico permite observar-se que não existem pes-
soas predestinadas a aprender e outras não, muito pelo contrário, todas
podem apreender, conhecer, apropriar-se, para isso é imprescindível o en-
sino adequado e consequente. Para além disso, demarca-se que a apropria-
ção do saber só ocorre a partir do ensino que orientará e organizar as ações
e nisso se apresenta a função central da escola, em qualquer modalidade, a
de possibilitar a apropriação do conhecimento produzido socialmente, por
meio do ensino com situações concretas, de modo planejado, organizado. 

Conforme apontam Abrantes e Bulhões (2016) ao tomar-se o princí-
pio orientador do desenvolvimento da pessoa adulta – do desenvolvimento
da consciência comum para o que chama-se de consciência filosófica da
práxis humana – é necessário ter-se claro que os aspectos biológicos são
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não apenas insuficientes como também desnecessários ao tentar-se expli-
car o vínculo consciente do sujeito com a realidade. Para promover-se essa
transformação qualitativa, também no que se refere à apropriação da lín-
gua, é preciso que haja a assimilação dos “[...] sistemas teóricos, a interpre-
tação de contradições sociais e o posicionamento político em relação à rea-
lidade e ao seu estar no mundo (ABRANTES; BULHÕES, 2016, p. 244-245). 

Ao tratar-se da alfabetização de jovens e adultos tendo-se como
fundamento a Teoria Histórico-Cultural é necessário apreender-se que para
haver um processo de alfabetização efetivo no sentido de apropriação do
saber relacionado à leitura, à escrita e ao entendimento daquilo que se lê e
escreve – e nesse sentido este é elemento central para se alcançar a cons-
ciência filosófica da práxis humana - é primordial a compreensão da con-
cepção de linguagem que permeia tal processo, sobretudo, para elaboração
teórico metodológica organizada pelo professor. 

Conforme aponta o texto do Currículo Básico para a Educação Pú-
blica do estado do Paraná ainda na década de 1990, nas concepções mais
correntes, muitas vezes, a língua é apreendida como 

[...] algo pronto, acabado, em razão do que tem sido enfatizado o seu
aspecto  material:  os  fonemas  e  as  letras.  Nesse  sentido,  a
alfabetização se reduz ao reconhecimento das letras e do seu valor
fonético, o que permite — e até obriga — a partição da linguagem
em seus elementos  menores (sílabas,  letras  e  fonemas).  São  bem
ilustrativos  dessa  concepção  os  métodos  fonéticos  e  silábicos  (A
Abelhinha,  Casinha  Feliz,  Caminho  Suave,  etc.),  conhecidos  como
sintéticos,  justamente  porque  partem  das  menores  unidades
materiais  da língua. Um outro conjunto,  o dos métodos analíticos,
ensaia  uma  superação  dos  problemas  que  se  verificam  na
aprendizagem  por  métodos  sintéticos,  e  iniciam  o  processo  de
alfabetização  pela  palavra,  ou  frase,  ou  história.  Neste  caso,
apresenta-se às crianças uma palavra-chave, que pode ser escolhida
aleatoriamente  ou  retirada  de  uma  frase  ou  de  uma  história,  e
estudam-se as sílabas  e  letras  que a  compõem. Por outro  lado,  o
texto não é tomado como uma unidade de sentido, mas como mero
pretexto para a apresentação da palavra-chave, numa tentativa de
motivação.  Por  um lado,  supõe-se  que,  conhecido o  conjunto  das
famílias silábicas, a criança está alfabetizada. [...] É comum, também,
a utilização de ambos os procedimentos (analítico e sintético), numa
prática que tem sido denominada de método misto (PARÁNÁ, 1990,
p. 33). 
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Essa concepção fragmentada do que seja a linguagem, se reflete
tanto na organização do ensino como demarca, ainda, a Educação que vai
ser ofertada, ou seja, aponta para qual possibilidades de apreensão da rea-
lidade está-se oportunizando para aqueles jovens e adultos que retornam
aos bancos escolares. 

Conforme apontam Brotto e Cossetin (2019), ao institucionalizar-se
o ensino da linguagem, que pode proporcionar desenvolvimento pleno dos
sujeitos e é requisito essencial para tal, precisa-se lembrar que o homem é
constituído por meio do trabalho e, também pela linguagem e como sujei-
tos históricos e sociais só podem se tornar humanos, no sentido integral do
termo, pela linguagem.

 Compreende-se,  a  partir  disso,  que  a  linguagem delineasse  por
meio de sujeitos que ocupam diferentes posições sociais, com disputas, in-
teresses diversos e intencionalidades provenientes dos lugares e espaços
sociais  ocupados,  assim,  apreende-se  que toda linguagem carrega em si
uma carga ideológica.  Ao se  ensinar,  se  alfabetizar,  de  forma mecânica,
apreendendo-se a linguagem apenas como um sinal, deixa-se de lado os su-
jeitos, a sua história a sua possibilidade de responsividade (BROTTO; COSSE-
TIN,  2019).  Essa  compreensão  de  linguagem,  enquanto  ideologicamente
marcada,  deve ser  central  tanto  para  a  alfabetização de crianças,  como
também, mostra-se primordial ao tratar-se da alfabetização de sujeitos pos-
suidores de vivências diversas, de conhecimentos, trabalho e compreensão
do mundo que antecedem a retomada dos estudos, que são os sujeitos da
Educação de Jovens e Adultos. 

Para levar a cabo o ensino que considere os sujeitos a serem ensi-
nados há necessidade do estabelecimento da mediação pedagógica que se
ocupa do outro, reconhecendo nesse “outro” o jovem e o adulto presente
na relação de ensino. Conforme apontam Brotto e Cossetin (2019): 

[...] na relação de ensino estão contemplados sujeitos, em que num
processo mediatizado por  professores,  utilizando-se  da  linguagem,
ensinam,  discutem,  argumentam,  aprendem  e  se  educam  e  se
transformam com aquilo que é próprio da língua:  ela é o meio,  o
instrumento  e  o  fim,  enquanto  constituição  humana.  Igualmente,
conhecer, saber por que se utiliza e o que se espera, ou seja, para
que serve um trabalho pedagógico, [...] é oportunizar não somente o
aprendizado das diversas nuances da linguagem, [...] possibilita que
se apropriem da cultura elaborada, erudita, a que muitas não têm
acesso senão pela escola (BROTTO; COSSETIN, 2019 p. 73-74).
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Ao alfabetizar-se deve-se estar atento para a cultura humana, o que
é importante para perpetuação das gerações, isso permeia todo o processo
de ensinar sistematizado considerando os sujeitos que devem ser parte ati-
va desse processo. 

Ao atentar-se para o que propõe Bakhtin/Volochínov (2014), sobre-
tudo ao tratar-se dos sujeitos jovens e adultos, não se pode tratar/ensinar
como se a linguagem fosse tão somente uma forma linguística, o mais im-
portante é como determinada forma linguística é utilizada, faz parte de de-
terminado contexto, ou seja, o sinal estático não tem importância por si
mesmo, mas, o significado que ele assume determina a sua relevância. Essa
compreensão  permite  que  aqueles  que  organizam  trabalho  pedagógico
destinado aos jovens e adultos para sua alfabetização possam concebê-lo
para além desses elementos estáticos, repetitivos e muitas vezes infantiliza-
dos (apesar de não servirem nem mesmo para alfabetização de crianças). 

Isso leva à defesa de um processo de alfabetização, seja para jovens
e adultos ou não, que priorize a apreensão das relações estabelecidas soci-
almente e que são permeadas pelos processos de ler, escrever, compreen-
der. É uma compreensão que pressupõe a língua viva, que engendra o fa-
zer, o produzir o viver de todos e o próprio reconhecimento da realidade
que o cerca e determina lugares sociais a serem ocupados, inclusive de não
acesso e permanência na escola. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao discutir-se a alfabetização de Jovens e Adultos a partir da funda-
mentação teórico-metodológica da perspectiva da Teoria Histórico-Cultural,
objetivo desse texto, demarca-se com os elementos apresentados, que essa
teoria possui  fundamentos que asseveram a constituição do ser humano
em sua integralidade e é nesse ínterim que demarca-se que a concepção de
linguagem interlocutiva é essencial para entender-se a alfabetização como
processo histórico que, dentre outros, permite aos sujeitos tornarem-se hu-
manos e ascenderem à consciência filosófica da práxis humana. 

Desse modo, defende-se que a organização do processo de ensino
deve ser tratado na sua especificidade, com a compreensão de que não se
pode adaptar e/ou reproduzir uma proposta pedagógica do ensino regular,
com  redução  de  conteúdos  e  até  mesmo  infantilização  nos
encaminhamentos téorico-metodológicos  propostos,  para  a  alfabetização
de Jovens e Adultos. 
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Apreende-se que  a Teoria Histórico-Cultural apresenta elementos
que possibilitam a compreensão do processo de desenvolvimento da apren-
dizagem dos sujeitos jovens e adultos e como se apropriam da leitura e es-
crita, e portanto, são alfabetizados. A opção pela referida teoria tem como
fundamento a compreensão de como os educandos dessa modalidade de
ensino podem ser alfabetizados de forma sistematizada a partir de tal refe-
rencial, respeitando-se a bagagem já vivenciada pelos mesmos. 

Por fim, reafirma-se a necessidade de uma análise ainda mais apro-
fundada, não possível nos limites desse texto, acerca da Teoria Histórico-
Cultural e suas contribuições para a alfabetização na modalidade de Educa-
ção de Jovens e Adultos, no sentido de promover a reflexão e instrumentali-
zação dos professores quanto às possibilidades de organização do ensino
considerando as especificidades dessa demanda. Entende-se que essa seja
condição essencial para superação de ações ecléticas e esvaziadas de senti-
do acerca do desenvolvimento humano e, especificamente, no que se refe-
re à alfabetização que se contrapõe à função essencial da escola como insti-
tuição responsável pela socialização do patrimônio histórico e cultural pro-
duzido pela humanidade.

.
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