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INTRODUÇÃO 
 

 Nós pedimos com insistência: 
Não digam nunca: isso é natural! 

Diante dos acontecimentos de cada dia, 
Numa época em que reina a confusão, 

Em que corre sangue, 
Em que se ordena a desordem, 

Em que o arbítrio tem força de lei, 
Em que a humanidade se desumaniza, 

Não digam nunca: isso é natural! 

Bertold Brecht 
 

Os versos acima citados abriram a estréia da peça teatral “A exceção e a regra” de 

Brecht1, em 1947, no Théatre de Poche, em Paris. Escrita em 1930, apresenta um sistema 

assassino, no qual o crime é a regra, assim como o terror e a violência. As exceções, como os 

gestos motivados pelo desejo de ajudar o homem, são impensáveis. 

Com lucidez, o poeta e dramaturgo marxista defende a idéia de que devemos buscar a 

verdade além das aparências para que possamos transformar a realidade no sentido da justiça 

social. Ao finalizar a peça, falam os atores: 

Sob o familiar, descubram o insólito. 
Sob o cotidiano, desvelem o inexplicável. 
Que tudo que é considerado habitual 
Provoque indignação. 
Na regra, descubram o abuso. 
E sempre que o abuso for encontrado, 
Encontrem o remédio. 

Que estes versos nos inspirem a buscar compreender o real no sentido de sermos mais 

capazes de responder às questões de nosso tempo. 

 

 

Minha caminhada e o objeto de estudo 

 

Não foi sem razão que decidi estudar os professores da escola pública. Trabalho desde 

a década de 1970, sistematicamente, na formação inicial e contínua de professores que atuam 

na escola pública. 

A cada ano, um número elevado de egressos do Ensino Superior da rede privada inicia 

seus trabalhos na Educação Básica das escolas públicas. É o caso, por exemplo, dos alunos 

                                            
1 Bertold Brecht é conhecido no Brasil como um dos maiores dramaturgos contemporâneos. Ele também foi 
poeta. Tomada em conjunto, sua obra constitui uma resposta marxista aos problemas de sua época. Nasceu na 
Alemanha em 1898 e morreu em 1956. Escreveu as peças teatrais Tambores na noite, Na selva das cidades, Um 
homem é um homem, A mãe, Os fuzis da senhora Carrar, Galileu, Mãe coragem, entre outras. 
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concluintes das Licenciaturas do Centro Universitário FIEO – UNIFIEO –, em Osasco, onde 

leciono nos cursos de História, Geografia e Letras, desde 1994, os quais muitas vezes 

reencontro nos programas de atualização de professores, das secretarias municipais e 

estaduais da Educação de São Paulo. 

Na educação contínua, integrei a equipe da Fundação Centro Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional – CENAFOR2 –, de 1976 a 1986. 

Num primeiro momento como docente convidada e, posteriormente, como funcionária até 

1986, quando a instituição foi extinta por decreto federal. Nela tivemos a oportunidade de 

compartilhar processos de planejamento, execução e avaliação de diversos cursos, encontros, 

eventos e elaboração de material didático, que visavam à capacitação de educadores das 

escolas públicas (federais, estaduais e municipais), secretarias de educação, centros de 

formação profissional e universidades brasileiras. 

A partir da década de 1980, participei de inúmeros programas de formação contínua 

para professores das secretarias de Educação municipal e estadual de São Paulo, e mais 

recentemente da equipe do Programa de Educação Continuada da Universidade de São Paulo 

– PEC/USP. De 2003 a 2006, coordenei, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 

Programa Teia do Saber3 –, parceria da referida universidade com a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo – que entre seus objetivos visa à formação contínua dos professores 

que atuam na Educação Básica da rede estadual. 

Em 1992, em minha dissertação de Mestrado, examinei os Cursos de Graduação de 

Professores para a Parte Especial do Currículo do 2º Grau Técnico – Esquemas I e II4, a partir 

de minha experiência como docente nos referidos cursos, na Fundação CENAFOR, e como 

docente e chefe de departamento na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, 

questionando alguns aspectos dessa formação diante das necessidades das escolas técnicas 

brasileiras. 

                                            
2 A Fundação CENAFOR, órgão federal, foi instituído pelo Decreto Lei nº 616 de 09/06/69 (Diário Oficial da 
União). Situava-se à Rua Rodolfo Miranda, 636, São Paulo, onde, a partir de 1987, passou a funcionar a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE –, instituição do estado de São Paulo. 
3 O Programa Teia do Saber – Rede de aprendizagem e valorização dos Educadores das escolas públicas 
estaduais foi criado em 2003 pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, visando implementar ações 
descentralizadas de Formação Continuada de Professores, com a participação de instituições de Ensino Superior, 
contratadas para a realização de cursos de capacitação e aprimoramento dos professores do Ensino Fundamental 
e Médio da rede pública estadual. 
4 Os Cursos Esquemas I e II foram criados pelo Ministério da Educação, em 1971, no bojo das ações decorrentes 
das exigências da Lei 5692/71. Referem-se à formação de professores para atuarem na Parte Especial do 
Currículo do 2° Grau Técnico, isto é, Cursos de Licenciatura, que visam à formação de professores de 
“disciplinas especializadas para habilitação do ensino médio” (Portarias Ministeriais BSB n° 432/71 e 396/77, 
Parecer CFE n° 47/99). 
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Atualmente, uma das preocupações que me inquietam tem sido a questão dos 

professores iniciantes na escola pública. 

Nos mais recentes trabalhos, a que tenho me dedicado, duas situações foram decisivas 

para a definição dessa pesquisa com esses professores: 

 

- (na formação inicial) minha atuação como docente nas Licenciaturas da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e do UNIFIEO e ainda como orientadora de Trabalhos 

Interdisciplinares de Graduação – TGI5. Essas duas tarefas têm me possibilitado 

refletir sobre aspectos da atuação do professor iniciante, a partir das questões trazidas 

pelos universitários, que dão seus primeiros passos na escola pública; 

- (na formação contínua) as experiências que tive no Programa de Educação 

Continuada da Universidade de São Paulo e no Programa Teia do Saber, realizado 

pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Nessas ações de educação contínua da Universidade de São Paulo, tive a oportunidade 

de assessorar duas escolas de Ensino Médio da rede estadual de São Paulo: a Escola Estadual 

Prof. Manuel Ciridião Buarque e a Escola Estadual Pereira Barreto6 durante dois semestres de 

1998. Essa experiência me foi extremamente significativa. Primeiro porque não eram os 

professores que se deslocavam para a universidade, mas eu é que permanecia com eles nas 

escolas, nas suas realidades, no cotidiano de suas atividades, convivendo com os problemas, 

as dificuldades e as conquistas – o que caracterizou uma forma diferenciada e enriquecedora 

de educação contínua. Segundo, pelo processo que tecemos nas reuniões pedagógicas, nos 

grupos de estudos, nos minicursos, nas discussões para a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da Escola7 e nas situações informais. 

Durante Horário Pedagógico de Trabalho Coletivo – HPTC – e a partir de uma agenda 

elaborada por eles, estudávamos, discutíamos, elaborávamos projetos, pensávamos a escola e 

a superação dos problemas. Para tais objetivos, contei também com a contribuição de outros  

 

                                            
5 O TGI é exigência para os alunos de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
6 Essas escolas localizam-se na zona oeste de São Paulo e cada uma possuía, em 1998, por volta de três mil 
alunos distribuídos em três turnos. A maioria dos alunos pertencia às camadas populares de diversos bairros 
dessa região. 
7 No final dos anos 1990 e a partir de 2000, a Universidade de São Paulo, por meio de seu Programa de 
Educação Continuada – PEC –, desenvolveu uma série de ações nas escolas das redes estadual e municipal de 
ensino, com o objetivo de possibilitar aos professores e coordenadores a reflexão sobre o significado de um 
Projeto Político Pedagógico, bem como auxiliá-los na elaboração desse projeto em suas unidades escolares. 



 

 

15 

turnos das escolas e atividades integrando as duas escolas. Fizemos também com os alunos 

uma pesquisa sobre os problemas que identificavam na escola e propostas para a superação. 

Professores do PEC/USP, que eu convidava para analisarem, nas escolas, temas específicos, 

para que então pudéssemos ampliar os estudos. Realizamos atividades integrando os três Na 

escola Prof. Manuel Ciridião Buarque, conseguimos desenvolver um trabalho interdisciplinar, 

proposto pelo coletivo da escola: “A formação do eleitor”. E surpreendi-me na avaliação do 

projeto, ao ouvir dos professores, que era inédito o êxito de um projeto “interdisciplinar” e 

“coletivo” e que estavam gratificados por se julgarem “enfim capazes”. Impressionei-me com 

a seriedade e o compromisso dos professores, à medida que as decisões eram compartilhadas 

e não impostas e externas a eles. Preocupou-me a declaração de que antes daquele processo 

julgavam-se incapazes. Comecei então a indagar quais seriam os determinantes que fizeram 

com que tivessem êxito: Uma professora nova no grupo, proveniente da universidade? A 

minha crença em suas capacidades? A possibilidade que lhes foi dada de serem sujeitos de um 

projeto? A disponibilidade sistemática para ouvi-los? Foram muitas as indagações. 

Na Escola Pereira Barreto, dedicamo-nos aos estudos por eles propostos e à elaboração 

do Projeto Político Pedagógico – atividade que começavam a aprender. No entanto, nas duas 

escolas, um aspecto me inquietava freqüentemente durante o processo: a participação do 

professor iniciante. Presentes em todas as reuniões, responsáveis, tinham muita dificuldade 

para se colocarem no coletivo, ora porque eram impiedosamente tratados por alguns colegas, 

que lhe chamavam de “fora da realidade”, “ingênuos”..., ora porque sentiam que lhes faltava 

um interlocutor para com eles discutir suas indagações, suas inseguranças, seus anseios. A 

partir de uma atenção maior dada a eles, e apoiada pela professora coordenadora, fomos 

ultrapassando as barreiras. Construímos, então, um trabalho diferenciado, de apoio aos 

professores iniciantes, que me trouxe muitas perguntas, e que significou o início do problema 

dessa tese de doutorado, problema que começava a se esboçar: 

 

- Que propostas as universidades (as Licenciaturas) e as escolas públicas apresentam 

àquele que inicia a tarefa docente? 

- O que pensa o professor iniciante sobre o seu papel na unidade onde começa atuar? 

- O que sente o professor iniciante numa unidade que lhe é hostil? Como poderíamos 

ajudá-lo a dialogar com seus colegas professores?  

- Como o professor iniciante constrói os seus saberes docentes? 

- Qual significado confere ao seu trabalho? Que valores defende? Como participa do 

trabalho coletivo? 
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- Qual o papel do professor coordenador (na escola estadual) e do coordenador 

pedagógico (na escola municipal) nessa tarefa? Qual o papel das Licenciaturas, para 

prepará-lo? 

 

Assim, minhas inquietações nascem da vertente de duas situações distintas e 

interelacionadas: a situação de ser docente e chefe de departamento nas Licenciaturas, nos 

cursos de Graduação – Formação Inicial – e a situação de ser docente e coordenadora nas 

ações de Formação Contínua. 

A condição de ser professora da Licenciatura me fornece subsídios para examinar a 

questão do professor iniciante. Leciono Didática há vinte e sete anos. Na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, há oito anos para alunos de Licenciatura dos cursos de Matemática, 

Filosofia, Química, Física, Letras, Biologia e Psicologia. Leciono Estrutura e Funcionamento 

de Ensino também há vinte e sete anos para Licenciaturas diversas e, nos últimos treze anos, 

para os alunos de História, Geografia e Letras do UNIFIEO. Essa variedade de saberes, 

discursos e representações constitui uma riqueza para o professor universitário. 

Uma característica que venho constatando é que esses alunos, na maioria, ao 

ingressarem na Licenciatura, apresentam barreiras para valorizar áreas de conhecimento, além 

daquela de seu curso de origem e ainda desvalorizam a Licenciatura e a profissão docente. 

Percebo também que existem diferenças entre os alunos. Muitas são as variáveis: a idade, os 

valores que defendem, o prestígio de seu curso de Graduação na universidade, o trabalho que 

seu curso fez com eles sobre a importância da docência, o fato de a Licenciatura ser ou não 

obrigatória, o perfil sócio-econômico-cultural, sua trajetória profissional, suas experiências 

em movimentos sociais. 

Em muitas turmas, os alunos são jovens de 18 e 19 anos, confusos sobre sua definição 

profissional. Daí, é necessário analisar com eles sobre o significado da Licenciatura, que deve 

ser muito mais do que conferir uma habilitação profissional. Em outras turmas, como aquelas 

com que convivo, nos cursos de História, identifico respeito e valorização da função docente e 

em muitos alunos uma vontade forte de iniciar a carreira docente. 

Nas reuniões de professores das Licenciaturas do UNIFIEO, temos ensaiado 

caracterizar o aluno ingressante, definir com mais clareza nosso projeto para formá-lo e 

construir respostas para que esse curso seja de melhor qualidade. Sabemos que é muito difícil 

e responsável a tarefa de formar professores. 

Ao ingressarem na Licenciatura, nas duas instituições onde atuo (excetuando os alunos 

do curso de História), a maioria dos alunos está distante da perspectiva de ser professor. 
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Durante o curso, começam a se interessar pelo estudo da realidade brasileira e, nessa, a 

educação. No processo, principiam suas atividades docentes e chegam a me surpreender 

quando escolhem temas da educação para o TGI. Surpreende-me mais ainda quando me 

revelam que o “o gosto pela educação”, a consciência sobre a responsabilidade de ser 

professor, nasceu nas aulas de Didática e de Estrutura e Funcionamento do Ensino. 

O diálogo que venho tecendo com os alunos das Licenciaturas é intenso e freqüente. 

Preocupa-me muito a formação inicial desses futuros professores. Vejo que as Licenciaturas 

deveriam repensar os seus projetos em diversos aspectos. Constato também que escola pública 

deveria ter um programa para orientá-los. O professor iniciante, aluno universitário, mostra-se 

extremamente inseguro e solitário. 

Que significado as universidades estão dando às Licenciaturas? Que projetos definem 

para formação de professores que atuam na Educação Básica das escolas brasileiras? O que a 

escola pública está possibilitando ao aluno universitário que inicia seus trabalhos na escola 

como docente? Como se preocupa e que projetos elabora para os professores iniciantes? Que 

espaços encontram nas escolas para as suas indagações? Com quem dialogam? Como é 

realizado o HTPC? Como essas reuniões poderiam se transformar em espaços competentes de 

formação de professores? Por que a maioria das escolas não consegue assegurar condições 

favoráveis ao desenvolvimento dos alunos – professores iniciantes (professores “eventuais”, 

“contratados”) e professores aprovados nos concursos, que iniciam sua trajetória profissional? 

Como os professores coordenadores e os coordenadores pedagógicos, os diretores e os 

professores poderiam ajudá-los? Quais imagens de trabalho docente trazem ao ingressar na 

universidade? Como vão construindo o conceito de trabalho docente durante o curso? E por 

que transformam esse conceito ao iniciarem suas atividades na escola pública? Como a escola 

organiza o trabalho docente dos professores? Que sentido confere a esse trabalho? Como o 

professor da escola pública vem significando e ressignificando o sentido de trabalho na 

escola? O que significava o trabalho docente no início da escola pública no Brasil? Como, 

hoje, as mudanças que ocorreram no contexto social, econômico, político e cultural 

interferiram no seu trabalho e no significado que a ele é conferido? 

Minha formação como professora começa nos anos 1960, no curso de Letras 

Neolatinas, depois a Semântica, o Teatro. Mais tarde, o Psicodrama, a Pedagogia, a 

Psicologia, a História e a Filosofia. Minha formação se faz também desde os anos 1960 e, a 

cada dia, na caminhada de movimentos sociais. 

Como educadora, atuando em movimentos sociais, teci diversos diálogos com pessoas 

que estão nas favelas, nos cortiços, nos presídios, nas ruas e nas casas abrigo. É nos 
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movimentos sociais onde mais aprendo a respeito da paciência, da fé, da esperança e da 

caridade e onde tenho a oportunidade de enriquecer meu papel de professora, para buscar 

respostas mais adequadas ao diálogo com os professores no interior das escolas e com os 

professores em formação, alunos nas universidades. Assim, minha formação não se realiza 

apenas na “academia”, mas nessa diversidade de espaços, onde militantes como eu 

ressignificam permanentemente seu caminho militante. 

Os companheiros dos movimentos sociais ajudam-me a perceber meus limites, minhas 

falhas, como a impaciência, a intolerância e o egocentrismo. No entanto, também, com eles 

identifico minha força e as brechas para a construção de uma escola pública de melhor 

qualidade. Brechas para uma atuação possível e limitada, mas que, pelos seus princípios e 

objetivos, não deixa de ser revolucionária. 

A formação do professor para o ensino técnico foi o tema de minha dissertação de 

Mestrado, em 1992, no Programa de História e Filosofia da Educação da PUC-SP. Hoje, a 

presente pesquisa continua a reflexão sobre a formação do professor, mas com o propósito de 

explorar a questão do professor iniciante, numa perspectiva progressista de base marxista. 

 
Canção Óbvia 
 
Escolhi a sombra desta árvore para 
repousar do muito que farei,  
enquanto esperarei por ti. 
Quem espera na pura espera 
vive um tempo de espera vã. 
Por isto, enquanto te espero 
trabalharei os campos e  
conversarei com os homens. 
Suarei meu corpo, que o sol queimará; 
minhas mãos ficarão calejadas; 
meus pés aprenderão o mistério dos caminhos; 
meus ouvidos ouvirão mais, 
meus olhos verão o que antes não viam,  
enquanto esperarei por ti. 
Não te esperarei na pura espera 
porque o meu tempo de espera é um 
tempo de que fazer. 
Desconfiarei daqueles que virão dizer-me,  
em voz baixa e precavidos: 
É perigoso agir 
É perigoso falar 
É perigoso andar 
É perigoso esperar, na forma em que esperas, 
porque esses recusam a alegria de tua chegada. 
Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, 
com palavras fáceis, que já chegaste, 
porque esses, ao anunciar-te ingenuamente,  
antes te denunciam. 
Estarei preparando a tua chegada 
como o jardineiro prepara o jardim 
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para a rosa que se abrirá na primavera. 
 
Paulo Freire 
Genebra, março de 19718 

 

 

O objeto de estudo – questão para os estudiosos da escola 

 

A questão da formação de professores e de sua atuação na escola pública é um tema 

recorrente para os estudiosos da educação brasileira. Nos anos 1960, Aparecida Joly Gouveia 

e muitos autores da Sociologia da Educação iniciavam pesquisas nessa área, e Luiz Pereira 

analisou o Magistério primário (1969). 

Também o Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas – INEP –, órgão federal 

criado por Anísio Teixeira, realizou significativas pesquisas sobre a formação de professores 

nas Escolas Normais. O tema da Escola Normal foi destacado principalmente a partir da Lei 

5692/71, que tornou esse curso uma habilitação profissional. Essas pesquisas forneceram 

subsídios para os debates das Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), nos anos 1980. 

Indicavam a necessidade de se transformar a formação dos professores, defendendo uma 

escolaridade básica realizada no Ensino Superior. Vale notar que a produção acadêmica na 

área da Educação foi intensificada com a criação de cursos de pós-graduação na área9. 

No bojo dessas questões, destacam-se algumas posições e uma nova forma de abordar 

o currículo na formação de professores e particularmente o processo de construção do saber 

docente. Um dos caminhos aponta para a necessidade de se avançar na direção de outro 

patamar de racionalidade não baseada na verdade absoluta da ciência, mas de uma ciência que 

estabeleça na proximidade entre sujeito/objeto, na relação do conhecimento científico e senso 

comum, entre as ciências entre si e na relação com outros saberes. Ao mesmo tempo, exige-se 

que se criem outras formas de enfretamento político e pedagógico por parte dos profissionais 

da Educação, lutando para combater as exclusões culturais e sociais. 

Em ações coletivas, em confronto com o Estado, profissionais da Educação buscam 

alternativas democráticas mais amplas e estruturais para a sociedade, voltadas para a 

democratização da educação e do ensino brasileiro e para a viabilização de propostas 

pedagógicas mais articuladoras da formação intelectual, social e política com os problemas 

concretos da educação escolar e da sociedade. 

                                            
8 FREIRE, P. Pedagogia da indignação. São Paulo, Editora da UNESP, 2000. 
9 A pós-graduação foi institucionalizada com a Lei da Reforma Universitária. 5.540/68. 
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Nessa crítica à racionalidade técnica e científica e seus efeitos sobre a prática, 

combateu-se uma visão exacerbadamente simplificadora, fragmentada, linear e controladora. 

Compreendeu-se ainda que, nessa ótica, estava presente uma visão de mundo que escamoteia 

o poder, como relações de classe, e que esse processo de racionalização como prática estava a 

serviço de uma técnica-cultura que penetra em todas as esferas da sociedade, produzindo um 

movimento contrário ao seu desenvolvimento. 

Assim, quando se propõe realizar reestruturas no currículo (orientado pelo 
paradigma moderno) é preciso entender também no plano político os seus 
desdobramentos antidemocráticos e anti-solidários a fim de se construir uma nova 
lógica epistemológica curricular, inserida no terreno mais amplo do currículo da 
Formação de Professores na relação com o trabalho pedagógico escolar. (MELLO, 
2000, p. 277) 

Desde o final dos anos 1970, o debate acadêmico-crítico apontou a necessidade de se 

romper com essa cultura disciplinar e de controle no seu interior com os seus condicionantes 

externos que têm base numa ética e numa política excludente no sentido da apropriação 

desigual do capital cultural. Acreditamos que essa compreensão foi possível pelas influências 

da perspectiva crítico-reprodutivista. 

Na década de 1970, na França e nos Estados Unidos, estudiosos analisaram o 

fenômeno da educação nos países capitalistas e postularam não ser possível compreendê-lo 

sem considerar os condicionantes sociais. Chegaram à conclusão de que a função própria da 

educação no capitalismo consistia na reprodução da sociedade. Entre os autores americanos, 

temos Bules e Gintis e, entre os franceses, Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet e 

Althusser10. 

Dermeval Saviani os denominou reprodutivistas e suas teorias exerceram influência na 

América Latina, subsidiando brasileiros a realizar análises críticas sobre a formação de 

professores e sobre as relações entre educação, cidadania e democracia. Ao fazer uma 

releitura da História da Educação, relacionou-a com a questão da marginalidade na América 

Latina. Em sua obra Escola e democracia (1983), contendo reflexões anteriormente 

esboçadas, esse autor provocou uma reviravolta no pensamento pedagógico nacional. 

Segundo Ghiraldelli (1994), Saviani, “encarnando o lema não há revolução educacional sem 

teoria educacional revolucionária que parafraseava Lênin, deu um passo decisivo para além 

dos críticos-reprodutivistas” (p. 205). 

                                            
10 Bourdieu, P.; Passeron, J.C. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro, 
Francisco Alves, 1975. Baudelot, C.; Establet, R. Lécole capitaliste en France. Paris: François Maspero, 1971. 
Althusser, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Lisboa: Presença, s.d. 
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Os trabalhos de Saviani reinterpretam as teorizações de Georges Snyders e de Mário 

Manacorda para o caso brasileiro. Concomitantemente desenvolveu uma análise fecunda e 

original da política educacional, da Filosofia da Educação, da Teoria Didática e da Economia 

da Educação, por meio de um sólido referencial teórico metodológico marxista. Entendeu a 

escola como um espaço de luta e requalificou o trabalho do professor como atividade objetiva, 

um saber fazer político-pedagógico inserido na luta pela socialização da cultura. No início, 

denominou sua teoria Pedagogia revolucionária e, mais tarde, Histórico-Crítica. 

Saviani (1983) conclama os educadores a uma missão: 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 
seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 
Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para 
garantir aos trabalhadores um ensino de melhor qualidade possível nas condições 
históricas atuais. (p. 42) 

O conjunto dos trabalhos de Saviani proporcionou uma rede de inúmeras pesquisas, 

desenvolvidas por educadores nos anos 1980 e 1990, inserindo no pensamento pedagógico 

brasileiro uma forte vertente progressista11. As idéias de Saviani e de seus grupos, que se 

ampliaram a partir dele, vão originar um movimento na Educação no qual era fundamental a 

análise crítica da realidade. Era necessário se realizar uma “análise radical, rigorosa e de 

conjunto” e construir projetos progressistas. A Pedagogia crítica não propunha mudanças 

apenas na Educação, desejava mudar a realidade brasileira. 

A partir do final dos anos 1970, a discussão sobre currículo/formação de professores 

inseriu-se no debate crítico. 

Paulo Freire também é uma referência obrigatória na História da Educação Brasileira. 

Sem dúvida, foi um dos primeiros educadores a romper com o pensamento pedagógico oficial 

e a sofrer as conseqüências desse ato. Ele nos auxiliou a examinar com mais criticidade os 

modelos, os paradigmas e as teorias elaboradas em outros contextos, sobretudo nos dos países 

hegemônicos do capitalismo. Ele nos deu subsídios para elaborar uma transição para um 

pensamento pedagógico-crítico. Denunciou a “invasão cultural” e nos conclamou a pensar a 

respeito da construção de um novo pensamento pedagógico. 

A partir do exílio, seu pensamento incorporou idéias marxistas e passou a pertencer ao 

conjunto de educadores brasileiros comprometidos com os ideais socialistas e democráticos: 

A intensa mobilização educacional nesse período – inicialmente com objetivos de 
transformação social e, em seguida, buscando sedimentar o poder constituído – era 
função das condições políticas internas e de seu desenvolvimento a partir do final 

                                            
11 Nos anos 1980, Saviani teve uma fundamental contribuição para o curso de Pós-Graduação da PUC de São 
Paulo, no Programa de Educação – História e Filosofia da Educação. 
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dos anos 50, e ela propicia a reintrodução da reflexão sobre o social no pensamento 
pedagógico do país. Na verdade, isto dá origem à primeira teorização brasileira em 
matéria educativa. O pensamento de Paulo Freire liga-se diretamente à teorização 
isebiana e nos oferece, em termos teóricos e metodológicos, uma formulação 
original. Contrapartida educacional da teorização do desenvolvimento brasileiro no 
período inicial dos anos 60, o pensamento de Paulo Freire – representativa da nova 
geração de educadores brasileiros, desvinculados das tradições escolanovistas – 
comprometia-se com ideais socialistas e democráticos. (Paiva, 1973, p. 304) 

Embora enraizado no contexto brasileiro, “seu pensamento transcende os marcos 

histórico-geográficos de um país e de uma sociedade” (Osorio, 2003, p. 134). Desde sua 

primeira obra, expõe a concepção antropológica que sustenta seu pensamento e sua proposta 

pedagógica – a idéia do homem como ser “inacabado” que no mundo e com o mundo é capaz 

de transformá-lo. O homem não está no mundo como objeto. Cabe a ele, além da tarefa de 

descobrir a si mesmo, tomar consciência do que está a sua volta e, nessa interação 

consciência-mundo, passar da esfera espontânea da apreensão da realidade à dimensão crítica 

na qual a consciência não pode existir fora da prática do processo de ação-reflexão para 

transformar o mundo. Conhecer o mundo, a história (dimensão epistemológica) para 

transformá-lo (dimensão política). 

A Pedagogia do oprimido converte-se em seus últimos anos em Pedagogia da 

esperança (1993) e Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa (1997). 

Da alfabetização de adultos, sua obra amplia-se à prática educativa e torna-se significativa 

para o professor da escola pública. Da educação popular, para o educador na escola, da 

educação nos espaços não-escolares para os escolares. 

A educação é possibilidade, a história é um tempo de possibilidades e não de 

determinismo. A educação não realizará a transformação do mundo, mas poderá contribuir 

para a transformação do mundo para melhor, um mundo no qual se elimine o sentido fatalista 

da vida que o pensamento liberal pretende impor como único: as coisas são assim porque não 

podem ser de outra forma. 

A nova realidade social a ser parida também por nós educadores é mais do que uma 
espera (nostalgia do futuro); é um escavar no hoje de nossas práticas à procura 
daquilo que hoje pode ser feito. Esse hoje é uma das pontas do nó do futuro a ser 
desatado, fruto de situações que não se alteram por si mesmas nem se resolvem com 
um “ah! Se eu pudesse...”, “ah! no meu tempo”.... 
Nosso tempo, o dos educadores, é este hoje em que já se encontra, em gestação, o 
amanhã. Não um qualquer, mas um amanhã intencional, planejado, provocado 
agora. Um amanhã sobre o qual não possuímos certezas, mas que sabemos 
possibilidade. (Cortella, 1998, p. 158-159) 

Na década de 1990, a questão da formação de professores é uma das mais estudadas na 

educação brasileira. Há um número significativo de pesquisadores: André (1994); Candau 

(1997); Cunha (1992; 1998; 1999); Demo (1990; 1996); Fusari (1987; 1995; 1997); Gatti 
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(1994; 1997); Libâneo (1994; 1996; 1998); Ludke, Menga (1988; 1994; 1996); Pimenta 

(1994; 1995; 1997; 1998; 1999), entre muitos outros. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, 

são valorizados no Brasil autores estrangeiros que estudam a formação de professores. Entre 

eles Nóvoa (1992; 1995) – de Portugal; Pérez Gómez (1992), Sacristan (1992; 1996; 1996) e 

Contreras Domingo (1997) – da Espanha; Schön (1992) e Zeichner (1992) – da América do 

Norte; e Perrenoud (1993; 1997) – da Suíça. 

Os estudos sobre a natureza do trabalho docente apresentam novas exigências à 

Licenciatura. 

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo 
de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da Licenciatura que 
desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes 
possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes a 
partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhe coloca no 
cotidiano. Espera-se, pois que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da 
didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, e que 
desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, 
constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes num processo 
contínuo de construção de suas identidades como professores. (Pimenta, 1996, p. 75) 

Ser professor não é exercer uma atividade burocrática para qual se adquirem 

conhecimentos e habilidades. É uma atividade muito mais complexa. Ser professor é exercer 

uma prática social que visa contribuir para o processo contínuo de estudos, análises e 

reflexões. Formar professores deve ser formar sujeitos capazes de investigar a própria prática 

na busca de uma prática mais competente. 

Dentre os estudiosos que tentaram compreender os saberes profissionais dos 

professores, destacamos Maurice Tardif (2000; 2002; 2005). Esse autor relacionou a natureza 

e a diversidade dos saberes dos professores à sua proveniência social. Realizou a análise da 

trajetória percorrida pelos professores ao construírem os seus saberes. Tardif tentou dar conta 

do pluralismo do saber profissional, relacionando-o com os lugares nos quais os professores 

atuam, com as instituições que os formam, com as instituições onde trabalham, com seus 

instrumentos de trabalho, com sua experiência no trabalho. 

No Brasil, nos anos 1990, há um número elevado de estudos sobre o professor, 

destacando-se a atividade docente como necessária à realidade contemporânea e, por outro 

lado, constatando-se que seu prestígio e reconhecimento profissionais declinam. 

A partir dos autores estrangeiros, nos anos 1990, o conceito de “professor reflexivo” 

chega às universidades brasileiras. Destaca-se a temática relativa ao papel reflexivo dos 

professores sobre a sua própria prática, no âmbito do currículo e da prática pedagógica 

escolar. A partir de teóricos portugueses, espanhóis e americanos como Nóvoa, Gómez e 
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Schön, Zeichner entre outros, tem sido valorizado o conhecimento dos professores junto aos 

conhecimentos científicos e outros saberes. Ressaltemos os trabalhos de Pimenta (1994) e 

Garrido (2000). Para essas autoras, os saberes pedagógicos e docentes são entendidos 

intimamente ligados aos conhecimentos teórico-práticos mais amplos acerca da sociedade, da 

cultura, do poder, da ideologia, da educação, da escola, do currículo, bem como dos 

conhecimentos mais particulares refletidos na docência na sala de aula. Eles são produtos 

empíricos docentes, mas também produtos de uma reflexão a partir de uma prática social, na 

qual os conhecimentos científicos são valorizados, mas não como a única fonte de 

conhecimento. 

Trata-se da superação do paradigma da racionalidade técnica para a construção de um 

novo paradigma. Expressa uma ruptura epistemológica nas formas de conceber a função 

social do profissional professor. O professor não é mais um técnico que reproduz e transmite 

informações e conhecimentos definidos por instâncias superiores. Ele não é um mero executor 

de um programa do qual não é autor ou co-autor. Ele deve ser também pesquisador em 

Educação, para averiguar as questões que lhe são postas no seu cotidiano escolar, validar suas 

hipóteses, participar conscientemente dos processos de ensinar e aprender, enfim pesquisador 

dos fenômenos educativos. 

Como diz Pérez-Gomez (1998), “a reflexão implica na imersão consciente do homem 

no mundo de sua existência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 

simbólicos, correspondências afetivas, interesses e cenários políticos” (p. 103). É necessário 

pesquisar, mas nem toda a pesquisa é necessária, pois ela deve ter o sentido, a 

“intencionalidade da transformação e do aperfeiçoamento da Política” (p.101). Perez-Gómez 

e Zeichner defendem que a reflexão na ação deverá sempre ser tomada como uma prática 

social intencional, um processo coletivo que exige muitas vezes até mudanças institucionais. 

Nessa linha, Pimenta, Garrido e Moura (2000) nos apresentam a pesquisa colaborativa 

como proposta para o desenvolvimento da profissão do professor reflexivo e pesquisador e 

superação de seus problemas. 

Nesse conjunto de pesquisas e estudos sobre a formação de professores, o “estágio” 

também foi o foco de muitas produções. O estágio é a “ante-sala” de um contexto e das 

questões que enfrentará. Muitos pesquisadores estudaram o estágio como, destacamos, 

Pimenta (1994) entre outros. 

Concomitante aos debates acadêmicos sobre a formação do professor, as entidades de 

classe dedicaram espaço a essa questao. A Associação Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação – ANFOPE – defende uma concepção de docência como base da 
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identidade profissional de todo educador. Dos princípios que a ANFOPE elege para a 

materialização da Base Comum Nacional, há um conceito de trabalho pedagógico e docente 

construído nas relações entre as instâncias da universidade/escola/sociedade pela via da 

indissociabilidade do ensino/pesquisa/extensão na perspectiva da produção de uma sólida 

formação teórica interdisciplinar que vai além das visões praticistas pragmáticas de formação 

profissional. Refere-se às novas formas de relação teórica/prática que tenta superar a 

organização fragmentada de organizar o currículo. Outros princípios destacam-se como 

importantes para que se efetive o fluxo transversal e dinâmico dos conhecimentos como, por 

exemplo, a efetivação de novas relações baseadas numa gestão democrática, no trabalho 

coletivo, no compromisso social para que o projeto de democracia defendido se transforme 

em realidade na escola e na sociedade. Em segundo lugar, tomam o professor como um 

profissional que tem muito a dizer e a contribuir para a construção de uma escola de 

qualidade. 

Atualmente, discute-se o professor “gestor das atividades” na escola. Exige-se também 

que a formação de professores forme “o professor gestor”. Todavia, é necessário observar que 

muitas vezes há uma apropriação indevida dos conceitos, transformando-os em meros termos 

ou modismos. Como afirma Pimenta (2002): 

A tese que defendemos é a de que a apropriação generalizada da perspectivas da 
reflexão, nas reformas educacionais dos governos neoliberais, transforma o conceito 
professor reflexivo em um mero termo, expressão de uma moda, à medida em que o 
despe de sua potencial dimensão político-epistemológica, que se traduziria em 
medidas para a efetiva elevação do estatuto da profissionalidade docente e para a 
melhoria das condições escolares, à semelhança do que ocorreu em outros países. 
No caso, a democratização social e política de países como Espanha e Portugal, que 
não apenas transformaram as condições de formação dos professores, mas também 
significativamente suas condições de exercício profissional com jornada e salários 
compatíveis com um exercício crítico e reflexivo e de pesquisa, contribuindo para a 
elevação do estatuto da profissionalidade docente. Essa questão, como se vê, está 
‘esquecida’ nas políticas do governo brasileiro. (p. 45) 

Muitas vezes, a perspectiva da reflexão foi descontextualizada, sem um estudo mais 

consistente ou gerou uma apropriação generalizada e banalizada. Se atualmente se fala em 

“professor – gestor”, perguntamo-nos até que ponto muitos a empregam por modismo. 

A partir do final da década de 1970, fizemos da Educação um dos campos 

privilegiados para os enfrentamentos teóricos, políticos, ideológicos. Discutimos o poder, a 

ideologia, o papel do Estado, a função social da escola e do professor. A universidade, as 

associações, os sindicatos, os partidos, os congressos passaram a ser os espaços dos 

confrontos, secundarizando algumas vezes o confronto entre a teoria e a prática educacional. 

Entretanto, não foi na escola que se situaram os embates. As universidades, as associações 
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tentaram levar o debate aos cursos de formação aos encontros de professores – todavia não é 

sobre essas questões que os professores dialogam no cotidiano das escolas e tais embates não 

deram voz a estes para que trouxessem aspectos da realidade de seus problemas para que 

desvelassem melhor suas preocupações. As pesquisas nas universidades a respeito do 

professor se ampliaram, mas a escola não está sendo capaz de cumprir o seu papel social e 

cultural. 

Não podemos negar que muitas instituições teorizaram sobre educação com 

profundidade e seriedade, mas a questão da crise da escola básica está posta. Por que esse 

desencontro entre teorias “avançadas” no campo da Educação e uma escola básica tão 

tradicional, repetitiva, avessa à inovação? 

Segundo Arroyo (1999), temos que rever nossa tradição político-pedagógica que 

divide o sistema escolar em três campos: os que decidem, os que pensam e os que fazem. O 

embate nas últimas décadas ocorreu muito entre os que decidiam nos governos, os que 

pensavam nas academias, nos partidos, nos sindicatos e nos congressos. Não podemos 

desvalorizar o papel social dos que decidem e dos que pensam nem ignorar o peso do que é 

decidido e pensado. No entanto, devemos assumir uma nova tendência que começa a se 

concretizar: o abandono de uma certa visão messiânica do intelectual que se julga o guia dos 

cegos professores da escola básica, da sociedade, das políticas públicas, sem ouvi-los. 

Hoje, no início do século XXI, há uma forte tendência nos estudiosos do pensamento 

crítico para se aproximarem da escola. E lá buscarem compreender os problemas, a lógica, a 

cultura, as relações vivenciadas pelos profissionais da Educação. E essa postura nos traz 

esperança: 

As questões privilegiadas pela teoria crítica silenciaram velhas questões da prática 
escolar. O debate sobre currículo, poder, ideologia, produção social do 
conhecimento, o debate sobre quem seleciona e organiza o conhecimento escolar 
ocupou nossos espaços e foi ficando marginalizada a cruel realidade do 
analfabetismo, da seletividade, da exclusão, do autoritarismo na aula, da violência na 
escola, do desinteresse dos professores, da carreira do magistério, das condições 
materiais da escola, da falta de prédios, da precariedade escolar, do trabalho infantil 
e de tantos problemas crônicos, presentes em nossas escolas, e centrais nas 
preocupações e nas práticas dos professores. Problemas ainda não resolvidos, 
marginalizados pelos que decidem e pensam nossa escola. São esses os problemas 
sobre os quais dialogam os professores no café, nas reuniões pedagógicas, nos 
encontros de pais e mestres. Tais temas não têm tido o devido trato em revistas 
pedagógicas e na literatura mais atualizada e sintonizada com as novas sociologias e 
os novos paradigmas. Nesse quadro como estranhar o desencontro entre teoria 
crítica e a prática escolar e profissional entre nossos temas e os do dia-a-dia das 
escolas? (Arroyo, 1999, p. 147) 

A teoria crítica pode até ter divulgado entre os professores uma nova cultura (isso 

precisaria ser investigado), mas os teóricos críticos precisam ir às escolas, conhecer esse 
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universo cultural do professor e de sua prática e analisar com mais clareza a realidade do 

trabalho docente. As políticas de formação inicial e contínua dos professores precisam superar 

a crença de que no dia em que os professores conhecerem as teorias mais atuais da didática, 

do currículo e da alfabetização, mudarão a sua prática. Essa visão é ingênua, tão ingênua 

quanto a crença oficial de que basta oferecer um novo modelo escolar didático e curricular 

para a escola mudar. Não se faz uma reforma educacional somente com leis, documentos 

oficiais ou parâmetros, mas também não se faz somente com teorias. Os processos culturais e 

socializadores e as instituições escolares são bem mais complexos. Devemos estar atentos às 

idéias e às teorias avançadas, entretanto, o primeiro passo é estarmos com os professores das 

escolas e vê-los como sujeitos capazes de reflexão e de pesquisa. Outro passo é reconhecer os 

professores como sujeitos capazes de propor inovações. 

Assim, o diálogo que venho estabelecendo com os professores das escolas públicas, 

desde a década de 1970, e em especial com os professores iniciantes, nas décadas mais 

recentes, tem me trazido elementos para pensar que eles são capazes de analisar os seus 

problemas relacionados ao trabalho docente e propor experiências significativas. Eles são 

dotados de conhecimento, sensibilidade, criatividade, valores, ética. 

Não se trata de idealizar os professores iniciantes, mas destacar suas possibilidades 

reais. Os professores iniciantes também pensam. Não se pensa somente na academia e nos 

centros de decisão. Eles possuem uma prática que aqui não se deve confundir com rotinas, 

meras ações. Prática que é reflexiva, como trabalhadores que são. Entretanto, é preciso lhes 

dar voz e criar condições para que sejam valorizados e que suas análises e propostas tenham 

interlocução na universidade e nas escolas públicas. 

Então, a pesquisa que desenvolvemos tem o objetivo de retomar o conceito de 

trabalho, de trabalho docente, de retomar a história da escola pública brasileira. E na análise 

desse processo, à luz do pensamento pedagógico construído por autores da Pedagogia 

Progressista, em especial Dermeval Saviani e Paulo Freire, que requalificaram o trabalho 

docente no Brasil, ouvir os professores iniciantes hoje, identificando o significado que 

conferem ao trabalho docente, acreditando que são capazes de contribuir para uma escola de 

melhor qualidade.  

O Capítulo I – O trabalho na sociedade capitalista e a escola pública apresenta a 

busca da interpretação do processo e do sentido da história do trabalho e, a partir dessa 

compreensão, a escola pública e o trabalho docente na sociedade capitalista. 

O Capítulo II – Panorama da história da Educação pública e da profissão docente 

no Brasil analisa a Educação pública no Brasil e da profissão docente nessa história; a escola 
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pública hoje no contexto da globalização excludente e sua tarefa de participar da construção 

de uma sociedade democrática. 

O Capítulo III – A requalificação do trabalho docente à luz de uma pedagogia 

marxista defende a atualidade das contribuições do pensamento pedagógico de Dermeval 

Saviani e de Paulo Freire. E ainda destaca Istvan Mészáros, com suas reflexões a respeito da 

“educação para além do capital”. 

O Capítulo IV – O diálogo com os professores iniciantes da escola pública – uma 

pesquisa em construção apresenta elementos de um caminho que atualmente venho 

realizando, dados e análises de duas investigações, que se complementam e se articulam ao 

meu trabalho docente, responsável de participar de um projeto de formação de professores nas 

Licenciaturas, na busca de melhor qualidade para as escolas públicas. 

As Condiserações finais reafirmam a importância da História (e da memória 

registrada) e ainda da Filosofia, instrumentos para a nossa análise, e as contribuições de 

Saviani e de Freire para que possamos requalificar o trabalho docente e oferecer mais 

subsídios teórico-metodológicos ao professor iniciante. 

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

- O que viu, viajante? 
Eu vi uma rocha que erguia os ombros da grama do chão, 

Como um gigante que não deixa vencer. E a grama firme e 
reta, com orgulho, no chão ressecado. E um céu diferente. 

- O que viu, viajante? 
Eu vi uma dobra no chão. Aqui, há milênios, devem ter 

ocorrido grandes movimentos da superfície da terra. O granito 
estava à mostra. 

- O que viu, viajante? 
Nenhum banco para sentar.  

Estava cansado. 

Bertold Brecht 

A presente pesquisa de certa forma estende a reflexão que venho construindo a 

respeito da formação inicial e contínua de professores da escola pública. 

Apoiada em autores que são fundamentais em minha formação, refaço um caminho, 

retomando e organizando dados, buscando aprofundar alguns conceitos e articular a 

investigação de fundamentos teórico-epistemológicos à vivência de situações concretas 

trazidas nas falas dos professores iniciantes, que são reveladoras ou significativas em relação 

a esses fundamentos. 
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Assumir reler a história com as lentes e as análises daqueles que se dedicaram a 

interpretá-la justifica-se na medida em que me fornecem elementos para compreender melhor 

o presente contexto onde atuam os professores iniciantes. 

Além disso, há fatos “esquecidos” que me propus resgatar. Como sou militante, sou 

contra o esquecimento, e sei que, na memória, quando ativada, identificamos sementes da 

transformação. E ainda porque sei que não é por acaso que tratados filosóficos ou 

pedagógicos do passado foram proibidos, enterrados, porque continham chaves de uma 

revolução. Retomar a história não significa simplesmente voltar, fazer o percurso já realizado, 

repetir o caminho já conhecido, mas possibilitar o destaque e a análise do que é relevante para 

melhor compreensão do objeto. 

Ao escrever sobre o movimento na pesquisa teórica, Umberto de Andrade Pinto 

(2006) nos lembra as limitações de um texto, que ele denomina “diálogo escrito”. Melhor 

dizendo, a pesquisa teórica não se trata de um diálogo nem tão-pouco de um exercício 

dialógico, mas o emprestar do outro de sua capacidade de análise, interpretação e 

sistematização de aspectos do real. E como esse mesmo pesquisador complementa e me 

auxilia: no campo das ciências humanas… eu atribuo significados aos dados que apresento de 

diversos pesquisadores. E digo que não são quaisquer autores nem quaisquer dados, mas 

aqueles que elegemos capazes de “dizer” por nós. 

No que se refere aos dados empíricos, foram obtidos a partir da aplicação de 

questionários a dois grupos distintos: 

 

- o primeiro, 145 alunos da Licenciatura do 3° e 4° semestres do curso de História do 

UNIFIEO12; 

- o segundo grupo, 6 professores iniciantes do Ciclo II do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Professor José Jorge, no município de Osasco13. 

Para esse grupo, consideramos “iniciantes” aqueles que tinham até 5 anos de atividade 

docente na escola pública estadual. 

No primeiro grupo, identificamos 28 professores iniciantes, que atuam nas escolas 

públicas de Osasco e região (6 do 3° sem. A; 5 do 3° sem. B e 17 do 4° sem A), como 

“eventuais”. Com estes, criamos um grupo de estudos e reflexão, que se reúne desde o 1° 

                                            
12 A Fundação Instituto de Ensino para Osasco – Centro Universitário FIEO – foi criado em 1967 na cidade de 
Osasco com o Curso de Direito. Hoje, 2007, possui vários cursos, 12 mil alunos e 500 professores. 
13 A Escola Estadual Professor José Jorge situa-se em Osasco, no bairro Cidade das Flores. Criada em 1984, 
pertence à Diretoria de Ensino de Osasco. Em 2006, quando realizamos a pesquisa, possuía 2.423 alunos 
matriculados (Ensino Fundamental, Médio e Suplência) e 94 professores. 
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semestre de 2007, no UNIFIEO, e que a partir de seus depoimentos vem contribuindo muito 

com minha reflexão, bem como com as discussões realizadas em nossas aulas, na 

Licenciatura, sobre questões referentes ao trabalho docente. Assim, para esse grupo, além de 

empregarmos o questionário, foram elaborados depoimentos e análises de situações. 

O segundo grupo, formado pelos professores iniciantes da Escola Estadual Professor 

José Jorge, foi convidado a participar da pesquisa a partir da autorização da diretora da escola, 

Profª. Rute Edite da Silva. 

Iniciamos esse processo na escola no início do 2° semestre de 2006. A primeira 

proposta foi um diálogo construído, online, que não foi bem sucedida. No início do ano letivo 

de 2007, mudamos o procedimento e solicitamos que respondessem ao questionário na 

própria escola. Daí, com esse procedimento metodológico, obtivemos as respostas. 

Tabela 1. Professores iniciantes da Escola Estadual Professor José Jorge – Ciclo II do Ensino Fundamental 

Identificação 
na pesquisa 

Disciplina de que é professor 
nessa escola 

Tempo no 
magistério 

público 
Vínculo com a SEE de São Paulo 

Professor 1 Matemática 4 anos Professor eventual 
Professor 2 Educação Física 3 anos Professor concursado (efetivo) 
Professor 3 Ciências 1 ano e 6 meses Professor eventual 
Professor 4 Artes 1 ano Professor concursado (efetivo) 
Professor 5 Língua Portuguesa e Inglesa 1 ano Professor eventual 
Professor 6 Língua Portuguesa 1 ano Professor eventual 

A Escola Estadual Professor José Jorge localiza-se no bairro Cidade das Flores, no 

município de Osasco e foi criada em 1984. Este questionário foi aplicado em janeiro e 

fevereiro de 2007.  

Tabela 2. Alunos do Curso de História – Licenciatura14 

 
Responderam 
ao questionário 

Atuam como professores eventuais no Ciclo II do Ensino 
Fundamental de escolas públicas estaduais de Osasco e Região 

3° semestre A (nova 
proposta curricular) 

43 6 

3° semestre B (nova 
proposta curricular) 

40 5 

4° semestre A (antiga 
proposta curricular) 

62 17 

Total 145 28 

 

 

                                            
14 O diálogo com esses alunos iniciou-se por meio da disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino 
Fundamental e Médio, que é a primeira disciplina da Proposta Curricular desenvolvida com eles (entre as 
denominadas “pedagógicas”) no Curso de História (Bacharelado e Licenciatura). Assim, é o início de um 
processo, que traz no 3° semestre mais diretamente a questão da escola, do professor e do trabalho docente. O 
curso possui uma carga horária de 3400 horas. Essa disciplina possui um semestre com dois encontros semanais, 
num total de 80 horas. 
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Tabela 3. Alunos do Curso de História – Licenciatura Professores “eventuais”15 

 N° 
Cursaram o Ensino 
Fundamental e Médio na 
escola pública 

Atuaram ou atuam 
em movimentos 
sociais 

Além de serem professores, 
exercem trabalho assalariado 

3° sem A 6 6 1 ---------- 
3° sem B 5 5 4 4 
4° sem A 17 16 4 4 

Portanto, a tese básica que defendemos nessa pesquisa é que, nesse retomar da 

história, auxiliados pelos autores que nos ajudam a significá-la e ressignificá-la, possamos 

ouvir o professor iniciante da escola pública estadual hoje. E que obter elementos que possam 

contribuir com a formação inicial, realizada na universidade e com a atuação deste na escola 

pública para que seja mais preparada a criar condições em que docentes e alunos se percebam 

e assumam coletivamente seus ofícios, cresçam em sensibilidade, criatividade, em cultura e 

em valores. E sejam, enfim, capazes de construir escolhas educativas. 

                                            
15 Conforme Resolução SE134, de 16.12.2003, que dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas 
ao pessoal docente do Quadro do Magistério: “Ao término do processo inicial, a Comissão de Atribuição de 
classes e aulas divulgará e coordenará a atribuição de vagas para admissões em caráter eventual, aos inscritos no 
referido processo, que tenham interesse e condições de suprir as unidades escolares com carência de professores 
para iniciar o ano letivo, atribuição esta, cuja admissão não caracterizará vínculo empregatício e se fará pelos 
Diretores de Escola, observando o campo de atuação relativo à vaga, a habilitação/qualificação dos inscritos, 
bem como a ordem de classificação em nível de Diretoria de Ensino” (artigo 10, § 17). 
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CAPÍTULO I 
 
O TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA E A ESCOLA PÚBL ICA 
 

Por trás de nosso presente, como infra-estrutura condicionante 
unitária e dotada de sentido orgânico e permanente no tempo, 

opera a Modernidade. Por trás da Modernidade, coloca-se a 
Idade Antiga; e, antes ainda, o Mediterrâneo como 

encruzilhada e culturas, o Oriente como matriz de muitas 
formas culturais do Ocidente. A história é um organismo: o que 

está antes condiciona o que vem depois. Assim, a partir do 
presente da Contemporaneidade e suas características, seus 
problemas, deve-se remontar para trás, bem para trás, até o 

limiar da civilização e reconstruir o caminho complexo, não-
linear, articulado, colhendo ao mesmo tempo, seu processo e 

seu sentido. 

Franco Cambi 
 

Assim é a história, um organismo cujo processo feito de rupturas, desvios, 

possibilidades, expectativas é produto dos homens. Seu sentido, nunca dado pelos fatos, mas 

sempre referente ao ponto de vista de quem o observa, o analisa, o interpreta. Portanto, um 

sentido ligado à interpretação, sempre construído nos e por meio dos fatos e por isso precário. 

Nos limites de nossa possibilidade de interpretação, tentaremos compreender o 

processo e o sentido da história do trabalho e, a partir desta, buscar subsídios para analisar a 

educação escolar e o trabalho docente na sociedade capitalista. 

 

 

O trabalho 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla 
seu intercâmbio com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas 
forças. [...] Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 
tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 
adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. (Marx, 1988, 
p. 202) 

Esse texto de Marx destaca a ação do homem sobre a natureza. O homem defronta-se 

com a natureza como um de seus elementos. É um ser natural, mas distinto dos demais, 

porque enquanto estes adaptam-se à natureza e, portanto, têm garantidas pela própria natureza 

suas condições de existência, pelo movimento de suas forças, o homem apropria-se dos 

recursos da natureza, dando-lhes forma útil à sua subsistência, à vida humana. 
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O homem tem de enfrentar a realidade natural (que chamamos mundo) e lutar contra 

ela. E essa luta não se situa no campo da liberdade, mas no da necessidade. A liberdade será 

uma conquista lenta em nossa história à medida que vencemos a necessidade. Lutamos com a 

natureza e a natureza luta conosco. Interferimos nela e ela em nós. Trata-se de um agir 

intencional que tem por finalidade a alteração da realidade. 

Essa ação transformadora consciente é exclusiva do ser humano e a chamamos 
trabalho ou práxis; é conseqüência de um agir intencional que tem por finalidade a 
alteração da realidade de modo a moldá-la às nossas carências e inventar o ambiente 
humano. O trabalho é, assim, o instrumento da intervenção do humano sobre o 
mundo e de sua apropriação (ação de tornar próprio) por nós. (Cortella, 1997, p. 41) 

A humanização decorre exatamente dessa intervenção do homem no mundo. 

Mas eles começam a distinguir-se dos animais assim que começam a produzir os 
seus meios de vida, passo este que é condicionado pela sua organização física. Ao 
produzirem os seus meios de vida, os homens produzem indiretamente a sua própria 
vida material. (Marx; Engels, 1981, p. 23) 

Um dos aspectos que define a essência da realidade humana é o trabalho, porque é por 

meio dele que o homem age sobre a natureza, ajustando-a às suas necessidades. 

O que se chama de desenvolvimento histórico é o processo mediante o qual o homem 

produz a sua existência no tempo. Agindo sobre a natureza, ou seja, trabalhando, o homem vai 

construindo o mundo histórico, o mundo da cultura, o mundo humano. E a educação tem 

origem nesse processo. 

O homem agia sobre a natureza coletivamente e a educação estava nesse ato de agir e 

existir. O ato de viver era o ato de formar o homem, de se educar. E se não existe produção 

sem apropriação, os homens se apropriavam coletivamente dos meios necessários à produção 

de sua existência. 

A primeira forma de propriedade é a propriedade tribal. Esta corresponde à fase não 
desenvolvida da produção em que um povo se alimenta da caça e da pesca, da 
criação de gado ou, quando muito da agricultura. A divisão de trabalho está nesta 
fase ainda pouco desenvolvida e limita-se a um prolongamento da divisão natural do 
trabalho existente na família. 
[...] A segunda forma é a propriedade comunal e estatal antiga, a qual resulta 
nomeadamente da união de várias tribos. 
[...] A divisão do trabalho está já mais desenvolvida. 
[...] A relação de classes entre cidadãos e escravos está completamente formada. 
(Marx; Engels, 1981, p.25) 

Desde o momento em que a apropriação da terra – que era o meio de produção 

fundamental – assume a forma privada, nasce a classe dos proprietários. Estes, por deterem a 

propriedade da terra, colocam para trabalhar os não-proprietários. Sobre essa base, constitui-

se o modo de produção antigo ou escravista. Essa propriedade privada da terra, que ocorre 
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tanto no modo de produção antigo ou escravista quanto no modo de produção medieval ou 

feudal, propicia o surgimento de uma classe ociosa, que não precisa trabalhar para sobreviver, 

porque o trabalho de outros garante a sua sobrevivência. E aí identificamos a origem da 

educação escolar. 

Manacorda (1989) apresenta o Antigo Egito como ponto de partida para uma análise 

da educação, todavia afirma que há dificuldade de precisar o tipo de educação que era 

realizado, o que nos faz tomar o modelo educacional grego como o mais antigo da tradição 

ocidental. 

Segundo esse autor, a sociedade grega viveu uma concepção de vida em que o trabalho 

não fazia parte das ações do cidadão. No período clássico e helenístico, anterior à conquista 

romana, era uma sociedade que excluía dos homens livres o trabalho manual, reduzindo-o ao 

âmbito dos escravos. Para eles, a ociosidade era a “irmã da liberdade”. Escola, em grego, 

significa “o lugar do ócio”, o tempo destinado ao ócio. Aqueles que não precisavam trabalhar 

para sobreviver tinham que ocupar o tempo livre. Essa ocupação do ócio era traduzido por 

“escola”. 

Na Grécia, o trabalhador escravo não participava da sociedade política, subjugando-se 

à vontade de seu senhor, que decidia sobre sua vida. O “servus” pertencia ao “dominus”, que 

sobre ele exercia o mais absoluto “dominium”. A separação do ato educativo segundo as 

classes sociais é uma das características da educação grega. Para as classes governantes, era 

oferecido um tipo de escola, que tinha o objetivo de preparar para “as tarefas do poder”: o 

pensar e o falar, a filosofia e a política. Para os trabalhadores, um treinamento, feito por meio 

da observação e imitação das atividades dos adultos no trabalho. 

O modelo romano de educação é semelhante ao grego. As crianças aprendiam a 

trabalhar, guerrear ou comportar-se na sociedade, acompanhando o pai no cultivo da terra, na 

guerra. As profissões intelectuais eram reservadas às pessoas de uma classe diferenciada. 

Entretanto, com o imperialismo romano, altera-se o quadro sócio-político-econômico e 

cultural, favorecendo o desenvolvimento do comércio, a propriedade fundiária e o 

crescimento da mão-de-obra. O Império Romano, à medida que se integra à realidade 

helenística, torna sua economia mais complexa, desenvolvendo uma divisão do trabalho no 

qual cada região especializa-se em um produto como, por exemplo, o Egito, a África do Norte 

e a Sicília produzindo o trigo; a Espanha, minérios; a Ásia Menor e a Itália, gado; e a Grécia, 

vinho e azeite. Essa divisão fortaleceu o comércio entre os povos. 

As transformações sofridas pelo sistema agrícola com a desintegração do Império 

Romano e as novas condições sociais e políticas advindas da difusão do cristianismo e da 
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penetração germânica originaram as grandes propriedades agrárias, caracterizadas por uma 

nova forma de organização da produção. A visão de trabalho se modifica. Temos o modelo 

feudal de trabalho e de organização social que predominou na Idade Média, na qual os 

grandes domínios, com centenas de mansos-pequenas explorações camponeses, pertenciam 

aos nobres mais poderosos, ao monarca e à Igreja. 

A terceira forma de propriedade é a feudal ou de estados. Se a Antiguidade partiu da 

cidade e de sua pequena área, a Idade Média partiu do campo. Diferente da Grécia e de Roma, 

o desenvolvimento feudal começa num território mais extenso, preparado pelas conquistas 

romanas. Os últimos séculos do Império Romano em declínio e a conquista pelos bárbaros 

destruíram grande parte das forças produtivas. 

A agricultura afundara-se, a indústria declinara por falta de mercado, o comércio 

desacelerara-se ou fora interrompido, a população rural e urbana decrescera. Essas condições 

desenvolveram a propriedade feudal, que se assenta sobre uma comunidade face à qual se 

encontram os pequenos camponeses servos como classe produtora direta. Com a completa 

formação do feudalismo, estabelece-se o antagonismo contra as cidades. A estrutura 

hierárquica da propriedade fundiária e os séquitos armados, a ela ligados, deram à nobreza o 

poder sobre os servos. 

A essa estrutura feudal da propriedade fundiária, correspondia, nas cidades, a 

propriedade corporativa, a organização feudal dos ofícios. A necessidade da associação contra 

o poder da nobreza associada, a carência de mercados, a concorrência dos servos fugitivos 

para as cidades deram origem às corporações. Os pequenos capitais economizados pelos 

artesãos individuais e o número estável destes na população crescente desenvolveram a 

relação de oficial e aprendiz. 

Esses servos, perseguidos no campo pelos seus senhores, vinham isolados para as 

cidades, onde encontravam uma comunidade organizada e na qual tinham que se submeter. 

Esses trabalhadores não puderam constituir um poder, porque o seu trabalho era regulado 

pelas corporações e tinha de ser aprendido. 

Os mestres das corporações organizavam os trabalhadores conforme o seu interesse. 

Se o seu trabalho não tinha de ser aprendido e não era regulado pelas corporações, mas 

trabalho de jorna, nunca chegaram a se organizar. A necessidade do trabalho de jorna nas 

cidades criou a plebe. 

A plebe destas cidades ficou privada de todo o poder pelo fato de se compor de 
indivíduos estranhos entre si e que haviam chegado isoladamente, os quais, sem 
organização, se contrapunham a um poder organizado, equipado para a guerra, que 
os vigiava zelosamente. Os oficiais e aprendizes estavam organizados, em cada 
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oficio, de maneira que melhor correspondia ao interesse dos mestres. (Marx, 1981, 
p. 67) 

Nas associações profissionais-corporações de ofício, formadas por oficinas 

organizadas – o proprietário, o mestre, era dono das ferramentas e da matéria-prima, ficando 

com os resultados econômicos de sua exploração. 

Segundo Marx (1981), a relação de oficial e aprendiz originou nas cidades uma 

hierarquia semelhante à do campo. Nesse momento, não há separação entre o trabalhar e o 

aprender. Os jovens que ingressam como aprendizes não aprendem em lugar separado do 

trabalho dos adultos: auxiliam-nos, conhecendo a profissão. 

Na Idade Média, destacou-se a expressão latina otium cum dignitate – o ócio com 

dignidade –, a maneira de se ocupar o tempo livre de forma nobre e digna. 

Na medida em que as sociedades se tornam mais complexas, quando se constituem 

grupos que vivem do excedente produzido pelo trabalho alheio, é que se verifica a 

constituição de certa estrutura educativa. Embora o trabalho imediato não fosse a exigência 

dessa estrutura escolar, a escola passa a se caracterizar como produtora de um determinado 

conhecimento que interessa à sociedade. 

Nesses dois tipos de sociedade, antiga e medieval, a modalidade principal de educação 

continuava sendo o trabalho, uma vez que a grande massa não se educava por meio da escola, 

mais mediante a vida, ou seja, do processo de trabalho. Trabalhando a terra e garantindo a sua 

sobrevivência e a dos senhores, é que se educavam. 

Com a época moderna, em decorrência das forças produtivas no feudalismo, 

acumulam-se recursos por meio das atividades mercantis, que deslocam a terra da condição de 

meio de produção principal. Os meios de produção passam a assumir a forma de capital – o 

qual inclui não apenas a terra, mas os mais variados instrumentos de trabalho. Constituindo-se 

uma nova sociedade: a Moderna ou capitalista ou burguesa, que desloca o eixo do processo 

produtivo do campo para a cidade, da agricultura para a indústria. A burguesia, 

diferentemente dos proprietários da terra, não pode ser considerada como uma classe ociosa. 

Ao contrário, precisa produzir continuamente, para reproduzir, de forma insaciável, o capital. 

A burguesia revoluciona as relações de produção, passa a dominar a natureza mediante 

o conhecimento metódico e converte a ciência – conhecimento intelectual – em potência 

material por meio da indústria. Diante desse processo, perguntamos: 

 

� Na história do homem, que novo sentido o capitalismo confere ao trabalho? E a 

educação? E conseqüentemente ao destino do homem? 
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O trabalho na sociedade capitalista 

 

 

A manufatura 

 

[...] a produção capitalista só começa realmente quando um mesmo 
capital particular ocupa de uma só vez, número considerável de 

trabalhadores, quando o processo de trabalho amplia sua escala e 
fornece produtos em maior quantidade. A atuação simultânea de 
grande número de trabalhadores, no mesmo campo de atividade, 
para produzir a mesma espécie de mercadoria sob o comando do 
mesmo capitalista constitui, histórica e logicamente, o ponto de 

partida da produção capitalista. 

Karl Marx 

 
Segundo Marx (1998), a manufatura – ponto de partida da produção capitalista – quase 

não se distingue no que se refere ao modo de produção, do artesanato das corporações, a não 

ser pelo número maior de trabalhadores ocupados simultaneamente pelo mesmo capital. 

Assim, a manufatura seria uma oficina ampliada do mestre artesão. 

As diferentes operações, antes realizadas por um único trabalhador, passam a ser 

executadas por diferentes trabalhadores, resultando na divisão do trabalho. Afirma o autor: 

Chama-se cooperação a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de 
acordo com um plano, no mesmo processo de produção ou em processos de 
produção diferentes mas conexos. (Marx, 1998, p. 374) 

Embora realizem simultaneamente e em conjunto o mesmo trabalho ou a mesma 

espécie de trabalho, podem os trabalhos individuais representar diferentes fases do processo, 

percorridas mais rapidamente. 

Conseqüentemente, as atividades desempenhadas pelos trabalhadores na manufatura 

são decompostas, gerando atividades específicas, impedindo o trabalhador de perceber o 

processo e o produto final e dando origem ao trabalhador coletivo. 

Decorrente da necessidade de produzir maior quantidade de mercadoria num 

determinado prazo, a realização de uma mesma tarefa leva ao aperfeiçoamento e à maior 

rapidez na execução. 

A mercadoria deixa de ser um produto individual de um artífice independente, e passa 

a ser um produto social de um conjunto de artífices, pois cada um realiza a única e mesma 

tarefa parcial. 

Com a especialização – execução de apenas uma e mesma tarefa –, o trabalhador 

individual transforma-se em trabalhador coletivo, parcial, limitado. Em outras palavras, é no 
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interior da manufatura que se criam as condições mais adequadas para a organização 

capitalista do trabalho. Primeiro, a organização do processo toma a forma de cooperação 

simples, no qual cada um realiza a mesma operação, reunidos num mesmo local, sob o 

controle do capitalista. No entanto, a manufatura evoluiu para formas de cooperação mais 

complexas e nasce, assim, a divisão técnica do trabalho. Parcializam-se as operações e cada 

trabalhador vai realizar tarefas parciais, limitadas. 

A manufatura, fundada na cooperação, na perda de independência dos artífices, torna 

os trabalhadores parciais e especializados na habilidade, na rapidez e na segurança dos 

trabalhadores individuais. A manufatura tem como especificidade o trabalhador coletivo que 

produz mais em menos tempo. 

Essa dependência direta dos trabalhos e dos trabalhadores entre si obriga cada um a 
só empregar o tempo necessário à sua função, obtendo continuidade, uniformidade, 
ordenamento e notadamente intensidade de trabalho. (Marx, 1988, p. 396) 

Para desenvolvimento de atividades de cooperação, ordenadas, contínuas, uniformes, 

foi necessário um dirigente. Essa função, inicialmente foi exercida pelo próprio capitalista, 

quando se viu liberado do trabalho manual. Com o desenvolvimento da produção, ampliam-se 

as funções e criam-se hierarquias: dirigentes, gerentes, contramestres, inspetores, capatazes, 

feitores, supervisores. 

A subordinação do trabalhador ao capital torna-se ainda mais clara, quando caracteriza 

o processo de produção da mais-valia, que é explicada por Marx (1988): 

O produto de propriedade do capitalista é um valor-de-uso, fios, calçados, etc. Mas 
[...] na produção de mercadorias, nosso capitalista não é movido por puro amor aos 
valores-de-uso. Produz valores-de-uso apenas por serem e enquanto forem substrato 
materiais, detentores de valor-de-troca. [...] além de um valor-de-troca quer produzir 
mercadoria, valor e não só valor excedente [mais valia]. (p. 211) 

O processo de produção é comandado pelo capitalista que adquire, no mercado, tanto 

os meios de produção quanto a força de trabalho. No início da manufatura, o modo de 

produção não sofre modificações em seus métodos que ainda são dominados pelo trabalhador 

que, não sendo mais dono dos meios de produção, vê-se obrigado a vender sua força de 

trabalho e ainda trabalhar sob controle e vigilância do capitalista. Dessa maneira, seu trabalho 

já não mais lhe pertence, mas sim àquele que adquire, no mercado, os elementos do processo 

de trabalho e que visa obter a maior produtividade. Quando o trabalhador vende sua força de 

trabalho ao capitalista, o trabalho assume a forma de trabalho assalariado. “A manufatura 

desenvolve portanto uma hierarquia nas forças de trabalho, à qual corresponde a uma escala 

de salários” (Marx, 1988, p. 401). 



 

 

39 

As diferentes funções do trabalhador possuem valores diversos e exigem diferentes 

graus de formação. 

Em meados do século XVIII, algumas manufaturas empregavam preferencialmente 

indivíduos idiotas em certas operações simples. Adam Smith (apud Marx, 1988) afirma que 

homem que dedica toda a sua vida na execução de operações simples não tem oportunidade 

de exercitar sua inteligência e se torna estúpido e ignorante. Depois de escrever sobre o 

trabalhador parcial, Smith prossegue: 

Assim, sua habilidade em seu ofício particular parece adquirida com o sacrifício de 
suas virtudes intelectuais, sociais e guerreiras. E em toda sociedade desenvolvida e 
civilizada esta é a condição a que ficam necessariamente reduzidos os pobres que 
trabalham, isto é, a grande massa do povo. (p. 415) 

Para evitar a degeneração completa do povo, causada pela divisão do trabalho, Smith 

recomenda o ensino popular pelo Estado, mas em doses homeopáticas. 

 

 

A maquinaria 

 

Como já vimos, a divisão sistemática do trabalho, característica da manufatura, reduz 

o tempo de trabalho necessário à produção de mercadorias. Embora, haja a redução no tempo 

necessário à produção, o trabalhador não tem diminuído a sua jornada de trabalho, passando a 

produzir mais no mesmo período de tempo, a produzir um excedente, um trabalho não pago, 

proporcionando a mais valia. 

A produtividade depende da habilidade do trabalhador e da qualidade dos meios de 

produção, daí são criadas oficinas para gerar e aperfeiçoar ferramentas. Essas oficinas 

produzem máquinas, que não são criadas para libertar o trabalhador da exploração do capital. 

Ao contrário, visa baratear as mercadorias, encurtando a parte do tempo de trabalho e 

ampliando a outra parte que o trabalhador dá gratuitamente ao capitalista. Por isso, a 

maquinaria é também meio para gerar mais-valia. 

Tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de 

trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento físico incompleto. Por isso, o 

capitalista começa a utilizar o trabalho das mulheres e das crianças, aumentando o número de 

assalariados com menor custo, interferindo na realidade social no que se refere à estrutura 

familiar, relações sociais, saúde etc. 
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A maquinaria aumentou a produtividade do trabalho – quanto mais funciona, tanto 

maior a quantidade de produtos. E ainda, esta aumentou a velocidade do trabalho e, em 

conseqüência, a sua intensidade. Concluindo: 

O trabalho na fábrica exaure os nervos ao extremo, suprime a atividade variada, dos 
músculos e confisca toda a atividade livre do trabalhador, física e espiritual. Até as 
medidas destinadas a facilitar o trabalho se tornam meio de tortura, pois a máquina 
em vez de libertar o trabalhador do trabalho, despoja o trabalho de todo interesse. 
Sendo, ao mesmo tempo, processo de trabalho e processo de criar mais valia, toda 
produção capitalista se caracteriza por o instrumental de trabalho empregar o 
trabalhador e não o trabalhador empregar o instrumental de trabalho. (Marx, 1988, 
p. 484) 

Na indústria, a máquina passa a dominar o trabalhador, determinando-lhe o 

movimento, o ritmo, retirando-lhe o conteúdo do trabalho. A maquinaria é fator determinante 

para a alienação do homem. 

 

 

O trabalho no capitalismo contemporâneo 

 

Destacamos anteriormente que, pelo trabalho, o homem realiza sua vontade, 

afirmando-se como sujeito. E isso o diferencia dos outros animais e lhe faz ultrapassar a 

condição da necessidade para a liberdade. 

Porém, analisando o conceito de liberdade, vemos que no processo de produção 

capitalista “o instrumento de trabalho converte-se em meio de subjulgar, explorar e lançar à 

miséria o trabalhador”. (Marx, 1989, p. 578). 

No processo de produção capitalista, o trabalhador deixa de ser o sujeito do processo 

de trabalho, porque o trabalho não é mais o meio para o homem ser livre. Perguntamos: que 

sentido tem liberdade na sociedade capitalista? 

Outro conceito a ser analisado é o de igualdade, que é um termo empregado na 

sociedade capitalista para definir os homens, como se fossem todos iguais, como se tivessem 

as mesmas condições de existência e dispusessem das mesmas capacidades de trabalho. Que 

sentido tem igualdade na sociedade capitalista? 

Sabemos que as condições de existência são diferentes, não são livres, porque, para 

sobreviver, a maioria dos homens é obrigada a agir conforme a vontade capitalista. (Mendes, 

2006). 

Ao vender sua força de trabalho, o homem não produz apenas o que necessita para 

sobreviver, produz também um excedente que é apropriado pelo capitalista, pois o objetivo 
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deste é ampliar seu capital. E essa expansão se dá com a produção de um excedente cada vez 

maior. 

São diversas as diferenças entre as condições de existência do trabalhador e as 

condições daqueles que detêm o poder econômico. Podemos dar como exemplo a questão do 

tempo: o trabalhador gera riquezas para os capitalistas, e estes têm seu tempo livre para 

usufruí-lo. Conforme Marx (1989), “na sociedade capitalista, consegue-se tempo livre para 

uma classe, transformando a vida inteira das massas em tempo de trabalho” (p. 831). 

Ao lermos Marx citando Engels em relação ao trabalho na Inglaterra, durante o século 

XIX, temos um quadro da época que podemos compará-lo com as condições atuais de nossos 

trabalhadores. 

A escravização em que a burguesia mantém sujeito o proletariado revela-se com 
maior clareza no sistema fabril. Neste, cessa de direito e de fato toda liberdade. O 
trabalhador tem de estar na fábrica às cinco e meia da manhã [...]. Tem de comer, 
beber e dormir de acordo com o comando que recebe [...]. O sino despótico arranca-
o da cama, tira-o do desjejum e do almoço. (Marx, 1989, p. 485-486) 

Todavia, os trabalhadores não são passivos ao processo de exploração. Os 

trabalhadores se organizam, lutam, reivindicam mudanças, e o Estado diminui 

coercitivamente o tempo de trabalho. Entretanto, o capital cria mecanismos para neutralizar 

tal ganho. Conform afirma Marx (1989), quando o aumento da produção da mais valia tornou-

se impossível pelo prolongamento do dia de trabalho, “lançou-se o capital com plena 

consciência e com todas as suas forças, à produção da mais-valia relativa, acelerando o 

desenvolvimento do sistema de máquinas” (p. 467). 

À medida que os trabalhadores conquistavam a redução das jornadas de trabalho, 

desenvolviam-se as forças produtivas de modo a não haver perdas para o capitalista. Com o 

aumento do número de trabalhadores atuando simultaneamente nas fábricas, “cresce sua 

resistência e com ela necessariamente, a pressão do capital para dominar sua resistência” 

(Marx, 1989, p. 380). 

A leitura do livro 1 de O capital nos fez concluir que essa resistência é controlada de 

três formas. Primeiro, no interior da fábrica com um tipo de assalariado, encarregado da 

supervisão, do controle dos trabalhadores. Segundo, no interior da fábrica, com o 

aprimoramento das forças produtivas pela divisão pormenorizada do trabalho. E terceiro, na 

criação de leis que assegurem ao trabalhador “certos direitos”, minimizando sua resistência à 

exploração capitalista e, conseqüentemente, conservando esse modo de produção. Como 

exemplo, temos a criação de mecanismos jurídicos que determinam a limitação da jornada de 

trabalho e a definição de uma idade mínima para o ingresso de menores no trabalho. 
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No feudalismo, o trabalho necessário – o trabalho para a subsistência dos servos e o 

sobretrabalho –, efetuado pelos servos para a subsistência e a acumulação dos senhores 

feudais, estava separado no tempo e no espaço. 

Isso quer dizer que os senhores feudais não detinham a propriedade dos meios de 

produção e tinham que depender das instituições políticas e jurídicas do Estado para se 

apropriarem do sobretrabalho dos servos. 

No capitalismo, ao contrário, o trabalho necessário e o sobretrabalho têm lugar no 

mesmo processo de trabalho devido ao controle do capital sobre esse último, como atributo da 

sua propriedade dos meios de produção. 

Em outras palavras, as relações econômicas ocorrem e se reproduzem por si na esfera 

privada da fábrica. A exterioridade do Estado e da política relativamente às relações de 

produção deriva da concepção das relações de produção como uma questão econômica e 

privada entre indivíduos privados dentro da sociedade civil. E ainda:  

A separação entre o político e o econômico permitiu, por um lado, a naturalização 
do potencial revolucionário da política liberal, dois processos que convergiam para a 
consolidação do modelo capitalista das relações sociais. (Santos, 2003, p. 122) 

O mundo do trabalho viveu diversas transformações, especialmente nas últimas 

décadas e particularmente nos países capitalistas avançados, com repercussões desastrosas nos 

países do Terceiro Mundo. De um lado, houve uma desproletarização do trabalho industrial, 

isto é, uma diminuição da classe operária industrial tradicional. De outro, verificou-se uma 

significativa subproletarização do trabalho, conseqüência das formas diversas de trabalho 

parcial, precário, terceirizado, subcontratado, vinculado à economia informal, ao setor de 

serviços etc. Efetivou-se uma significativa heterogeneização, complexificação e fragmentação 

do trabalho. 

Segundo Antunes (1999), não houve a supressão ou eliminação da classe trabalhadora 

sob o capitalismo avançado: 

[...] especialmente quando se constata o alargamento das múltiplas formas 
precarizadas de trabalho. Isso sem mencionar o fato de que parte substancial da 
classe – que vive-do-trabalho se encontra fortemente radicada nos países 
intermediários e industrializados como o Brasil, México, Índia, Rússia, China, 
Coréia, entre tantos outros, onde essa classe desempenha atividades centrais no 
processo produtivo. (p. 210) 

O que constatamos é um leque diferenciado de agrupamentos e segmentos. Nos países 

de capitalismo avançado, na década de 1980, temos profundas transformações no mundo do 

trabalho, nas formas de inserção na estutura produtiva e nas formas de representação sindical 

e política. 
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Foram tão intensas as modificações que se pode mesmo afirmar ter a classe-que-
vive-do-trabalho16 presenciado a mais aguda crise deste século, que não só atingiu a 
sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no 
íntimo inter-relacionamento desses níveis, afetou a sua forma de ser. (Antunes, 
1999, p. 210) 

A década de 1980 foi a década do salto tecnológico, da automação e das mudanças 

organizacionais. O fordismo e o taylorismo mesclam-se com outros processos produtivos e até 

foram substituídos pela experiência japonesa – o toyotismo. Nos processos de trabalho, a 

produção em série é substituída pela flexibilização da produção, por novos padrões de busca 

por produtividade, por novos meios de adequar-se à lógica do mercado. 

Na gestão de força de trabalho, buscam-se novos padrões e destacam-se os processos 

de “qualidade total”, realizadas no Japão que também são empregados em outros países. O 

toyotismo17 mescla-se ou substitui o padrão taylorismo/fordismo. 

Essas transformações, em maior ou menor escala, dependendo das condições 

econômicas, sociais, políticas, culturais, étnicas dos diversos países onde são vivenciadas, 

acarretam metamorfoses no trabalho. 

Nesse quadro, a “qualidade total” passa a ter papel de destaque no processo produtivo. 

Os Círculos de Controle de qualidade se proliferam, com base em várias experiências do 

capital: da via japonesa à experiência dos Estados Unidos, do norte da Itália à experiência 

sueca que o capital redesenhou seu processo produtivo, mesclando esses novos elementos ao 

seu padrão fordista. 

Segundo Mészáros (1995), essas tendências representam respostas do capital à sua 

crise estrutural. Quanto mais aumentam a competitividade e concorrência intercapitalista, 

mais nefastas são suas conseqüências: a precarização da força humana que trabalha, da qual o 

desemprego estrutural é uma expressão; a destruição do meio ambiente, conduzida pela lógica 

voltada prioritariamente para a produção de mercadorias e para a valorização do capital. 

(Antunes, 1999). 

Nesse quadro, destrói-se a força humana que trabalha, destroem-se os direitos sociais. 

Afirma Antunes (1999): 

A América Latina se ‘integra’ à chamada mundialização destruindo-se socialmente. 
Os níveis de indigência social falam por si só. Da Argentina ao México, passando 
pelo Peru. Sem falar do Brasil de F.H.C, o príncipe do servilismo ao grande capital. 
(p. 232) 

                                            
16 A expressão ‘classe-que-vive-do-trabalho’ é sinônimo de classe trabalhadora, isto é, a classe dos 
trabalhadores/trabalhadoras que vivem da venda da sua força de trabalho. Essa expressão busca enfatizar o 
sentido contemporâneo da classe trabalhadora (Antunes,1999). 
17 O toyotismo ou “modelo japonês” pode ser entendido como uma forma de organização do trabalho que nasce a 
partir da fábrica Toyota, no Japão, nos pós-Segunda Guerra. 
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Na tentativa de sistematizar as consequências, Antunes (1999) aponta: 

1- diminuição do operariado manual, fabril, ‘estável’, típico do binômio 
taylorismo/fordismo e da fase de expansão da indústria verticalizada e concentrada; 
2- aumento acentuado do novo proletariado, das inúmeras formas de 
subproletarização ou precarização do trabalho, decorrentes da expansão do trabalho 
parcial, temporário, subcontratado, terceirizado, que tem se intensificado em escala 
mundial, tanto nos países do Terceiro Mundo como também nos países centrais; 
3- aumento expressivo do trabalho feminino no interior da classe trabalhadora, 
também em escala mundial, aumento este que tem suprido principalmente (ainda 
que a ele não se restrinja) o espaço do trabalho precarizado, subcontratado, 
terceirizado, part time etc.; 
4- enorme expansão dos assalaridos médios, especialmente no ‘setor de serviços’ 
que, inicialmente aumentou em ampla escala, mas que vem presenciando também 
níveis de crescente desemprego; 
5- exclusão dos trabalhadores jovens e dos trabalhadores ‘idosos’, segundo a 
definição do capital (em torno de 40 anos) do mercado de trabalho dos países 
centrais; 
6- intensificação e superexploração do trabalho, com a utilização brutalizada do 
trabalho dos imigrantes, dos negros, além da expansão dos níveis de trabalho 
infantil, sob condições criminosas, em tantas partes do mundo, como Ásia, América 
Latina, entre outras; 
7- há, em níveis explosivos, um processo de desemprego estrutural que, se somado 
ao trabalho precarizado, part time, temporário etc., atinge cerca de um terço da força 
humana mundial que trabalha. 
8 – há uma expansão do que Marx chamou de trabalho social combinado (Marx, 
1978), em que trabalhadores de diversas partes do mundo participam do processo de 
produção e serviços. O que, é evidente, não caminha no sentido da eliminação da 
classe trabalhadora, mas da sua complexificação, utilização e intensificação de 
maneira ainda mais diversificada, acentuada e precarizada, acentuando a necessidade 
de uma estruturação internacional dos trabalhadores para confrontar o capital. 
Portanto, a classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se 
ainda mais. (p. 233) 

A partir do que foi exposto, é possivel, então, caracterizar a sociedade em que vivemos 

com a palavra desigualdade. Lembrar que todos os avanços científicos alcançados pelo 

homem e os benefícios decorrentes destes não estão à disposição de grande parte da 

população mundial. 

Todo o conhecimento acumulado historicamente não tem servido para minimizar a 

desigualdade social. Pelo contrário, tem servido para sua sustentação. O relatório (2003) da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT –denuncia que metade da população mundial 

vive na pobreza, que cresce e acentua a distância entre os mais ricos e os mais pobres. 

No Brasil, a síntese de indicadores sociais 2002 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE – revela que 1% dos mais ricos tem os mesmos rendimentos dos 50% mais 

pobres e os 10% mais ricos ganham 18 vezes mais que os 40% mais pobres (Brasil, 2003). 

Na sociedade brasileira, esse quadro é percebido como “natural”. É “natural” que 

poucos usufruam do acúmulo científico produzido pela humanidade e que outros morram por 

não ter minimamente meios para subsistir. Essa é a lógica da sociedade capitalista. 
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Além disso, na sociedade capitalista, é necessário impedir conflitos entre os 

trabalhadores e o capitalista. Esse controle não se limita ao espaço da produção de 

mercadorias: o Estado cumpre um importante papel, assegurando, por intermédio de políticas 

públicas, a manutenção do processo de produção capitalista por meio de manutenção da 

ordem social. 

Faleiros (1991) denomina esse processo que diz respeito às relações entre Estado e 

sociedade de “ideologia da colaboração, ligada à proteção social”. Segundo o autor, essa 

ideologia “visa dar o sentimento de segurança e garantia aos mais fracos da sociedade, aos 

mais desprotegidos, aos carentes, aos marginalizados, aos pobres” (p. 14). 

Nos discursos oficiais, a real condição de exploração dos mais pobres, fruto da lógica 

do modo de produção capitalista, é ocultada. Para o autor, as políticas apresentam-se “como 

proteção a determinadas categorias que seriam mais frágeis individualmente” (Faleiros, 1991, 

p. 15). 

Dessa forma, o problema é deslocado da relação entre explorador e explorado para 

“debilidade” individual. Para Faleiros (1991):  

As situações sociais são transformadas em problemas individuais, como se as 
oportunidades fossem iguais para todos dominantes e dominados, exploradores e 
explorados, ricos e pobres, e como se a ascensão social dependesse de cada um. 
(p. 24) 

Outra função desempenhada pelo Estado na conservação do capitalismo é analisada 

por Francisco de Oliveira (1998), que demonstra como os fundos públicos e o serviço da 

dívida pública atuam a favor do capital. 

Como já analisamos, a sociedade capitalista está dividida em classes. Uma detém o 

poder econômico e a propriedade sobre os meios de produção, e a outra vende sua força de 

trabalho para garantir sua subsistência. Entretanto, segundo Marx, na sociedade capitalista, a 

primeira não detém apenas o poder econômico, mas também o poder político. É essa a classe 

que tem o controle do Estado, que possibilita a manutenção da divisão de classes e a 

conservação da exploração dos trabalhadores. 

Quanto à função do Estado, Marx e Engels identificam um grupo de homens que 

dedicam seu tempo à realização de um elenco de atividades que visam assegurar e conservar a 

relação de exploração estabelecida na sociedade. 

Para Marx (2002), era necessário superar esse Estado. Ele vislumbrava uma outra 

forma de sociedade que deveria ser construída pela classe trabalhadora, na qual não haveria 

um Estado, nos moldes burgueses, para assegurar a ordem social, pois não haveria a divisão 

de classes – seria a sociedade regulada. Essa idéia de superação do Estado é apresentada de 
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forma mais clara na obra O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte, quando Marx (2002) 

analisa as revoluções ocorridas na França, no século XIX, concluindo que estas, mesmo as 

proletárias, contribuíram para aperfeiçoar a máquina estatal “ao invés de destroçá-la” (p. 26). 

Em O capital, Marx defende a necessidade de um longo processo de desenvolvimento 

histórico para a sociedade chegar a um conjunto de condições materiais de existência que 

permitam aos homens, livremente associados, planejar conscientemente a produção material. 

[...] uma sociedade de homens livres, que trabalham com meios de produção 
comuns, e empregam suas múltiplas forças individuais de trabalho conscientemente, 
como força de trabalho social. (Marx, 1989, p. 87) 

Nessa sociedade, a distribuição do tempo de trabalho seria socialmente planejada, 

considerando-se entre diversos aspectos as caracteríticas individuais e as condições da 

natureza. O trabalho seria social e não individual, porque as diferentes forças operariam 

conjuntamente. O produto do trabalho humano – que resultaria na criação de valores de uso 

necessários à sobrevivência ao bem-estar – não seria individual, mas social. Os meios de 

produção seriam frutos do próprio trabalho e as forças produtivas, desenvolvidas para 

beneficiar a coletividade e não a um grupo. 

Para Marx, o capitalismo seria um modo de produção transitório. As contradições 

históricas dessa forma de sociedade criariam as condições para a transição. Em determinado 

momento, as contradições históricas do capitalismo propiciariam ao movimento político de 

luta da classe trabalhadora superar a sociedade capitalista e construir a sociedade comunista. 

Seria um movimento de transição do capitalismo para o comunismo. Nos Manuscritos 

econômicos filosóficos, Marx (2001) define o comunismo e a sua importância para a história 

do homem. Para o autor, o comunismo significaria a extinção das relações de exploração e 

dominação. 
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Segundo Gramsci18 (1991) – autor que teve em Marx sua referência fundamental –, 

faz-se necessário enfrentar o problema do consenso democrático e conquistá-lo para o 

socialismo. Para Gramsci, as forças populares poderiam desenvolver-se no interior da 

democracia burguesa por meio da mobilização e da organização política. Poderiam elaborar 

uma cultura contra-hegemônica que conduzisse à transformação socialista. 

Coutinho (2002), apoiando-se na obra de Gramsci, defende que é necessário que se 

construa um projeto contra-hegemônico que possibilite a realização de um efetivo jogo 

democrático com a universalização das demandas da sociedade: “Gramsci diria que, em tal 

modelo, há a catarse, há a passagem do momento econômico-corporativo, egoista – para o 

momento ético-político, universalizador” (p. 27). 

Acreditamos que a superação do capitalismo exigirá a participação consciente e 

organizada de diferentes setores da sociedade, que não aceitam esse modo de produção. 

Como então chegar a esse estágio “ético-político-universalizador?” Como essa grande 

parcela, que está à margem dos benefícios gerados do conhecimento historicamente 

produzido, poderá ser capaz de reinvindicar os seus direitos? Antes de mais nada, pela 

consciência sobre suas reais condições de existência. Segundo Marx (1977): 

[...] o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida 
social, política e intelectual. E não é a consciência dos homens que determina o seu 
ser; é o seu ser social que inversamente, determina a sua consciência. (p. 24) 

Isso significa que as pessoas não têm clareza do quanto são exploradas e dominadas e 

do quanto suas péssimas condições de vida são necessárias à manutenção do capitalismo. 

Segundo Marx (2001), “o Estado, o Direito, a moral, a ciência, a arte, etc., constituem apenas 

modos particulares da produção e submetem-se à sua lei geral”. É o que o autor denomina 

“vida humana alienada” (p. 128). 

Nesse sentido, a escola entendida como apropriação crítica da cultura produzida, 

poderá cumprir uma função importante: a aprendizagem da participação poderá possibilitar às 

classes populares instrumentos para a leitura, de forma mais objetiva, da própria realidade 

social contraditória, na qual estão inseridas (Paro, 2002). 

                                            
18 Antonio Gramsci (1891-1937), teórico social italiano, foi militante socialista revolucionário, participando da 
organização de conselhos operários, concebidos como germes da futura sociedade socialista. Colaborou na 
fundação do Partido Comunista Italiano, em 1921. Preso em 1926, permaneceu na prisão até morrer. Concebeu 
uma variante do marxismo que defendia que a consciência humana não é, absolutamente, um reflexo do mundo 
material, mas um agente que intervém na realidade. As idéias de Gramsci influenciaram os pensadores da nova 
esquerda européia, caracterizados pelo afastamento em relação ao marxismo ortodoxo e ao regime implantado na 
União Soviética. Sua obra, Caderno do Cárcere, foi publicada postumamente, em 1947. 
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Isso exigirá grande esforço daqueles que se empenham na luta pela dignidade de todos 

os homens, pois esse projeto não interessa ao capitalismo. Marx (1989) já evidenciava, em 

suas análises realizadas sobre a sociedade dos séculos XVIII e XIX, que para o capitalista era 

importante manter os trabalhadores sem acesso à educação, pois menos reivindicariam seus 

direitos e menos teriam condições para lutar contra as situações de trabalho e de vida. 

A produção capitalista tem capacidade de interferência na vida humana em todas as 

suas dimensões: política, econõmica, social, cultural etc. As ações dos homens são 

influenciadas pela ideologia dominante em todas as esferas do seu cotidiano, e os valores que 

são disseminados são os do individualismo, da competitividade, da superação do outro, em 

detrimento da cooperação, da solidariedade, da generosidade. 

Numa sociedade onde impera a lógica de que é natural que apenas alguns serão 

vitoriosos, prevalece a idéia de que os excluídos são culpados pelos seus fracassos. Acredita-

se também que se há escola para todos, não estuda quem não quer. Assim, não se tem clareza 

de que, na sociedade capitalista, as condições de acesso à educação, ao lazer, à cultura, à 

moradia, à cura são quantitativa e qualitativamente diferentes nas camadas economicamente 

mais e menos favorecidas. 

Não se tem clareza de que as crianças e os adolecentes provenientes das camadas 

menos favorecidas economicamente têm basicamente a escola pública como acesso aos bens 

culturais. E ainda embora a instituição escolar já não seja considerada o único meio de 

socialização da cultura dominante, pois as pessoas aprendem nas fábricas, nas ruas, nas 

associações, nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos sociais, nos teatros, nos cinemas, 

nas exposições de artes plásticas, pela televisão, pelo computador…, é a escola o espaço 

específico para a socialização dos bens culturais. 

A escola pública tem uma responsabilidade legal de socializar os conhecimentos e 

de formar para a participação política. 

Segundo Paro (2002), a escola tem um papel importante na transmissão da cultura 

dominante, mas há dois aspectos que negam a função social da escola pública na sociedade 

capitalista: os recursos públicos destinados à educação e a minimização do saber destinado às 

massas. 

Afirma Paro (2002) que as políticas públicas no Brasil têm servido como analgésico e 

têm tido um caráter compensatório de abrandar os problemas sem resolvê-los. A Educação 

pública torna-se refém dos reduzidos recursos públicos que apenas garantem seu precário 

funcionamento. E ainda que as políticas públicas educacionais, em geral, podem ser definidas 

pelo seu caráter centralizador, não propiciando a participação da sociedade. 
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Quanto à socialização do saber, essa acontece de maneira injusta, pois a qualidade do 

ensino não está presente na maioria das escolas públicas brasileiras. Assim, a distribuição 

desigual do saber “ratifica as diferenças sociais inerentes à sociedade capitalista” (Paro, 2002, 

p. 111). 

Portanto, as políticas públicas para a educação não deveriam ser definidas apenas nos 

gabinetes dos que ocupam altos postos no governo, mas deveriam ser elaboradas com a 

participação dos trabalhadores da Educação e da população para quem são destinadas. 
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CAPÍTULO II 
 

PANORAMA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E DA 

PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

Muito falamos hoje nos progressos e nas promessas da 
engenharia genética, que conduziram a uma mutação do 

homem biológico, algo que ainda é do domínio da história da 
ciência e da técnica. Pouco, no entanto, se fala das condições, 

também hoje presentes que podem assegurar uma mutação 
filosófica do homem, capaz de atribuir um novo sentido à 

existência de cada pessoa e, também do planeta. 

Milton Santos 

O pimeiro capítulo buscou analisar a história do trabalho. A história do processo 

produtivo é simultaneamente a história do desenvolvimento dos próprios indivíduos, pois os 

indivíduos não podem se desenvolver fora das relações sociais. 

Vimos que o uso coletivo e individual dos instrumentos de trabalho determina o 

caráter do trabalho, e que já nos primórdios da história instauram-se não só a propriedade 

privada dos meios de produção (o produto da atividade não cabe mais a quem a produz) como 

também a distribuição desigual de indivíduos em distintas atividades, produzindo duas 

classes: o que se apropriam privadamente do produto do trabalho de outros e os que dispõem 

apenas de sua força de trabalho. 

A história da sociedade é a história dessas duas classes: primeiro os proprietários de 

terra e os escravos, depois os senhores feudais e os servos; e na, sociedade capitalista, os 

proprietários dos meios de produção e os trabalhadores não-proprietários, cujo trabalho é 

explorado pelos primeiros. 

Contraditoriamente, o trabalho que oprime produz injustiças sociais, aliena, é também 

capaz de desenvolver o homem, libertá-lo, conscientizá-lo. Na relação ativa com o meio 

sociocultural, na sua atividade produtiva e social, o homem pode desenvolver suas 

capacidades e obter grandes conquistas no terreno da cultura, da ciência, da técnica, da arte, e 

atribuir um novo sentido à existência, como nos afirma Santos (2004), no texto que abre este 

capítulo. 

Todavia o homem restringe e até impede que tais conquistas estejam ao alcance de 

todos os homens. As condições de vida e de trabalho, o lugar ocupado na divisão técnica e 

social do trabalho são fatores diferenciados no usufruto dos bens produzidos socialmente. Na 
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sociedade de classes, somente a minoria possui e controla os meios de produção, e somente 

ela dispõe das possibilidades materiais e de tempo para a aquisição dos bens produzidos. 

A história da educação escolar está intimamente ligada ao desenvolvimento das forças 

produtivas, às forças do capital que se intensificam e às ações de resistência que se 

estabelecem. A história da educação escolar é também a história dos trabalhadores que são 

determinados pelo capitalismo, mas que também são capazes de operar mudanças. 

Pela natureza do trabalho, o homem se transforma. Diferentemente da inteligência, da 

vontade e dos conhecimentos acumulados pelo camponês na atividade de transformação das 

forças da natureza em seu benefício, agora, no interior da fábrica, o saber só tem sentido para 

a oficina. A acumulação do saber e das habilidades é absorvida em relação ao trabalho, pelo 

capital, e se apresenta, portanto, como propriedade do capital. 

A habilidade do artesão é substituída pela fragmentação das etapas de produção, em 

que o produto passa a ser pensado e confeccionado em fases distintas por pessoas e máquinas 

diferentes. O artesão é ex-proprietário de seu saber. Assim, as transformações econômicas na 

Idade Moderna desestruturam a antiga ordem social, com modificações na atividade 

manufatureira. O trabalho familiar, que prevalecia nas oficinas, foi reorganizado e a atividade 

do artesão sofreu um processo de desqualificação. Se na manufatura o trabalhador emprega a 

ferramenta conforme suas características pessoais, na indústria moderna, ele se submete à 

maquinaria. E essa nova forma de produção só foi possível com a existência de mão-de-obra 

disponível em grande escala, associada à expansão comercial, industrial e financeira do século 

XIX. 

A burguesia, como classe dominante, impõe seu ideal econômico. Há uma migração 

da população para os centros urbanos. São as cidades os locais determinantes das relações 

sociais. A cidade determina as relações no campo e a indústria rege a agricultura. 

Com essas novas formas de trabalho, não basta o simples observar e imitar para que se 

realize a aprendizagem: é necessário sistematizar o ensino. A exigência do conhecimento 

intelectual está posta. 

Surge agora o tema novo de uma aprendizagem em que ciência e trabalho se 
encontram e que tende a se aproximar e a se assemelhar à escola. É o tema 
fundamental da educação moderna que apenas começa a delinear-se. (Manacorda, 
1989, p. 161) 

Além disso, é a partir da segunda metade do século XIX que é constituída a pedagogia 

do trabalho – a educação fundada no trabalho –, exigindo uma formação profissional 

institucionalizada. As novas descobertas científicas e tecnológicas têm papel importante no 

desenvolvimento econômico, intervindo como força produtiva. A energia não é mais 
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fornecida pelo homem, mas pela água dos rios, depois pelo carvão mineral. A máquina realiza 

as operações do homem – reduzido a acessório da máquina (Hobsbawn, 1987). 

As relações deixam de ser naturais para serem predominantemente sociais – a 

sociedade capitalista rompe com a idéia de comunidade e traz a idéia de sociedade. Deixa de 

se organizar segundo o direito natural e passa a se organizar segundo o direito contratual – no 

qual cada um é “livre” para dispor de sua liberdade. Entretanto, essa liberdade está vinculada 

à propriedade, em que o trabalhador não é proprietário dos meios de produção, mas da força 

de trabalho e vende essa força de trabalho mediante contrato com o capitalista. 

Com o capitalismo individual, tem-se a doutrina liberal, cujo expoente é Adam Smith 

(1723-1790). A ideologia liberal expressa e justifica o poder das classes burguesas na 

sociedade moderna, estabelece uma série de princípios e categorias, e proclama a liberdade 

que o cidadão tinha para vender sua força de trabalho. 

A doutrina liberal, instrumento de luta da burguesia contra o Antigo Regime, 
fundava-se nos princípios da individualidade, da liberdade, da propriedade, da 
igualdade e da democracia. Opunha à ordem iníqua que combatia – fundada na 
desigualdade herdada, a ordem capitalista que, respeitando as desigualdades 
naturais, se consubstanciava numa sociedade hierarquizada porém justa e para tanto 
aberta. (Xavier, 1990, p. 60) 

A noção de sociedade “aberta” implicava a possibilidade de mobilidade social com 

base nos méritos individuais. O pensamento liberal defendeu a “escola pública, universal e 

gratuita” como condição indispensável para a garantia da igualdade de direitos e 

oportunidades, que justificava a desigualdade social “justa” porque “natural”. 

A questão educacional deixa de ser um interesse de determinados grupos. Constituiu-

se uma questão do Estado e se coloca como necessária para a formação de um contingente de 

trabalhadores, preparando os indivíduos para as diferentes formas de produção que se 

estabelecem. A participação do Estado passa pela criação e manutenção de escolas e por uma 

política específica para a Educação. A ação educativa do Estado visa à legitimação da ordem 

econômica e social. 

A sociedade moderna, na sua identidade educativa e no seu desejo de 
pedagogização, atribuiu assim um papel central à família e à escola, renovadas na 
sua identidade, mas estende a sua ação conformativa também a muitos âmbitos, até o 
do trabalho. (Cambi, 1999, p. 207) 

A sociedade moderna realiza um projeto cada vez mais amplo e explícito de controle 

de toda a sociedade, colocando depois nas mãos do Estado o projeto de padagogização da 

sociedade civil. 

Será enfim a época contemporânea, que, seja nas democracias de massa, seja nos 
Estados totalitários, levará o projeto à execução máxima, mas produzindo agora – 
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em relação a ele – também seus anticorpos precisos: tomada de consciência de seu 
papel repressivo e alienante, desmascaramento de sua lógica de domínio. Será esta 
uma das heranças da Modernidade que, tanto em política como em educação, ainda 
atormentam a pesquisa contemporânea. (Cambi, 1999, p. 207) 

A consolidação do modo de produção capitalista, na sua base taylorista ou fordista, 

reflete-se diretamente na organização social, ao promover necessidades próprias do mercado 

de consumo e hábitos que permitam a consolidação dessa forma de produção. Reflete-se 

também no processo educativo, ao associar a questão educacional à questão da formação de 

mão-de-obra para o mercado de trabalho. 

Com o fortalecimento da ordem capitalista, a educação deixa de ser apenas interesse 

da burguesia. A classe operária reivindica a educação e luta contra o analfabetismo19. 

Defensores dos ideais de justiça, igualdade e distribuição de riqueza, os movimentos 

operários socialistas compreenderam que o analfabetismo era um enorme obstáculo ao 

trabalhador, inclusive à própria divulgação da idéias socialistas. Por exemplo, no Brasil, 

defenderam o ensino obrigatório, gratuito, leigo e técnico-profissional. Empenharam-se numa 

árdua luta, junto com as autoridades republicanas, pela criação e manutenção das escolas 

públicas e criaram escolas e bibliotecas operárias. 

Diferentemente dos socialistas, os movimentos de operários anarquistas na Europa e 

no Brasil não defenderam a “obrigatoriedade” da educação e não aceitaram a educação nem 

oferecida pelo Estado nem pela Igreja – pois viam nessas a consolidação dos interesses 

capitalistas. Lutaram pela educação a partir da criação de escolas independentes, financiadas 

pelos próprios trabalhadores, para a construção de uma sociedade de homens e mulheres 

livres. 

Os movimentos operários comunistas, nos países onde se organizaram, defenderam a 

ampliação da escola pública obrigatória, gratuita e leiga e enfatizaram a condição profissional 

do trabalho do professor, não aceitando a concepção do exercício do magistério como 

sacerdócio, isto é, como um ato de caridade e sacrifícios. 

Conforme afirma Frigotto (1986): 

Historicamente, o que se observa é que junto ao movimento de concentração e 
centralização do capital, as formas de luta capital/trabalho tendem a se desenvolver 
e, do ponto de vista da luta de classe observa-se uma crescente organização da classe 
trabalhadora – organização sindical, política, etc. [...] Sob o ângulo educacional o 
sistema capitalista é forçado a absorver tanto o aumento do acesso à escola quanto a 
elevação dos patamares escolares. (p. 161) 

                                            
19 Paulo Ghiraldelli Jr., em seu livro Educação e movimento operário no Brasil (1987), analisa as contribuições 
para a educação dos movimentos operários socialistas, anarquistas e comunistas no início do século XX, no 
Brasil. 
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A história da educação escolar é uma das expressões da história das lutas de classe, é 

também a história das conquistas e derrotas dos trabalhadores na busca de transformações que 

significassem a superação da exploração do capital. 

Para essas transformações, Marx e Engels (1981) afirmam que existe somente um 

caminho: a práxis revolucionária. “A mudança das circunstâncias e da atividade humana ou 

autotransformação só pode ser tomada e racionalmente entendida como ‘práxis 

revolucionária’” (p. 104). 

E continuam: 

Toda a vida social é essencialmente ‘prática’. Todos os mistérios que levam a teoria 
ao misticismo encontram a sua solução racional na práxis humana e no compreender 
desta práxis. (p. 105) 

E propõem:  

Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão é 
transformá-lo. (p. 106) 

Esses dois autores escrevem A ideologia alemã, entre 1845 e 1846, em que apresentam 

a concepção materialista da história. Defendem a necessidade da conquista do poder político 

pela classe operária e desenvolvem idéias fundamentadas sobre a sociedade comunista. Nessa 

obra, a sua doutrina da missão histórica da classe operária recebeu uma demonstração 

qualitativamente nova. Além disso, buscaram provar que a consciência social depende do ser 

social, e a necessidade e a eficácia, da consciência revolucionária. 

Neste estudo, no qual nos propusemos resgatar a história do trabalho e a história da 

educação escolar, algumas questões são relevantes: 

 

� Que escola pública temos e que escola pública queremos construir? 

� Que escola pública será capaz de se articular com os interesses das camadas populares? 

� Os docentes, trabalhadores da Educação, possuem projetos para a escola? 

� Que escola almejam construir? 

 

Em condições econômicas e sociais em que os indivíduos são explorados pelas 

relações materiais, impõe-se a tarefa prática, social, de transformar essa realidade. Nesse 

quadro, a escola pública se insere como um dos instrumentos para a “práxis revolucionária”. 

Ela poderá contribuir para a compreensão e tomada de consciência dos interesses de classe. É 

essa a função política da escola, definida à luz de uma pedagogia socialista. É esse o papel 

político da educação escolar. Afirma Libâneo (1990): 
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Os caminhos da operacionalização desse papel político da educação escolar são 
extremamente complexos, pois a disputa pela formação cultural e cientifica 
institucionalizada, por parte das classes sociais fundamentais, ocorre com armas 
desiguais, uma vez que o Estado capitalista tem a escola sob seu controle. A história 
da escola pública brasileira é pródiga em exemplos de como cumpriu e cumpre 
função discriminadora restringindo, de múltiplas formas, o acesso e a permanência 
do povo a ela. (p. 212) 

Este segundo capítulo tem o objetivo de examinar a história da Educação pública e da 

profissão docente no Brasil e, nessa tarefa, compreender o seu processo e o seu sentido. 

 

 

A educação pública no brasil 

 

Ao tentarmos reconstruir a história da Educação pública no Brasil, podemos 

considerar que o marco inicial dessa história é a chegada dos jesuítas em 1549. Temos um 

período que se estende até 1759, quando estes foram expulsos por Pombal. 

Se o ensino jesuíta implantado contava com incentivo e subsídio da Coroa portuguesa, 

esse ensino constitui “uma educação pública”. Segundo Saviani (2004), trata-se de “uma 

educação pública religiosa”. Entretanto, o ensino de responsabilidade dos jesuítas – mantido 

com recursos públicos –, não preenchia outros critérios para que seja considerado “público”, 

já que as condições tanto materiais como pedagógicas, quer dizer, os prédios, a infra-

estrutura, as diretrizes pedagógicas, as normas disciplinares, a avaliação, encontravam-se sob 

o controle dos jesuítas, portanto eram de domínio privado. 

No período seguinte, temos a pedagogia pombalina. O alvará de 1759 determinou o 

fechamento dos colégios jesuítas e introduziu as “Aulas Régias”, a serem mantidas pela 

Coroa. Podemos então dizer que, de 1759 a 1827, houve ensaios para se instituir uma “escola 

pública estatal”. De fato, as reformas pombalinas contrapõem-se às idéias religiosas e, com 

base nas idéias laicas, a partir do Iluminismo, instituem o privilégio do Estado no que se 

refere à instrução, constituindo-se no Brasil “uma educação pública estatal”. Todavia, a 

responsabilidade do Estado se limitava ao pagamento do salário do professor e às diretrizes 

curriculares da matéria a ser ensinada. Cabia ao professor garantir as condições materiais 

relativas ao local e à infra-estrutura para o ensino, que era na maioria das vezes ministrado na 

própria casa dos professores. 

Após a Proclamação da Independência em 1822, o Ato Adicional de 1834 colocou as 

escolas primárias e secundárias sob a responsabilidade das províncias, não assumindo um 

projeto de escola pública nacional. No decorrer do século XIX, o poder público foi 
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normatizando, pela via legal, os mecanismos de criação, organização e funcionamento das 

escolas, para que adquirissem o caráter de “instituição pública”. No entanto, essas escolas 

continuavam funcionando em espaços privados: as casas dos professores. 

Foi somente na República que a “escola pública”, no seu sentido próprio, fêz-se 

presente na história da educação brasileira. A partir daí, o poder público assume a tarefa de 

organizar e manter integralmente as escolas, tendo como objetivo a difusão do ensino à 

população. 

A 1ª República (1989-1930) é um período marcado por diversos movimentos sociais 

reivindicando a abertura de escolas. Em 1920, 75% ou mais da população em idade escolar 

era analfabeta. Como afirma Ghiraldelli (2006):  

[...] em 1920, surgiu entre alguns grupos de intelectuais a idéia de ‘republicanização 
da República’. Era como se, depois de duas décadas, as promessas dos governantes 
de criar um Brasil diferente daquele que existiu sob o Império não tivessem sido 
realizadas. (p. 33) 

A 1ª República tem seu fim com a tomada do poder pela Revolução de Outubro de 

1930. Com Getúlio Vargas no poder, algumas ações foram realizadas na Educação, 

principalmente para atender a um dos projetos de Vargas: realizar as bases para a 

industrialização. Temos então a criação, na capital da República – Rio de Janeiro –, do 

Ministério da Educação e Saúde Pública e a educação passa a ser reconhecida como uma 

questão nacional. 

Então, houve em âmbito nacional uma série de medidas relacionadas à Educação: em 

1931, as Reformas Francisco Campos; em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova – dirigido ao governo e ao povo, que defendia a construção de um sistema nacional de 

educação; a Constituição de 1934, que colocava a exigência de diretrizes da Educação 

nacional e elaboração de um plano nacional de educação; as Leis Orgânicas do Ensino, na 

década de 1940 – oito decretos por iniciativa do ministro da Educação do Estado Novo, 

Gustavo Capanema –, que explicitava que as “elites condutoras” deveriam chegar ao ensino 

superior e as camadas subalternas seriam a mão-de-obra necessária para os projetos do 

Governo Vargas: bases para a industrialização. 

Na seqüência, a Constituição de 1946 determinou à União a tarefa de fixar diretrizes e 

bases da Educação nacional e, em 1947, formulou-se um projeto que, após 14 anos de 

discussão, tornou-se a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 20 de 

dezembro de 1961. 

Convém salientar que, desde o fim do Império, intensificam-se os debates sobre a 

questão da instrução pública, articulada com os temas da abolição da escravatura, do incentivo 
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à imigração, da modernização da produção pela introdução de máquinas. Esses debates 

apontavam para a construção de um sistema nacional de ensino, colocando-se a instrução 

pública, com destaque para as escolas primárias, sob o poder do governo central. 

Identificamos nesse momento a tendência de se considerar a escola como o caminho para a 

solução dos demais problemas enfrentados pela sociedade, dando origem à idéia da “escola 

redentora da humanidade”. Idéia que ainda persiste em diversos segmentos da sociedade. 

Nesse contexto, após efetivada a Abolição da Escravatura em 1888 e proclamada a 

República em 1889, a organização do sistema nacional de ensino seria uma conseqüência, 

mas isso não ocorreu. A Constituição delegava aos estados a competência para legislar e 

prover o Ensino Primário, e ao Distrito Federal, a instrução secundária. 

Considerando que o estado de São Paulo detinha a hegemonia econômica – dada à sua 

condição de ser o principal produtor e exportador de café e, com a República, alcançar a 

hegemonia política –, a esse estado coube iniciar o processo de organizar e implantar a 

instrução pública, no sentido próprio, o que se deu por meio de uma ampla reforma da 

instrução herdada do Império. Essa reforma iniciou-se, em 1890, pela Escola Normal. 

Caetano de Campos, diretor da Escola Normal de São Paulo, que elabora com Rangel Pestana 

o decreto de 12 de março de 1890, acreditava que, “antes de reformar a Instrução Pública do 

Estado, imperiosa e inadiável necessidade”, devia-se instalar “as escolas-modelo” de 2º e 3º 

graus “anexas à Escola Normal”. Daí, é criada a Escola-Modelo, anexa à Escola Normal de 

São Paulo, como um órgão de aplicação metodológica, composta de duas classes: uma 

feminina e outra masculina – em consonância com a concepção difundida na época, segundo a 

qual toda a reforma escolar poderia ser resumida na questão do mestre e dos métodos. 

Em 1892, empreende-se a Reforma Geral da Instrução Pública Paulista (Lei 88 de 

08/09/1892, regulamentada pelo Decreto 114B de 30/12/1892) de 1890. Pelos considerandos 

do decreto de 12 de março de 1890, podemos concluir que se destacava a idéia republicana da 

relevância e prioridade da “instrução pública”. Defendia-se precedência do Ensino Primário 

no conjunto da instrução pública e se colocava a adequada formação de seus professores 

como condição prévia para a eficácia da escola primária. Foi essa condição que determinou a 

decisão de se iniciar a reforma pela Escola Normal. Feita essa reforma, passou-se a 

reorganização da instrução pública e seu conjunto. 

Embora a reforma de 1892 abrangesse a totalidade da instrução pública, seu centro 

localizava-se na escola primária. Assim, instituíram-se os grupos escolares – criados para 

reunir em um só prédio de quatro a dez escolas. 
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Antes, as escolas primárias eram também chamadas de “escolas de primeiras letras”. 

Eram classes isoladas ou avulsas e unidocentes. Ou seja, uma escola era uma classe regida por 

um professor, que ministrava o ensino elementar a um grupo de alunos em níveis diferentes 

de aprendizagem. Essas escolas isoladas, uma vez reunidas, foram substituídas pelos grupos 

escolares. 

Conforme relata Luciano Mendes de Faria Filho (2000), ao realizar visitas técnicas em 

1902 aos grupos escolares em São Paulo, o inspetor do Ensino de Minas Gerais, Estevam de 

Oliveira, ficou deslumbrado com o “espetáculo de ordem, civismo, disciplina, seriedade e 

competência” (p. 27). 

Iniciando o processo, a partir de 1893, os grupos escolares foram se disseminando pelo 

estado de São Paulo, chegando em 1910 a 101: 24 na capital e 77 no interior (Souza, 1998), 

sendo esse modelo irradiado aos demais estados. Essa difusão do modelo escolar paulista foi 

marcada por ambigüidades, valorização, repúdio. Educadores paulistas foram contratados por 

governos de vários estados para a reorganização da instrução pública. Todavia, o sistema 

escolar paulista não era homogêneo e apresentava uma série de dificuldades: a falta de vagas, 

a precariedade dos edifícios, a carência de mobiliário e de material didático, as dificuldades 

de emprego dos métodos modernos de ensino, os baixos salários. De fato, os relatórios de 

inspetores e diretores dos grupos escolares do estado de São Paulo, elaborados na transição do 

século XIX para o XX, permitem verificar essas denúncias (Souza, 1998). Apesar da 

expansão crescente do número de escolas e de vagas, a situação do ensino primário manteve-

se precária no decorrer do século XX. 

Cumpre ressaltar que as escolas isoladas eram multiseriadas, ao passo que os grupos 

escolares eram seriados. Assim, esses grupos eram também denominados escolas graduadas, 

pois o agrupamento dos alunos se dava de acordo com o grau ou a série em que se situava – o 

que exigia uma progressividade de aprendizagem, isto é, da primeira à segunda série até 

concluir a quarta série. Essa graduação do ensino levava a uma divisão do trabalho escolar, ao 

formar classes com alunos do mesmo nível de aprendizagem, e acreditava-se que essa 

homogeneização possibilitava um melhor rendimento escolar. Todavia, podemos constatar 

que conduzia a um refinado mecanismo de seleção com altos padrões de exigência escolar – o 

que gerou acentuado aumento de repetência. 

Na verdade, era uma escola eficiente para o objetivo de seleção e formação das elites. 

Nesse sentido, a questão da educação das massas populares ainda não se colocava. Essa 

questão emergirá na reforma paulista de 1920, conduzida por Sampaio Dória. 
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Em 1920, mais da metade da população paulista entre 7 e 12 anos de idade estava fora 

da escola. Proclamando que “dar instrução a alguns e não dar a todos é profundamente 

injusto” (Nagle, 1974, p. 208), o presidente do estado de São Paulo instituiu uma escola 

primária, cuja primeira etapa – de dois anos – seria gratuita e obrigatória para todos. Essa 

reforma recebeu várias críticas e não foi implantada. 

A Reforma Francisco Campos, na década de 1930, constituida de seis decretos, 

embora não tenha tratado o curso primário, deu um passo importante no sentido da 

regulamentação da educação brasileira em âmbito nacional. 

Na década de 1930, grande importância teve o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, que propunha realizar a reconstrução social pela reconstrução educacional. Segundo 

nosso entendimento, esse manifesto representou mais um documento de política educacional 

que defendia a escola pública do que a defesa da Escola Nova. Expressou o pensamento de 

um grupo de educadores, na IV Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro 

de 1931, quando Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, solicitou aos presentes que 

colaborassem na definição da política educacional do novo governo. O Manifesto provocou o 

rompimento entre o grupo dos renovadores e o grupo dos católicos, que resolveram retirar-se 

da ABE (Associação Brasileira de Educação – fundada em 1924) e criar a Confederação 

Católica Brasileira de Educação em 1933. 

Partindo do pressuposto de que “a educação é uma função essencialmente pública” e 

baseado nos princípios de laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, co-educação e unicidade da 

escola, foram propostas as diretrizes de um sistema nacional de Educação, abrangendo, de 

forma articulada, desde a Educação Infantil até a universidade. As diretrizes e os princípios 

firmados no Manifesto estiveram presentes nos debates da Constituinte 1933-1934 e 

influenciaram a criação do texto da Constituição de 1934. 

A Constituição de 1937 (art. 15, inciso IX) estabelece como competência da União 

“fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que 

deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e juventude”, propósito de 

colocar além da Educação Secundária e Superior também a Educação Primária sobre a 

responsabilidade do governo central. 

Outra questão relevante da década de 1930 foi a formação de professores. Depois de a 

formação de professores primários já ter sido assumida com a criação das Escolas Normais, 

volta-se então ao problema do preparo dos docentes do Ensino Secundário. Ao propor no 

Decreto do Estatuto das Universidades Brasileiras a criação da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, conclui-se que a nova faculdade não seria apenas um órgão de alta cultura 
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ou de ciência pura e desinteressada, mas deveria ser antes de tudo e eminentemente um 

Instituto de Educação – cuja função seria a formação de professores, sobretudo os do Ensino 

Normal e Secundário. 

A nova faculdade prevista por Francisco Campos não chegou a ser instalada. No 

entanto, em 1939, o ministro Gustavo Capanema reorganizou, na Universidade do Brasil, no 

Rio de Janeiro, a Faculdade Nacional de Filosofia, que ficou estruturada em quatro seções: 

Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, às quais acrescentou uma seção especial: Didática. 

Essa faculdade passou então a ser referência para as Faculdades de Filosofia, Ciências 

e Letras do país. A partir do Decreto 1.190/39, todos os cursos dessas faculdades se 

organizaram em duas modalidades: o bacharelado, com a duração de três anos, e a 

Licenciatura. O curso de Pedagogia foi definido como um curso de bacharelado ao lado dos 

outros cursos. O diploma de licenciado seria obtido por meio do curso de Didática, com a 

duração de um ano, acrescentado ao curso de bacharelado de três anos – o que deu origem ao 

esquema conhecido como “3+1”. 

A base organizacional da formação em nível superior dos profissionais da Educação – 

professores e pedagogos – decorre dessa estrutura implantada em 1939 que, embora tenha 

sofrido alterações e diversas críticas, no fundamental, manteve-se ainda hoje. 

É necessário constatar que as reformas que foram aprovadas eram definidas pelos 

grupos que assumiam o controle político do país. Francisco Campos se concentrou no Ensino 

Superior, Secundário e Comercial; Gustavo Capanema, baseando-se nas Leis Orgânicas, 

começou pelo ensino industrial, depois o secundário, o comercial, normal, primário e agrícola. 

Embora todo o conjunto da educação tenha sido afetado, não havia uma ordenação da 

educação nacional em seu todo, como preconizava o Manifesto. 

Em 1946, a Constituição definia à União a competência de “fixar as diretrizes e bases 

da educação nacional”. Em cumprimento à constituição, o ministro Clemente Mariani, a partir 

do trabalho de uma comissão, encaminhou ao presidente da República um projeto de Lei da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, que só foi promulgada em 

1961. Do ponto de vista da organização do ensino, a LDB – Lei 4.024/61 – manteve no 

fundamental a estrutura decorrente da Reforma Capanema. 

Na segunda metade do século XX, ganhou força o movimento renovador, cujos 

representantes foram ocupando postos da burocracia oficial, criando escolas, ensaiando 

reformas. Essa hegemonia já estava presente na comissão constituída em 1947 para elaborar o 

projeto da LDB, composto por educadores do grupo católico, mas também por Anísio 

Teixeira, Lourenço Filho, Faria Góis, Almeida Júnior, representantes da Pedagogia Nova. 
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Confirmando a hegemonia do movimento renovador, na década de 1960, temos vários 

exemplos de sua expressão: nas experiências dos colégios de aplicação e dos ginásios 

vocacionais. No entanto, a partir do regime militar, implantado em 1964, houve um processo 

de reorientação do ensino no país buscando reprimir as ações renovadoras. 

A nova ordem social exigiu reformas. Em 1968, a Lei 5.540 reformulou o Ensino 

Superior. O projeto da reforma universitária procurou atender a duas demandas contraditórias: 

de um lado, professores e estudantes que almejavam autonomia universitária, mais verbas, 

mais vagas e mais pesquisas. De outro, grupos ligados aos interesses do regime militar, 

vincular o ensino aos mecanismos do mercado e ao projeto político de modernização em 

consonância com os interesses do capitalismo internacional. 

Aprovada a lei pelo Congresso, os dispositivos da primeira demanda, especialmente os 

relativos à autonomia universitária, foram vetados pelo Presidente da República. Por exemplo, 

a expansão do Ensino Superior, reivindicada pelos movimentos estudantis, deu-se pelas 

autorizações do Conselho Federal de Educação a escolas isoladas privadas, contrariando o 

art. 2º da Lei 5.540, que estabelecia como regra a organização universitária e como exceção os 

estabelecimentos isolados. A exceção tornou-se a regra. 

A Lei 5692/71 reformou também o Ensino Médio: o curso colegial de três anos passou 

a ser o 2º grau – obrigatoriamente um curso profissional. A expanção de vagas no Ensino 

Superior não foi suficiente para atender a demanda. Então, o caráter compulsório e universal 

da profissionalização do ensino de 2° grau tem o objetivo de desviar parte dos alunos do 

Ensino Superior. Para o 2° grau, improvisaram-se as escolas, diminui-se a educação geral nos 

currículos, criaram cursos para “emergencialmente” formar professores – é necessário que a 

escola tenha a fábrica como modelo e prepare alunos dóceis, disciplinados para o mercado de 

trabalho. Em 1982, a Lei 7.044 extingue o caráter de profissionalização universal e 

compulsória do 2º grau. 

Quanto ao Curso Superior, é necessário destacar a institucionalização e implantação 

dos programas de pós-graduação, a partir do Parecer CFE 11/69. Nesse contexto, a pós-

graduação também refletiu as contradições da sociedade brasileira, tornando-se espaço 

importante para o desenvolvimento de uma tendência crítica, que não era predominante no 

pensamento educacional brasileiro, mas que gerou estudos e pesquisas consistentes, em cujas 

bases foi possível formular a crítica e a denúncia da pedagogia conservadora dominante. 

As conseqüências das reformas formuladas pela ditadura militar foram desastrosas e 

logo analisadas e criticadas pelos educadores da tendência crítica, que também se dedicaram a 

construir ações de oposição e resistência a um projeto que não significava avanço da 
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Educação pública no Brasil, isto é, não se voltava à democratização brasileira. Esses 

educadores se organizaram em associações, processo que se iniciou nos anos 1970 e se 

intensificou nos anos 1980. 

A organização dos educadores nesse período pode ser caracterizada por duas vertentes 

distintas: uma marcada pela preocupação com o significado social e político da educação – 

visando uma escola pública de qualidade para toda a população. Outra marcada por 

preocupações com o aspecto econômico-corporativo, de caráter reivindicativo, e expresso 

claramente pelas greves, que explodiram a partir do final dos anos 1970, penetrando nas 

décadas de 1980 e 1990 (Saviani, 2004). 

Na primeira vertente, situam-se a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Educação – ANPED –, criada em 1977; o Centro de Estudos Educação e Sociedade – 

CEDES –, formado em 1978; e a Associação Nacional de Educação – ANDE –, fundada em 

1979. Essas três entidades reuniram-se e organizaram as Conferências Brasileiras de 

Educação – CBE –, sendo a primeira em 1980 e outras cinco em 1982, 1984, 1986, 1988 e 

1991. A segunda era representada pelas entidades sindicais dos diferentes estados do país, 

articuladas em âmbito nacional pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação – 

CNTE – e pela Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – ANDES (Saviani, 

2004). 

Segundo Saviani (2004), as entidades sindicais partiram de uma motivação de caráter 

econômico corporativo e foram evoluindo, “incorporando progressivamente preocupações 

econômico-políticas e mesmo político-pedagógicas” (p. 46). 

É nesse contexto que se foi impondo cada vez mais a exigência de inúmeras 

modificações na Educação nacional – o que implicava a mudança na legislação em vigor. 

A nova Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 consagrou aspirações e 

conquistas decorrentes da mobilização da comunidade educacional e de movimentos sociais. 

Entre as conquistas, podemos citar o direito à Educação desde o zero ano de idade, a 

gratuidade do ensino público em todos os níveis, a gestão democrática da Educação pública, a 

autonomia universitária, a vinculação de percentuais mínimos do orçamento da união, 

estados, distrito federal e municípios a serem destinados à Educação. Em conseqüência, deu-

se início ao processo de elaboração da nova LDB, aprovada em 20 de dezembro de 1996, Lei 

9.394, que fixou as diretrizes da Educação nacional. 

Nesse novo quadro jurídico, as competências das três instâncias do regime federativo 

em matéria de Educação ficaram estabelecidas. Aos municípios, coube a responsabilidade 

pela Educação Infantil, assumindo também, em conjunto com o estado a que pertencem, o 
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Ensino Fundamental I e II. Aos estados, a lei destinou a responsabilidade pelo Ensino Médio e 

em conjunto com os municípios, pelo Ensino Fundamental. À união, coube coordenar e 

articular os sistemas exercendo funções normativas, redistributivas e supletivas em relação às 

outras instâncias. Coube ainda estabelecer as diretrizes para os currículos de todos os níveis 

de ensino e avaliar o rendimento escolar tanto dos alunos como das instituições, abrangendo 

todos os níveis e todas as instâncias responsáveis pelo ensino. 

Quanto à organização do ensino, a nova LDB manteve essencialmente a estrutura 

anterior, alterando a nomenclatura ao substituir as denominações de 1º e 2º graus por Ensino 

Fundamental e Médio, respectivamente. Em agosto de 2005, a Resolução nº 3 do Conselho 

Nacional de Educação amplia o Ensino Fundamental para nove anos. 

Analisando a história da Educação pública, no que se refere ao ideário pedagógico, 

identificamos no primeiro período (1890-1931) a concepção educacional a partir do 

Iluminismo republicano; no segundo período (1931-1961), prevaleceu o ideário pedagógico 

renovador; e no terceiro período, identifica-se concepção produtivista da educação, cuja 

primeira formulação remonta à década de 1950 com os trabalhos de Theodore Schultz que 

divulgaram a teoria do capital humano (Saviani, 2004). 

Essa concepção esteve presente no Brasil nos debates que se travaram na tramitação da 

1ª LDB. Santiago Dantas, na sessão da Câmara dos Deputados, realizada em 4 de junho de 

1959, defendeu a organização do sistema de ensino em estreita vinculação com o 

desenvolvimento econômico do país. Nas leis subseqüentes, a Lei 5.540/68 que reformulou o 

Ensino Superior e a Lei 5.692/71, relativa ao 1º e 2º graus, essa concepção se manifestou com 

força e clareza. Assim, os princípios de racionalidade e produtividade subsidiaram as 

reformas de ensino nos períodos dos governos autoritários, pós-1964. A teoria do capital 

humano (Schultz, 1973) foi divulgada e aprimorada bem como “o valor econômico da 

educação”. A educação passou a ser entendida como algo decisivo do ponto de vista do 

desenvolvimento econômico, um bem de produção. 

Apoiados em autores de base marxista, que analisavam a escola na sociedade 

capitalista como responsável pela marginalização das camadas populares, a quem Saviani 

denomina crítico-reprodutivistas, educadores brasileiros elaboraram a crítica à teoria do 

capital humano. Evidenciaram a subordinação da educação ao desenvolvimento econômico 

como mecanismo de tornar esta funcional ao sistema capitalista, isto é, colocá-la a serviço dos 

interesses da classe dominante – uma vez que o processo educativo deveria concorrer para o 

incremento da produção da mais-valia, reforçando as relações de exploração. 
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Na década de 1980, um livro de Cláudio Salm, Escola e trabalho (1980), evidenciou a 

improcedência da tese que liga diretamente a educação ao desenvolvimento capitalista. 

Todavia, ao tentar provar a autonomia do desenvolvimento capitalista em relação à educação, 

o autor absolutizou a separação entre escola (educação) e trabalho (processo produtivo). 

Finalmente Gaudêncio Frigotto (1986), na obra A produtividade da escola 

improdutiva, reconstitui a lógica interna e a gênese histórica da teoria do capital humano, 

defendendo a tese de que a escola não é produtiva a serviço dos indivíduos indistintamente, 

numa sociedade sem antagonismos como apresentava a teoria do capital humano. Também 

não é produtiva a serviço exclusivo do capital como acreditavam os críticos (reprodutivistas). 

Nem a escola é improdutiva como era compreendida pela crítica da crítica à teoria do capital 

humano. 

Na verdade, Frigotto postulou que não há um vinculo direto e imediato, mas um 

vínculo indireto e mediato. O título de sua obra A produtividade da escola improdutiva 

sintetiza sua tese. Com efeito, para a teoria do capital humano e para seus críticos, a escola é 

simplesmente produtiva; para Salm, ela é simplesmente improdutiva e, para Frigotto, a escola 

é imediatamente improdutiva e mediatamente produtiva. 

Essa concepção produtivista da educação resistiu a todas as críticas de que foi alvo ao 

longo da década de 1980, retomando com um novo vigor no contexto do neoliberalismo. Daí, 

passa a ser acionada como um instrumento de ajustamento da educação às demandas do 

mercado numa economia globalizada centrada na “sociedade do conhecimento”. Essa visão se 

constituiu referência para o Projeto Darcy Ribeiro no Senado na ocasião da aprovação da 

atual LDB, suplantando a “qualidade social da educação”, que marcava os projetos da LDB 

na Câmara dos Deputados. 

Outra questão relevante refere-se à centralização/descentralização da administração 

pública. No final dos anos 1970 e no início da década de 1980, esgotava-se a ditadura militar 

e iniciava-se um processo da retomada da democracia. Nesse processo, retoma-se essa 

discussão. O fortalecimento da sociedade civil, as propostas dos partidos políticos 

progressistas, a atuação de educadores compromissados com a democratização de ensino e 

com a valorização da escola pública fizeram com que o Estado reconhecesse a falência da 

política educacional, principalmente a profissionalização do Ensino Médio. 

A deterioração da gestão das redes públicas, o rebaixamento salarial dos professores, a 

elevação das despesas das escolas pela ampliação da escolaridade sem aumento dos recursos, 

os casos de desvio de recursos, a ampliação à rede privada de ensino levaram a sociedade civil 

a propor soluções e a intelectuais de esquerda ocuparem cargos na administração pública. 
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Esses administradores oposicionistas tiveram como meta a descentralização da administração, 

com formas de gestão democrática da escola, com a participação de professores, alunos, pais e 

com a eleição direta de diretores. Retoma-se nesse momento a discussão da municipalização 

do ensino, com o apoio dos privatistas. A escola privada é valorizada por pais, que condenam 

as greves nas escolas públicas e reforçam a tese da privatização, enfraquecendo o suporte 

popular à escola pública. Segundo Vanilda Paiva (1986), a questão da 

centralização/descentralização da Educação escolar no Brasil não pode ser discutida 

independentemente do modo pelo qual é concebido o exercício do poder político no país. 

Uma das formas de descentralização política é a municipalização que, desde a década 

de 1930, já havia sido proposta por Anísio Teixeira. A Lei 5.692/71 repassou a tarefa de 

ministrar o Ensino Fundamental aos governos municipais, sem oferecer as condições 

financeiras e técnicas. Somente com a Constituição Federal de 1988, o município legitimou-se 

como instância administrativa e a responsabilidade do Ensino Fundamental foi lhe repassada 

prioritariamente. 

As categorias centralização/descentralização estão vinculadas à história da formação 

social brasileira e às tendências econômico-sociais presentes em cada período histórico. Isso 

ficou evidenciado com a promulgação da Lei 9.394/96. Atrelada aos interesses neoliberais de 

diminuir gastos sociais do Estado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

centraliza no âmbito federal as decisões sobre currículo e sobre avaliação e repassa à 

sociedade as responsabilidades estatais como, por exemplo, o trabalho voluntário na escola. 

Os projetos Família na escola e Amigos da escola e a descentralização de responsabilidades 

do Ensino Fundamental em direção ao município são exemplos de uma política que centraliza 

o poder e descentraliza as responsabilidades. 

Concluindo esse panorama, podemos dizer que hoje a Educação pública conta com 

uma estrutura ampla e abrangente. No decorrer do século XX, passamos de um atendimento 

educacional de pequeno alcance, de um país predominante rural para serviços educacionais 

em grande escala. Em 1933, a matrícula de 2.238.773 alunos no curso primário passou para 

35.792.554 em 1998. 

Entretanto, ainda não superamos os aspectos quantitativos. Basta tomarmos a questão 

do analfabetismo. Em 1890, a taxa do analfabetismo era aproximadamente 85% em relação à 

população total. Passados cem anos, temos uma redução relativa, pois a taxa caiu para 30%. 

No entanto, se considerarmos a população total (146.825.475 – censo de 1991), veremos que 

o número absoluto quadruplicou. 
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Portanto, o déficit histórico que o Brasil vem acumulando evidencia deficiências 

enormes. Historicamente, a emergência de estados nacionais no decorrer do século XX foi 

acompanhada da implantação dos sistemas nacionais de ensino nos diferentes países como via 

para a erradicação do analfabetismo e universalização da instrução popular, mas o Brasil 

retardou essa iniciativa. 

A política educacional que foi implementada no Brasil, sob a direção do Ministério da 

Educação, caracteriza-se pela descentralização das responsabilidades de manutenção das 

escolas, induzindo os municípios a assumir os encargos do Ensino Fundamental e apelando à 

sociedade, de modo geral – empresas, organizações não governamentais, comunidade 

próxima à escola, os pais, os próprios cidadãos individualmente – considerados para que 

cooperem pela via do voluntarismo – e da filantropia, na manutenção física, na administração 

e no próprio funcionamento pedagógico das escolas. 

Atualmente, analisando as escolas públicas, verificamos que há um grande estímulo à 

diferenciação de iniciativas e diversificação dos modos de funcionamento e de gestão da 

Educação escolar, configurando-se um quadro da Educação pública altamente heterogênea. 

Por outro lado, com o discurso da defesa de um “sistema nacional de avaliação”, respaldado 

pela Lei 9.394/96, o MEC centraliza o controle da avaliação do rendimento escolar em todos 

os níveis. Esse modelo aplicado em um sistema heterogêneo acentua as desigualdades 

educacionais. 

Concluindo, a implantação de um sistema de ensino no Brasil foi um processo tardio. 

Apenas, agora, no final do século XX e início do século XXI, é que se efetiva a expansão do 

Ensino Fundamental – único nível de ensino obrigatório e gratuito, assegurado pela 

Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96. 

Por outro lado, a universalização do Ensino Fundamental vem ocorrendo com as 

marcas da desvalorização do professor, dos prédios escolares, com a superlotação das salas de 

aula e determinada pelos dramas que atingem a sociedade brasileira. 

A análise da história da Educação escolar pública no Brasil nos aponta para um grande 

desafio: 

 

� a tarefa de organizar um sistema de ensino que favoreça um projeto digno para as 

camadas populares. Para tal, é necessário que esta tenha clareza sobre a escola que 

defende e que professor é fundamental para a construção desse projeto. 
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� É necessária a garantia da participação do Estado, que passa pela criação e 

manutenção das escolas, por uma política específica para a Educação e pela 

valorização do professor. 

� Que interesses sustenta, hoje, a ação educativa do Estado? 

� Que interesses deve sustentar? 

 

 

A profissão docente do Brasil 

 

A profissionalização não é um processo que se produz de modo endógeno. A história 

da profissão docente é indissociável do lugar que seus sujeitos ocupam nas relações de 

produção e no papel que desempenham na ordem social. Como já apresentamos, a Educação 

escolar e a história da profissão docente se realizaram a partir de necessidades de ordem social 

e econômica, e o ensino, como uma forma de trabalho, não pode ser compreendido, a não ser 

pelo estudo da história da sociedade. 

Atualmente contamos com várias pesquisas sobre a profissão docente. A partir destas, 

sabemos que a profissionalização dos professores está intimamente ligada à formação dos 

Estados Modernos, mas que se devem considerar as especificidades de cada país, em 

decorrência dos diferentes papéis desempenhados pelos Estados na formação dos sistemas 

escolares. Mostram também que há aspectos semelhantes sobre a profissão docente nas 

sociedades ocidentais como, por exemplo, o processo de feminização ou da condição 

econômica no final do século XIX. 

No Brasil, embora sejam numerosos os estudos acerca de formação de professores, 

instituições, atividades docentes, organização da categoria, saberes, legislação, acreditamos 

que deva haver uma análise mais integrada dessas dimensões. Compreendemos que a 

expressão história da profissão docente deve possuir uma noção unificadora das várias 

dimensões do exercício profissional do magistério, integrando a formação, a instituição, os 

saberes, o exercício concreto da atividade, as relações com o Estado, as formas de 

organização da categoria profissional. 

Farias Filho (2000), no artigo “A instrução elementar no século XIX”, identificou que 

havia nas províncias uma intensa discussão sobre a necessidade de escolarização para “as 

camadas inferiores”, porém foram muitos os limites enfrentados e essas aspirações não se 

realizaram. Segundo o autor: “[...] para a elite brasileira, a escola para os pobres, mesmo em 
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se tratando de brancos e livres, não deveria ultrapassar o aprendizado das primeiras letras” 

(p. 136). 

Esse autor analisa os espaços escolares brasileiros afirmando que o Império herdou da 

Colônia as escolas régias, que funcionavam em espaços improvisados, geralmente na casa do 

professor ou professora, que ganhavam uma pequena ajuda para os alunos. Esses mestres 

eram reconhecidos ou nomeados pelo governo e lecionavam quatro horas por dia no período 

das 10 às 12h e das 14 às 16h. Além dessas escolas, havia outro modelo de escola – aquelas 

cujos espaços e mestres eram organizados por pais de crianças ou jovens, para lecionarem 

para seus filhos e até para parentes e vizinhos. O pagamento era feito pelo chefe da família 

que era, na maioria das vezes, fazendeiro. Outro modelo era aquele cuja escola era criada por 

um grupo de pais. Havia ainda os colégios masculinos e femininos e o sistema de preceptores. 

A maioria desses modelos de escola era freqüentada por crianças e jovens provenientes de 

famílias abastadas. Em todas as escolas, era proibida a freqüência de crianças negras, mesmo 

que fossem livres, que em alguns casos tiveram contato com as letras em modelos mais 

familiares e comunitários de escolarização. 

Com o fortalecimento do Império, vai se estruturando a construção de espaços 

específicos para a escola. Além disso, há no mundo moderno uma valorização da escola, um 

avanço nas discussões pedagógicas, a concretização de métodos que também estavam 

presentes no Brasil. 

Para o Farias Filho (2000), o desenvolvimento dos saberes científicos, em especial da 

medicina e da higiene, vão exigir um espaço próprio para a escola. Na época, os higienistas 

denunciavam as péssimas instalações escolares, prejudiciais à saúde e à aprendizagem dos 

alunos. Outra questão que se colocava refere-se à administração das instituições escolares 

quanto à falta de espaços próprios para as escolas e à distância entre elas, dificultando sua 

fiscalização. Apresenta o autor que uma das preocupações referia-se à utilização do tempo 

escolar. Isso porque era necessário que se pensasse a distribuição do tempo em relação à 

escola, à família e ao trabalho. 

No Brasil, é no século XIX, no reinado de D. João VI, que se constata um controle 

estatal sobre a Educação formal e as primeiras iniciativas para organizar um sistema de 

instrução primária. Junto com esse propósito, tem início um processo de profissionalização 

docente. Nos três séculos da época moderna, a função docente, antes não especializada e vista 

como ocupação secundária, vai mudar radicalmente. As ordens religiosas, que se dedicavam 

ao ensino, haviam definido um conjunto de saberes, normas e valores próprios da atividade 

docente. Então, os “antigos” docentes serão confrontados por um projeto de laicização – que 
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subordina o docente ao Estado e lhes confere um novo estatuto socioprofissional. Esse 

processo se realiza com a chegada dos professores régios portugueses, no século XVIII e 

início do XIX, e com algumas iniciativas de normatização – autorizações, exigência de 

juramento, currículo mínimo. 

No entanto, foi somente a partir da Lei Geral do Ensino de 1827 que a intervenção 

estatal se efetivará. Em Portugal, a criação das escolas normais marcou uma nova etapa na 

institucionalização da profissão, e os docentes primários, pouco instruídos do início do século 

XIX, vão em algumas décadas dar lugar a profissionais formados e preparados para a 

atividade docente. No Brasil, a institucionalização da formação docente ocorrerá a partir das 

décadas de 30 e 40 do século XIX, com as primeiras escolas normais provinciais. No conjunto 

de autores que realizaram estudos sobre as primeiras escolas normais no Brasil, destacamos 

Vilella (1990) e Farias Filho (2000). A partir de suas análises, podemos constatar que essas 

escolas se caracterizavam por avanços e recuos, criações e extinção. 

O Estado instituiu a formação, a seleção por concursos e mecanismos de inspeção. 

Nesse contexto, os professores começam a se organizar como categoria profissional e nascem 

as primeiras associações profissionais. 

Com a promulgação do Ato Adicional em 1834, transferiu-se para as províncias a 

responsabilidade pela organização de seus sistemas de Ensino Primário e Secundário e de 

formação de professores. Esse instrumento legal baseava-se no princípio de descentralização 

administrativa e mantinha uma forte centralização do poder político. O Estado Imperial 

deveria responder às pressões do mundo “civilizado”. Eram os tempos da industrialização, da 

expansão do trabalho assalariado, das novas relações econômicas internacionais. Os dirigentes 

que assumiam o poder nas províncias, sintonizados com o pensamento iluminista, 

acreditavam que somente pela instrução se atingiria os estágios mais elevados da civilização. 

Não era um projeto democrático, pois não significava que todas as classes deveriam alcançar 

o mesmo estágio da civilização. O objetivo era unificar certos padrões sociais, e ainda a 

instrução poderia ser uma arma contra a criminalidade – relacionando criminalidade à falta de 

instrução. 

A primeira Escola Normal foi a de Niterói, na capital da província do Rio de Janeiro, 

na década de 1830. Os critérios para ingresso nessa escola eram ser cidadão brasileiro, maior 

de 18 anos, com bons costumes, moral e educação, e saber ler e escrever, destacando-se um 

nível mínimo de exigência em termos de domínio de conhecimentos e uma forte valorização 

no aspecto moral. Essa Escola Normal era destinada a jovens do sexo masculino. Convém 

registrar que os negros eram proibidos de freqüentar as escolas primárias da província, assim 
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como a Escola Normal. Nessa escola de Niterói, matricularam-se, inicialmente, 13 alunos 

dirigidos por tenente-coronel do Exército com experiência no magistério e no método 

Lancaster, que foi adotado. Esse método20, adotado em 1827, revela o número insuficiente de 

professores e de escolas. Trata-se de um sistema de monitoria. 

O primeiro currículo era bastante simplificado e não se identificava neste a tendência 

cientificista e positivista, tão presente naquele momento. Estudos sobre os currículos 

indicavam que não eram muito diversos do que era exigido nas escolas primárias. 

As escolas normais criadas nas décadas de 1830 e 1840, como as da Bahia, de São 

Paulo e de Minas Gerais, revelam muita semelhança com a de Niterói. Apesar de algumas 

escolas como a de São Paulo (1846) e a da Bahia (1836) decidirem por uma sessão feminina, 

esta nunca foi criada. O acesso de mulheres, como aconteceu em Niterói, se deu muito mais 

tarde. De modo geral, essas escolas não foram bem-sucedidas por várias causas. Em primeiro 

lugar, a formação para o magistério não era valorizada socialmente, sendo necessário recorrer 

à oferta de bolsas de estudos para atraírem indivíduos pobres. Em segundo lugar, como já 

afirmamos, sofreram grande instabilidade com reformas, extinções, mudanças de prédios etc. 

A partir da década de 1870, um novo cenário socioeconômico e político revalorizará 

as escolas normais. Esse cenário se caracterizou pelo enfraquecimento das bases de poder dos 

conservadores e da monarquia, pelo avanço das idéias liberais, pelo movimento abolicionista, 

pela necessidade da substituição do braço escravo na lavoura – exigindo o domínio de novas 

técnicas instrumentos – e pela possibilidade da imigração. A sociedade brasileira mudava 

impulsionada pela urbanização. A disponibilização de capitais favorecia o financiamento de 

obras como as estradas de ferro, a navegação a vapor, os cabos telegráficos, a iluminação 

pública – novos serviços, novas atividades profissionais e conseqüente instrução. 

As mulheres passam a ter uma participação maior na esfera pública, ampliando a 

demanda por escolas. Havia também os libertos, a partir da Lei do Ventre Livre (1871), cuja 

instrução deveria ser realizada pelo poder público, pela iniciativa particular ou filantrópica e, 

ainda, a preocupação com a representatividade eleitoral que previa o voto do alfabetizado. 

Nesse contexto, a difusão das inovações pedagógicas, especialmente as estrangeiras, 

foi valorizada. A busca por uma definição mais clara sobre a formação de professores gerou 

muitas discussões sobre o currículo. 

                                            
20 O método Lancaster e Bell iniciou-se na India pelo pastor Andrew Bell (1753-1832). É o método da monitoria 
ou ensino mútuo, que procurou, na Inglaterra em 1798, por falta de recursos, atender às exigências da expansão 
rápida do ensino público elementar, segundo as necessidades impostas pela industrialização. 
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Em 1890, Caetano de Campos realiza em São Paulo uma reforma da Escola Normal 

que foi marcante e influenciou outras reformas. Republicano, médico e pedagogo, trazia uma 

nova visão de escola: mudanças na arquitetura e na proposta pedagógica. A Escola Normal da 

Praça, em São Paulo21, simbolizava o magistério em todo o Brasil e expressava a importância 

da escola e da formação do professor, o que deu um novo sentido à profissionalização 

docente. 

Arroyo (1985) examinou o processo de profissionalização em Minas Gerais. A partir 

de documentação oficial, delineou as formas pelas quais se dá a constituição do sistema 

público, de instrução popular, nas primeiras décadas da República e as várias configurações 

da situação dos profissionais de ensino. Ao analisar as relações entre os docentes e o Estado, 

apresenta as imagens que a sociedade vai construindo sobre os professores, as questões em 

relação ao conhecimento da competência e as transformações referentes ao domínio de 

saberes e à qualificação profissional. 

Kreutz (1985) estudou o magistério e a imigração alemã no Rio Grande do Sul, no 

período de 1870 a 1939. Elaborou uma análise da atuação dos professores paroquiais católicos 

nas comunidades de origem alemã e brasileira. Com seus estudos, faz uma análise da função 

social do professor, integrando a formação e a prática pedagógica. 

Outra obra significativa é a de Nadai (1991), em sua tese de livre-docência, quando 

trata a “educação como apostolado”, no período de 1930 a 1970. Investigou representações, 

imagens e símbolos elaborados por um grupo de professores que estudou e atuou em escolas 

oficiais Secundárias, Normais e Superiores. Suas análises indicam que as representações 

associam a escola pública a um padrão de qualidade de ensino. Empregando a metodologia da 

história oral, o trabalho apresenta a concepção dominante do trabalho docente como missão e 

apostolado. Analisou os valores da formação social capitalista oligopolista, competitiva, 

consumista e concentrada de renda. Utilizando-se das memórias, a autora identificou os 

lugares ocupados socialmente pela categoria. 

Wachouwicz (1981) estudou a política elaborada para o magistério no Paraná, entre 

1853 e 1930, e as relações entre os professores e o Estado. Apoiou-se em fontes oficiais como 

relatórios, leis, decretos e ofícios. Examinou aspectos relativos à formação, condições de 

trabalho e remuneração. 

                                            
21 Para melhor compreensão da escola primária paulistana, sugerimos a leitura da tese de doutorado de Ingrid H. 
Ambrogi: Os paradeiros da escola primária paulistana 1922-2002: representações sobre o tempo, os espaços e 
os métodos. Recomendamos também a publicação sobre a arquitetura escolar paulista. SEESP, FDE, 1998. 
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Moraes (1996) estudou a obra O calvário de uma professora, escrito pela professora 

Violeta Leme que, usando o pseudônimo de Dora Lice, descreve em 1927, de maneira 

romanceada, a situação dos docentes, denunciando a precariedade em que o magistério se 

encontrava. Diz o texto da professora: 

Os fatos aqui narrados são autênticos. [...] outro fim não temos senão pedir um 
pouco de atenção para a modesta educadora paulista, tão duramente tratada. É ela a 
força máxima que impulsiona o complicado mecanismo de instrução pública. Mas, 
tão sobrecarregada de deveres, tão premida por feitores, muitas vezes brutais, já está 
ela perdendo o ânimo para o trabalho racional. [...] libertai-a das normas rígidas de 
programas forçados e extensos, não de acordos com as necessidades regionais. 
Deixai-a agir mais livremente. Seja ela menos escrava; tenha um pouco mais de 
autonomia em sua classe ou escola e vereis o seu interesse pelo trabalho e pelo 
aperfeiçoamento do ensino. (Moraes apud Catani, 2000, p. 591) 

Moraes, a partir da análise dessa obra, possibilita-nos compreender as várias 

dimensões presentes no exercício da profissão: o controle estatal, a ausência de autonomia e o 

saber docente. 

Catani (1989) analisou a Revista de Ensino da Associação Beneficente do 

Professorado Público de São Paulo, no período de 1902 a 1919. Verificou-se que orientações 

republicanas quanto à instrução foram dadas pelos princípios norteadores expressos na 

Constituição de 1891 e que havia um desajuste entre o liberalismo adotado pelos 

republicanos, que proclamavam a instrução primária, universal e gratuita, e o texto legal que 

regulava tais princípios. A autora constatou que, de 1890 a 1920, a República destinou, em 

tese, um lugar importante aos professores, mas nem sempre criou condições satisfatórias de 

trabalho. Assim, o movimento de professores se organizou em entidades representativas, a fim 

de se dedicarem ao aperfeiçoamento docente e a serviços assistenciais na saúde e na área dos 

direitos. 

As revistas pedagógicas se constituíram um meio de produção e divulgação de 

saberes. Estas divulgavam as representações sobre qualidade de ensino, as questões quanto à 

remuneração e ao controle e os ideais buscados. 

Analisando as obras que se referem ao exercício do início do magistério nos vários 

estados brasileiros, constatamos que cada sistema de instrução tinha suas características 

peculiares, mas eram comuns os problemas quanto às condições de trabalho no final do século 

XIX e início do XX. Além da questão salarial, as denúncias referem-se à atuação dos 

inspetores – categoria profissional que tinha a função de controle e orientação pedagógica 

delegada pelo Estado. 

Ribeiro (1990) estudou a Inspeção nas escolas de São Paulo entre 1930 e 1945, a partir 

de depoimentos. Seguindo as representações obtidas, há uma avaliação mais negativa da 
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atuação do inspetor por parte das mulheres do que na opinião dos homens. Na maioria das 

vezes, o trabalho do inspetor era caracterizado pelo aspecto fiscalizador em que a grande 

preocupação centrava-se no controle referente ao cumprimento dos programas estabelecidos e 

à realização da escrituração escolar. Assim, para se compreender a constituição do sistema 

público de ensino, é necessário considerar o lugar ocupado pelos professores e sua relação 

com os inspetores. 

Outros estudos significativos são os de Vincentini (1997) e de Lugli (1997) que 

estudaram o Centro do Professorado Paulista e a organização dos professores de 1930 a 1964 

e de 1964 a 1990, respectivamente. Esses estudos nos apontam a relevância de imprensa 

periódica educacional como uma das fontes para se compreender a história do trabalho 

docente no Brasil. 

Segundo Romanelli (1987), quanto à qualificação profissional, as primeiras escolas 

públicas no Brasil, enquanto perdurou a economia exportadora agrícola, com base em fatores 

arcaicos de produção, não exerceram papel importante na formação de quadros e qualificação 

profissional, permanecendo como agente de educação para o ócio ou de preparação para as 

carreiras liberais. 

Com as mudanças introduzidas nas relações de produção e, sobretudo, a concentração 

cada vez maior da população nos centros urbanos, tornou-se imperiosa a necessidade de se 

eliminar o analfabetismo e dar um mínimo de qualificação para o trabalhador. O capitalismo, 

notadamente o capitalismo industrial, engendra a necessidade de oferecer conhecimentos à 

população seja pelas exigências da própria produção, seja pelas necessidades de consumo que 

essa produção acarreta – ampliar a área social de atuação do sistema capitalista industrial é 

condição de sobrevivência deste. E isso só é possível na medida em que a maioria da 

população possui condições mínimas de concorrer no mercado de trabalho e de consumir. 

Todavia, no Brasil, a expansão capitalista não se fez no território nacional de forma 

homogênea. Assim, a expansão da demanda social de Educação só se desenvolveu em zonas 

onde se intensificaram as relações da produção capitalista, gerando uma das contradições do 

sistema educacional brasileiro. 

Além disso, a expansão capitalista trouxe a luta de classes, e essa luta assumiu o 

terreno educacional. Conforme afirma Romanelli (1987): 

Essa luta assumiu no terreno educacional, características assaz contraditórias, uma 
vez que o sistema escolar passou a sofrer, de um lado, a pressão social da educação, 
cada vez mais crescente em matéria de democratização do ensino, e, de outro lado, o 
controle das elites mantidas no poder, que buscavam, por todos os meios 
disponíveis, conter a pressão popular, pela distribuição limitada de escolas, e, 
através da legislação do ensino o seu caráter elitizante. (p. 61) 
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Se de um lado o capitalismo industrial avançou, de outro, o latifúndio persistiu e com 

ele os valores próprios de uma aristocracia rural e decadente e a ignorância das massas. 

No que se refere ao trabalho docente, na história da Educação pública, a partir das 

mudanças ocorridas com a industrialização no Brasil, temos vários estudos relevantes. 

Buscando compreender o trabalho docente na escola capitalista, Azzi (1994) analisa o 

trabalho como atividade historicamente construída. Considera o trabalho docente como 

expressão da ação desenvolvida pelo professor, na sua inter-relação com os demais elementos 

do processo de trabalho, parte da realidade imediata onde ele ocorre: a sala de aula da escola 

pública do Ensino Fundamental – séries iniciais. O trabalho docente é então analisado, 

relacionando os dados empíricos e a teoria. Nesse estudo, dois aspectos se destacam: a 

(des)qualificação docente e o saber pedagógico. Como síntese, verifica que esse professor 

possui um controle e uma autonomia que, mesmo relativos, conferem-lhe uma singularidade 

própria, decorrente de suas condições pessoais e do contexto onde atua. Existe, portanto, uma 

“autonomia possível”. Conclui a autora: 

Os fins da educação são amplos e mediatos. Os objetivos do ensino são imediatos, 
permitem e demandam a interferência do professor. Esta interferência deve ser 
exercida, ocupando aqueles espaços que a divisão capitalista do trabalho não 
consegue ocupar e que possibilitam ao professor o controle do seu processo de 
trabalho. A ocupação desses espaços de interferência é fator importante nas lutas 
políticas por melhores condições de trabalho e valorização profissional. (p. 147) 

 

 

A escola pública brasileira no contexto das transformações da sociedade 

contemporânea 

 

Para que possamos compreender a escola pública hoje e, nela, o professor, é 

necessário analisarmos o contexto onde está inserida, as condições do presente, entretanto 

geradas historicamente e marcadas por múltiplas determinações. Entre estas, a reestruturação 

produtiva do capitalismo global e, como decorrência, a tendência internacional de 

mundialização do capital e de reestruturação da economia, que vem impondo mudanças no 

conceito de qualidade educativa e de trabalho docente, e ainda destacar os aspectos 

constitutivos da lógica capitalista liberal. 

 

A globalização 
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O capitalismo propôs-se a realizar, no final do século XX, um acelerado processo de 

reestruturação e integração econômica, que compreende o progresso técnico-científico em 

áreas como telecomunicação e informática, a privatização de amplos setores de bens e 

serviços produzidos pelo Estado, a busca de eficiência e de competitividade e a 

desregulamentação do comércio entre países, a anulação das fronteiras, o livre trânsito das 

mercadorias e capitais, numa espécie de mercado universal. Esse processo de aceleração, 

integração e reestruturação capitalista vem sendo chamado de globalização ou mundialização. 

Também pode ser entendido como uma estratégia para a superação da crise do capitalismo e 

de constituição de uma nova ordem econômica mundial. 

A globalização é mais visível, por exemplo, nos mercados comuns ou blocos 

econômicos como a União Européia – UE –, o Acordo de Livre de Comércio da América do 

Norte – Nafta –, o Mercado Comum do Sul – Mercosul – entre outros e na competição 

internacional em relação a diferentes elementos atuais da cadeia de produção e de consumo: 

capital de investimento, matéria-prima, mão-de-obra qualificada, tecnologia, informação e 

mercado sofisticado. A globalização pressupõe, então, a submissão a uma racionalidade 

econômica baseada no mercado global competitivo e auto-regulável. Com objetivo de adotar 

essa racionalidade, os países do Terceiro Mundo devem promover uma completa 

desregulamentação dos mecanismos de proteção e de segurança da economia nacional em 

conformidade com as orientações neoliberais. No âmbito político-institucional, temos a 

globalização do poder por meio da formação de um Estado Global, que tem por finalidade 

consolidar e sustentar a nova ordem econômica e política mundial. 

Embora o termo globalização sugira a idéia de inclusão de todas as regiões, países e 

pessoas para se ajustarem às novas regras de desenvolvimento capitalista, o que se constata, 

de modo geral, é a lógica da exclusão da maioria – visto que essa etapa do capitalismo é 

dirigida pela ideologia do mercado livre. Uma das marcas dessa transformação do 

capitalismo, no final do século XX e no início do século XXI, é a chamada “acumulação 

flexível do capital”, que ocorre em um sistema integrado. Essa flexibilização dos processos de 

trabalho e dos mercados de produtos e de consumo inaugura um novo modo de acumulação. 

Evidencia-se a dispersão da produção e do trabalho, ao mesmo tempo em que se tem lugar a 

desregulamentação e a monopolização da produção, ou seja, esta se dá em uma pluralidade de 

lugares, mas com controle único (Harvey, 1992). 

Esse processo ocorre em grande parte por meio de corporações mundiais ou 

transnacionais como Ford, Renault, Volkswagen, Shell e outras, que atuam praticamente em 

todos os países e que procuram as condições para investimento na produção e comercialização 
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de mercadorias em razão do aumento da competitividade e do estreitamento da margem de 

lucro. O resultado dessas transferências de operações é a perda de identidade nacional das 

mercadorias, do capital e das tecnologias, com a conseqüente criação de um sistema de 

produção global que universaliza necessidades, hábitos, desejos, prazeres. O mundo 

transforma-se cada vez mais numa fábrica e num shopping center global (Rattner, 1995). 

A produção global flexível tem como características: a aceleração do ritmo da 

inovação do produto; a exploração dos mercados sofisticados e de pequena escala; a 

introdução de novas tecnologias e de novas formas organizacionais; o aumento do poder 

coorporativo; as fusões corporativas; a aceleração do tempo de giro da produção e a redução 

do tempo de giro no consumo e na diminuição do tempo de uso do produto por causa de sua 

menor durabilidade; a criação de novas necessidades de consumo por meio da propaganda; o 

consumo individualizado e adequado às exigências do cliente. 

A flexibilidade global da produção, ocasionada pela revolução tecnológica e pela 

globalização tecnológica e pela globalização econômica também alcança o mercado de 

trabalho. O trabalho desformaliza-se, dispersa-se, dessindicaliza-se, diversifica-se e torna-se 

cada vez mais escasso. Cria-se uma tensão básica no novo processo produtivo: de um lado, as 

demandas por elevação da qualificação do trabalhador, em razão da organização mais 

horizontal do trabalho, das múltiplas tarefas, da necessidade de treinamento e de 

aprendizagem permanente, da ênfase na co-responsabilidade do trabalhador; de outro, a 

criação de regimes e de contratos mais flexíveis (redução do emprego regular, trabalho em 

tempo parcial, temporário ou subcontratado), o estabelecimento de política salarial flexível, o 

crescimento da economia informal, o aumento de emprego no setor de serviços e atividades 

autônomas, o retrocesso do poder sindical, o desemprego estrutural e/ou tecnológico e outros. 

(Altvater, 1995). Segundo esse autor, as tendências indicam um retrocesso da lógica do 

trabalho e favor da lógica do mercado. Nessa lógica, “são experimentadas adequações das 

formas de emprego, dos períodos e horários de trabalho, da organização do trabalho e do 

sistema de nível de salários às restrições exteriores da concorrência internacional” (p. 70). A 

globalização da produção passa a redefinir “a geografia do mercado de trabalho mundial”. 

Essas expressões do processo de globalização e as transformações econômicas 

associadas à revolução tecnológica colocam-nos questões: 

 

� O que se fazer com as pessoas estruturalmente desempregadas? 

� Como redistribuir renda nacional em um tempo-espaço em que se apregoam e se 

impõem a minimização do Estado? 
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Outra marca do processo de globalização da economia é a globalização do sistema 

financeiro, que se expressa na crescente expansão dos fluxos financeiros internacionais, isto é, 

na livre circulação do capital, sobretudo nos países denominados emergentes, periféricos ou 

em desenvolvimento. Grandes somas de recursos atualmente existentes no mundo estão em 

posse dos bancos, das corporações dos investidores internacionais, que se tornam cada vez 

mais livres para realizar transações no mercado financeiro internacional, a fim de buscar 

formas de aplicações lucrativas em países que se abrem ao capital externo.  

A autonomização da esfera financeira facilita a circulação do capital apátrida – 

dinheiro sem Estado. Trata-se de dinheiro gerando dinheiro, sem passar pelos processos de 

produção de mercadorias e de comercialização das mercadorias produzidas, de uma 

lucratividade financeira advinda puramente da compra e da venda de papéis. 

A mobilidade do capital deixa os governos ameaçados e gera grande instabilidade nas 

economias dos países emergentes. As economias nacionais tornam-se cada vez mais 

dependentes dos movimentos financeiros internacionais – o que pode ser percebido nas 

políticas monetárias e cambiais adotadas e impostas à população em nome do ajuste 

econômico e da reforma do Estado. Em geral, o capital financeiro especulativo, sem pátria, 

traz permanente tensão às economias nacionais dos países emergentes, que se tornam reféns 

desse tipo de capital. 

A globalização também ocorre no âmbito do poder. Atualmente, percebe-se com maior 

clareza a configuração da nova ordem econômica e política mundial. Tal desenho deve-se, 

sobretudo, ao avanço do neoliberalismo de mercado, à queda do socialismo real no final da 

década de 1980, ao desmonte da ordem econômica constituída pelos Estados nacionais, a 

partir da Segunda Guerra Mundial, e à globalização do sistema de mercado, mediante a 

globalização do capital. 

A abertura econômica e a crescente limitação dos poderes dos Estados nacionais têm 

como extensão a ampliação da autonomia do mercado mundial, a interdependência econômica 

e o aumento do poder transnacional. De um lado, o poder das sociedades neoliberais 

concentra-se, crescentemente, nas forças de mercado, ou seja, nos grandes grupos financeiros 

e industriais (corporações), os quais com o Estado definem as estratégias de desenvolvimento, 

incluindo as reestruturações econômicas e os ajustes político-financeiros. De outro lado, o 

poder de decisão ocorre nas instâncias mundiais de concentração do poder econômico, 

político e militar, como a Organização das Nações Unidas – ONU –, o grupo dos sete países 

mais poderosos – G7 –, a Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN –, o Fundo 

Monetário Internacional – FMI –, o Banco Mundial – BIRD –, o Acordo Geral de Tarifas e 
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Comércio – GATT –, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

– e a Organização Mundial de Comércio – OMC. 

Além dessas instâncias, é preciso destacar o papel socioideológico desempenhado por 

outras organizações mundiais como a Organização da ONU para a Educação Ciência e 

Cultura – UNESCO –, a Organização Mundial de Saúde – OMS –, a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT –, bem como as organizações não governamentais – ONG. 

As corporações nacionais e as instâncias superiores de concentração de poder são cada vez 

mais constituintes, ordenadoras e controladoras da nova ordem mundial. Impõem e 

monitoram as políticas de ajustes do projeto sócio-político-econômico do neoliberalismo de 

mercado, isto é, dos interesses da burguesia mundial. Os países ricos ou primeiro-mundistas 

desempenham papel ativo na criação e na sustentação dessa sociedade política global (Steffan, 

1995). 

 

 

Uma globalização perversa 

 

Segundo Santos (2004), devemos admitir a existência de três mundos: 

[...] o primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: fábula; o segundo seria o 
mundo tal como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro o mundo como 
ele pode ser: uma outra globalização. (p. 18) 

Fazem-nos acreditar num certo número de “fantasias”. Fala-se continuamente em 

aldeia global para que acreditemos que a difusão instantânea de notícias realmente informa 

todas as pessoas. Esse é um mito. Na verdade, o mundo não se tornou ao alcance de todos. 

Um mercado (avassalador), dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, 

porém as diferenças locais são aprofundadas, o culto do consumo é estimulado e o sonho de 

uma cidadania realmente universal torna-se cada vez mais distante. 

Proclama-se com insistência a morte do Estado, mas o que vemos é o seu 

fortalecimento para atender aos interesses internacionais em detrimento dos direitos das 

populações no sentido de uma vida digna. 

Há uma lista interminável de exemplos das “fábulas” presentes quando analisamos o 

processo de globalização. A globalização está significando perversidade. O desemprego 

crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta, as classes médias perdem em qualidade de 

vida. A fome e a falta de moradia se generalizam nos continentes. Constatam-se novas 

enfermidades e velhas doenças, antes superadas, voltam ferozmente. A mortalidade infantil 
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permanece. Alastram-se males morais como o cinismo, o egoísmo e a corrupção. Valorizam-

se comportamentos competitivos. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. 

Para Santos (2004), nos últimos anos do século XX, houve grandes mudanças na 

Terra. O mundo tornou-se unificado em virtude de novas condições técnicas, bases para uma 

ação humana mundializada. Entretanto, impôs-se à maior parte da humanidade uma 

globalização perversa. 

Em primeiro lugar, a tirania do dinheiro e da informação, intimamente relacionadas, 

que fornece as bases do sistema ideológico. Esse sistema legitima as ações características da 

época, e buscam conformar as relações sociais e interpessoais, segundo um novo ethos, 

influenciando o caráter das pessoas. A competitividade sugerida pela produção e pelo 

consumo é a fonte de novos totalitarismos. A tirania do dinheiro e a tirania da informação são 

os pilares da produção da história atual do capitalismo globalizado. A associação dessas duas 

tiranias conduz à aceleração dos processos hegemônicos, legitimados pelo “pensamento 

único”, enquanto os demais processos acabam por ser deglutidos ou adaptados tornando-se 

hegemonizados. 

Explicando, os processos não hegemônicos tendem a desaparecer ou a permanecer de 

forma subordinada, exceto em algumas áreas da vida social ou em certas frações do território. 

No entanto, tais situações são sempre precárias, seja porque os resultados são menores, seja 

porque seus agentes são permanentemente ameaçados pela concorrência das atividades mais 

poderosas. 

A era presente se caracteriza pelo uso extremado das técnicas e a proeminência do 

pensamento técnico, conduzindo à necessidade obsessiva de normas. As atividades 

hegemônicas tendem a uma centralização, consecutiva à concentração da economia, 

aumentando a inflexibilidade dos comportamentos. Há um acúmulo de normatização 

particularistas, dirigidas por atores privados que ignoram o interesse social ou que o tratam de 

modo residual. O sistema ideológico que justifica o processo de globalização ajuda a 

considerá-lo o único caminho histórico. Esse mesmo sistema impõe uma certa visão de crise e 

sugere “remédios”. Assim, todos os países, lugares e pessoas passam a se comportar, a 

organizar suas ações, como se a tal crise fosse a mesma para todos e como se a receita 

indicada para afastá-la devesse ser a mesma. Na verdade, a única crise que os responsáveis 

desejam afastar é a crise financeira. E aí está uma causa para o aprofundamento da crise real – 

econômica, social, política e moral. Dentro desse quadro, as pessoas sentem-se desamparadas. 

Há um verdadeiro retrocesso quanto à noção de bem público e de solidariedade. Entre os 

fatores constitutivos da globalização, em seu caráter atual, encontra-se a forma como a 
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informação é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro como motor da vida 

econômica e social. 

As novas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do 

planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em suas 

relações. Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação são principalmente 

utilizados por atores em função de seus objetivos, particulares – alguns Estados, algumas 

empresas –, aprofundando os processos de criação de desigualdades. É desse modo que a 

periferia do sistema capitalista torna-se ainda mais periferia. 

Nesse contexto, o que é transmitido à maioria da humanidade é uma informação 

manipulada, que se apresenta como ideologia. Daí, a realidade e a ideologia se confundir na 

apreciação do homem comum. 

Afirma Santos (2004) que “a informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca 

instruir, e um outro, pelo qual ela busca convencer” (p. 39). 

Hoje as mídias nacionais se globalizam. Falsificam-se os eventos, já que não é 

propriamente o fato o que a mídia nos dá, mas uma interpretação, isto é, a notícia. O evento é 

modificado, produzem-se fábulas e mitos. Fala-se em humanidade desterritorializada, sendo a 

queda de fronteiras o imperativo da globalização. De fato, as fronteiras mudaram seus 

significados, mas permanecem vivas. A humanidade desterritorializada é um mito. Afirma-se 

que a “morte do Estado” melhoraria a vida dos homens e a saúde das empresas, na medida em 

que permitiria a liberdade de produzir, de consumir e de viver. Tal neoliberalismo seria o 

fundamento da democracia. Sem fábulas e mitos, não seria possível a violência do dinheiro. O 

dinheiro torna-se o centro do mundo. O sistema financeiro descobre fórmulas imaginosas, 

inventa novos instrumentos. A finança move a economia e a deforma. 

O sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os sistemas 

técnicos e seu imaginário para produzir a atual globalização, apontando-nos para formas de 

relações econômicas implacáveis, que não aceitam questionamentos e exigem obediência. É 

uma forma de totalitarismo muito forte. 

Antes, era corrente discutir-se a respeito da oposição entre o que era real e o que não 

era; entre o erro a e verdade; a carência e a aparência. Hoje, a ideologia se torna real e está 

presente como realidade, sobretudo por meio dos objetos. Os objetos são coisas que se 

apresentam diante de nós não apenas como um discurso, mas como um discurso ideológico, 

que nos convoca a uma forma de comportamento, e esse império dos objetos tem um papel 

relevante na produção desse novo homem apequenado que estamos todos ameaçados de ser. E 

são objetos carregando uma ideologia que lhes é entregue pelos homens do marketing e do 
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design ao serviço do mercado. Em tais condições, instalam-se a competitividade, o salve-se 

quem puder, a repressão da solidariedade, dificultando um convívio social saudável e o 

exercício da democracia. 

Esses totalitarismos se dão na esfera do trabalho, na esfera da política e das relações 

interpessoais, invadindo o mundo das universidades e das escolas. Cabe-nos indagar, diante 

dessas novas realidades, sobre a pertinência da utilização de concepções de democracia, 

opinião pública, cidadania, conceitos que necessitam de urgente revisão, sobretudo nos 

lugares onde essas categorias nem sempre foram definidas com clareza e totalmente 

exercitadas. 

Entre os imaginários da globalização e das técnicas, encontra-se a idéia de que a 

velocidade constitui um dado irreversível na produção da história. Na verdade, somente 

algumas pessoas, firmas e instituições são altamente velozes. O resto das pessoas produz, 

circula e vive de outra maneira. Graças à força do imaginário, a minoria acaba representando 

a totalidade. Pode-se verificar que a velocidade assim utilizada é duplamente um dado da 

política e não da técnica. De um lado, trata-se de uma escolha relacionada com o poder dos 

agentes e, de outro, da legitimação dessa escolha por meio da justificação de um modelo de 

civilização. No período da globalização, o mercado externo, com suas exigências de 

competitividade, obriga a aumentar a velocidade. O sistema técnico hegemônico aparece 

como algo indispensável e a velocidade resultante, com um dado desejável a todos que 

pretende participar da modernidade atual. Todavia ela não beneficia nem interessa à maioria 

da humanidade. 

Para quê, de fato, serve esse relógio despótico do mundo atual? 
As crises atuais são resultantes da aceleração contemporânea, mediante o uso 
privilegiado, por alguns atores econômicos, das possibilidades atuais da fluidez. 
(Santos, 2004, p. 125) 

Para Santos (2004), quando aceitamos pensar a técnica em conjunto com a política e 

admitimos atribuir-lhe outro uso, ficamos convencidos de que é possível acreditar em uma 

outra globalização, por conseguinte, um outro mundo. Para esse autor, o problema central é o 

de retomar o curso da história, isto é, recolocar o homem no seu lugar central. Uma outra 

globalização supõe uma mudança radical das condições atuais, de modo que a centralidade de 

todas as ações seja localizada no homem. Nas presentes circunstâncias, a centralidade é 

ocupada pelo dinheiro, em suas formas mais agressivas – um dinheiro sustentado por uma 

informação ideológica. Daí, a brutal distorção do sentido da vida em todas as suas dimensões, 

incluindo o trabalho, o lazer e alcançando a valorização de cada pessoa. A primazia do 

homem exige que ele seja colocado no centro das preocupações do mundo. 
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A nova paisagem social resultaria da superação do modelo atual, capaz de garantir 

para o maior número a satisfação das necessidades essenciais a uma vida humana digna, 

relegando a uma posição secundária necessidades fabricadas, impostas por meio da 

publicidade e do consumo conspícuo. O interesse social exigiria nova agenda de 

investimentos, uma nova hierarquia nos gastos públicos, empresariais e privados. Tal 

esquema exigiria o estabelecimento de novas relações internas para cada país e novas relações 

internacionais. Entretanto, quando analisamos aspectos mais estruturais da situação atual, 

verificamos que o centro do sistema busca impor uma globalização de cima para baixo aos 

demais países, enquanto no seu âmago reina uma disputa entre países poderosos. Quando 

tomamos consciência dessa situação estrutural de inferioridade, podemos admitir que as 

condições internas de nosso país são provocadas em boa parte pelas suas relações externas. 

Isso nos poderia exigir uma revisão dos pactos que atualmente conformam à globalização. As 

mudanças a serem introduzidas, no sentido de uma outra globalização, não virão do centro do 

sistema. As mudanças deverão sair dos países periféricos. Para tal, cada país deverá elaborar, 

a partir de suas especificidades, modelos alternativos. 

Durante o século XX, principalmente durante o período de luta contra o colonialismo, 

a idéia de independência nacional vinha acoplada à de liberdade. Nos últimos 20 anos, a 

realidade vem questionando essa relação entre dependência e liberdade, uma vez que as 

antigas nações colonizadas passaram a ser submetidas por um tipo de neocolonialismo. As 

nações passaram a ser submetidas por organizações internacionais. De início, organizaram-se 

no Terceiro Mundo movimentos que tinham como objetivo lutar contra essa submissão, 

porque havia a avaliação que por trás desses organismos internacionais estavam os interesses 

de grandes nações capitalistas. Hoje, há uma luta contra a ação de dirigentes locais que não 

apresentam ou não defendem os interesses nacionais. Trata-se de uma reivindicação pela 

democracia vinculada ao desenvolvimento. 

O debate que se travou sobre o fim da modernidade destacou a relação entre a questão 

nacional e a democrática. No entanto, outras questões se destacaram: a ampliação da 

democracia e o projeto de superação do capitalismo; a relação democracia e luta de classes; e 

a relação democracia e centralização do trabalho. São questões inter-relacionadas. A crise das 

experiências socialistas trouxe um novo alento ideológico às idéias de justificação natural do 

capitalismo. Entretanto, como este se universaliza em crise, gerando inúmeras contradições, a 

firmeza das idéias neoliberais é abalada. 

Vivemos um período de novas características que devem ser estudadas e aprendidas 

em profundidade, com o intuito de compreender as possibilidades de superação do estado 
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atual das coisas, da superação histórica do capitalismo. E ainda, se o neoliberalismo é a 

expressão ideológica da globalização, não seria também necessário indagar se o 

neoliberalismo é a única forma ideológica para a globalização? 

 

 

O neoliberalismo  

 

O capitalismo/neoliberalismo vem assumindo duas posições clássicas que se revezam: 

uma concorrencial e outra estatizante. Essas duas posições vêm orientando historicamente os 

projetos de sociedade capitalista-liberal de Educação. A primeira delas, a concorrencial, cuja 

preocupação central é a liberdade econômica (economia de mercado auto-regulável), define-

se pelos seguintes aspectos: a livre concorrência e o fortalecimento da iniciativa privada com 

a competitividade; a eficiência e a qualidade de serviços e produtos; a sociedade aberta e a 

educação para o desenvolvimento econômico em atendimento às demandas e às exigências do 

mercado para a formação das elites intelectuais; a seleção dos melhores, baseada em critérios 

naturais de aptidões e capacidades. A segunda, a estatizante, cuja preocupação central é de 

conteúdo igualitarista-social, tem os objetivos de efetivar uma economia de mercado 

planejada e administrada pelo Estado, permitir o desenvolvimento mais igualitário das 

aptidões e das capacidades, sobretudo por meio da educação e da seleção dos indivíduos 

baseada em critérios mais naturais. 

O desenvolvimento histórico das duas tendências leva-nos a verificar a existência de 

dois paradigmas de condução de projetos diferenciados de modernização capitalista-liberal: o 

paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade e o paradigma da igualdade. 

Alternando-se conforme o estágio de desenvolvimento e de adaptação, ambos têm 

impulsionado e sustentado ideologicamente processos de modernização. De modo geral, 

percebe-se que o paradigma da liberdade econômica, da eficiência e qualidade tem 

prevalecido nos momentos e que o capitalismo/liberalismo é mais concorrencial e que o 

paradigma da igualdade tem sido mais hegemônico nos momentos em que o 

capitalismo/liberalismo é mais estatizante/democrático (Libâneo et al., 2003). 

Com o auxílio dos dois paradigmas, o liberalismo tem demonstrado capacidade de se 

adaptar, expressando sempre que a sociedade capitalista é uma realidade definitiva e que se 

aperfeiçoa para o bem comum. Os dois paradigmas têm fundamentalmente a mesma origem e 

semelhantes germes constitutivos. Os germes do primeiro paradigma são identificados com 

maior visibilidade no Iluminismo, no liberalismo clássico (com J. Locke e A. Smith), no 
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liberalismo conservador e no positivismo. Os germes do segundo paradigma no Iluminismo, 

no liberalismo clássico (com J. J. Roussau) e na Revolução Francesa. Após a Segunda Guerra 

Mundial, o capitalismo monopolista do Estado, com seu social liberalismo ou Estado de bem-

estar-social, apoiou-se no paradigma da igualdade. O capitalismo concorrencial global, com 

seu neoliberalismo de mercado, tem como discurso o paradigma da liberdade econômica, da 

eficiência e da qualidade. O novo liberalismo/social liberalismo, que tem J. Dewey (1859-

1952) e M. Keynes (1883-1946) como seus grandes expoentes, assume a hegemonia 

ideológica na sociedade capitalista da Segunda Guerra Mundial até a primeira metade da 

década de 1970, quando começa a se esgotar. 

O neoliberalismo de mercado cujo maior expoente é F. A. Hayek assume maior força 

para dar soluções à crise mundial, na década de 1970, atingindo seu ápice nos governos de 

Ronald Reagan (EUA) e de Margaret Thatcher (Inglaterra). É necessário salientar que o 

neoliberalismo teorizado por Hayek não significa o fim do novo liberalismo/social liberalismo 

de Keynes e Dewey ou uma negação de todos os fundamentos do liberalismo clássico, mas 

uma complexa rearticulação do liberalismo, exigida pela nova ordem econômica e política 

mundial. 

O paradigma da igualdade, na ótica liberal, nasce com o ideal de isonomia dos gregos, 

reaparece no Iluminismo, é assumido por Rousseau como princípio básico na corrente 

democrática da Revolução Francesa e como meta a ser alcançada pela ação governamental do 

novo liberalismo/social liberalismo após a Segunda Guerra Mundial. A tradição liberal 

democrática, igualitarista, adotou o estatismo como forma de assegurar a existência da 

sociedade livre, mediante certa igualdade nas condições materiais de existência. O ideal 

democrático-igualitarista só se efetivou mais concretamente com a fase do capitalismo 

monopolista de Estado, sobretudo no período de 1925 e 1973 (fordismo e keynesianismo). No 

âmbito da economia, assiste-se ao crescimento e fortalecimento do Estado, com o objetivo de 

intervenção, planejamento, coordenação, efetiva participação na esfera econômica. O Estado 

intervém, regula monopólios, executa o planejamento macroeconômico em busca de uma 

economia planificada, coordena a divisão social do trabalho e as políticas de renda e de pleno 

emprego para ampliar a socialização das forças produtivas e participa da esfera econômica 

com a produção de bens e serviços. A sustentação política desse modelo econômico se dá pelo 

Estado de bem-estar-social – o novo liberalismo/social liberalismo. O ideal é a constituição de 

uma sociedade, democrática, moderna e científica que garanta a liberdade, a igualdade de 

oportunidades, o desenvolvimento individual e a segurança dos cidadãos e de seus bens. 
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A modernização econômica capitalista pós-Segunda Guerra Mundial buscou assegurar 

maior socialização do consumo para o desenvolvimento econômico e confiou na educação em 

vista das mudanças na economia e no mercado de trabalho. Por decorrência, criaram-se 

sistemas nacionais de Educação e se expandiu o ensino. Os defensores desse paradigma 

acreditavam que a partir da universalização do ensino seria possível estabelecer as condições 

para uma sociedade democrática, moderna, científica, industrial e desenvolvida. 

A ampliação do acesso à educação garantiria a igualdade de oportunidades, o 

desenvolvimento individual e a adaptação social de cada um conforme sua inteligência e 

capacidade. Com uma base social que tornasse a sociedade mais homogênea e democratizasse 

igualmente as oportunidades, a seleção dos indivíduos ocorreria naturalmente. 

No Brasil, mesmo que o capitalismo tenha ocorrido tardiamente, podemos identificar, 

na Era Vargas (1930-1945) e depois com a ideologia do desenvolvimentismo e do 

nacionalismo populista (1945-1964), as marcas do movimento mundial do capitalismo 

monopolista de Estado e do social liberalismo/novo liberalismo. O Estado brasileiro, de 1930 

a 1964, expandiu-se com o propósito de nacionalizar e desenvolver a economia brasileira, 

especialmente a industrialização. Adotou programas de educação e de saúde pública, de 

assistência à agricultura, de seguros sociais e outros. Criou uma legislação trabalhista, 

assegurou alguns direitos sociais, econômicos e políticos aos cidadãos. 

O paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade teve sua origem no 

modo de produção capitalista, acentuando a relevância da iniciativa privada no sistema 

produtor de mercadorias. O modo de produção capitalista exigiu, inicialmente, um mercado 

livre (auto-regulável), em uma sociedade aberta em que prevalecia livre competição. 

Eficiência e qualidade de produtos e serviços eram critérios para reger a concorrência de 

mercado e definir o grau de competitividade de cada empresa. Atualmente, impõe-se o 

paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade como mecanismo da 

competitividade que deve prevalecer numa sociedade aberta. Esse paradigma vem servindo 

para reordenar a ação do Estado, limitando-a no que se refere a políticas públicas como, por 

exemplo, a educação. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o objetivo era certa igualdade com a universalização 

do Ensino Fundamental. Na década de 1950, a igualdade se traduzia pela expansão do ensino 

em atendimento a certa modernização econômica. Atualmnte, usa-se o discurso da eficiência 

e da qualidade para conter a expansão educacional pública e gratuita, sobretudo no Ensino 

Superior. Transfere-se a responsabilidade do Estado para a iniciativa privada que 

“naturalmente” deve buscar a eficiência e a qualidade. Acredita-se que igualdade de acesso ou 
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universalização do ensino em todos os níveis e qualidade de ensino ou universalização de 

qualidade são incompatíveis. Afirma-se que não é possível ampliar os índices de 

escolarização e dar condições para o mesmo nível de qualidade e de eficiência em razão da 

diversidade e das condições existentes no contexto atual. É preciso, então, hierarquizar, ou 

seja, nivelar por cima, quer dizer, pela excelência, tornando o sistema de ensino competitivo. 

No que se refere ao Ensino Fundamental, parece haver a junção dos dois paradigmas. 

Com a necessidade de se criar uma cultura tecnológica para a expansão do capital, além da 

requalificação dos trabalhadores e da ampliação do mercado de consumo, o Ensino 

Fundamental é defendido com base nos três princípios: eficiência, equidade e qualidade. 

Esses princípios estão presentes em diversos documentos norteadores de políticas como, por 

exemplo, na Declaração Mundial sobre Educação para todos (Tailândia, 1990), no documento 

Transformação Produtiva da Equidade (UNESCO, 1990), no Plano Decenal de Educação para 

todos (MEC, 1990). 

Organismos como o BIRD, a UNESCO, a Comissão Econômica para a América 

Latina – CEPAL –, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP –, o 

Ministério da Educação – MEC –, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

INEP –, o Ministério do Trabalho – MTB – difundiram em seus textos de orientação das 

políticas de educação, especialmente na década de 1990, a nova linguagem da articulação da 

educação e da produção do conhecimento com o novo processo produtivo. 

A expansão da educação e do conhecimento, necessário ao capital e à sociedade 

tecnológica globalizada, fundamenta-se nos seguintes conceitos e valores: modernização, 

diversidade, flexibilidade, competitividade, excelência, desempenho, eficiência, 

descentralização, autonomia, equidade etc. Esses conceitos e valores se apóiam na ótica da 

esfera privada, com a lógica empresarial presente na nova ordem econômica mundial. 

Instalou-se um novo paradigma produtivo em nível mundial, que exige profundas mudanças 

na produção, na aprendizagem, na divulgação dos conhecimentos, na qualidade dos “recursos 

humanos”. Esse quadro atribuiu papel central à educação e, nesse sentido, o BIRD (1995) 

orienta que se deve “educar para produzir mais e melhor”. Para este, o investimento em 

educação, em uma sociedade de livre mercado, gera o aumento da produtividade e do 

crescimento econômico, como se deu em certos países do Sudeste Asiático como Indonésia, 

Singapura, Malásia e Tailândia. 

Os defensores do neoliberalismo de mercado julgam que a expansão educacional, a 

partir da Segunda Guerra Mundial – baseada no paradigma da igualdade –, promoveu certa 

mobilidade social, mas pouco contribuiu para o desenvolvimento econômico. Houve também 
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crescente perda da qualidade de ensino. Portanto, a reorganização do capitalismo mundial, 

para a globalização da economia, assim como o discurso do neoliberalismo de mercado e das 

mudanças técnico-cientificas trouxeram novos valores, novas exigências, novas agendas e 

novo discurso, a partir da década de 1980. E ainda, para os liberalistas, o fim do socialismo 

real, no final da década de 1980, representou a vitória do capitalismo e conseqüentemente a 

supremacia da sociedade aberta regida pelas leis de mercado. A economia de mercado auto-

regulável deve se expandir e se generalizar. 

O mercado deve ser o princípio fundador, unificador e auto-regulador da nova ordem 

econômica e política mundial. No âmbito da política, os governos Reagan e Thatcher 

demarcaram a virada para o neoliberalismo de mercado. O papel do Estado foi posto em 

segundo plano e se priorizou o livre curso das leis e mercado por meio da valorização da 

iniciativa privada. 

Essa orientação exerceu forte influência nos países do Terceiro Mundo, apesar de seu 

fracasso em países onde nasceu. Mesmo com a queda de Thatcher e a eleição de Tony Blair, 

do Partido Trabalhista Social Democrata, com a eleição de Bill Clinton com programa social 

democrata e com as alterações que George Bush imprimiu ao programa republicano de 

Reagan, a América Latina assimilou a idéia de que os países que conseguiram juntar 

liberalismo e democracia representativa são os desenvolvidos, pois sofreram transformações 

econômicas aliadas a transformações políticas. O liberalismo de mercado luta contra o 

estatismo – contra o Estado máximo, contra a regulamentação da economia e se enraíza no 

mercado mundial. 

O capital globaliza-se indicando os caminhos para o progresso e o desenvolvimento de 

todos os países. Divulga-se o discurso de integração dos países subdesenvolvidos à economia 

mundial, como forma de se tornarem desenvolvidos e serem salvos de um futuro catastrófico 

não indicado pelos estágios do capitalismo avançado. O neoliberalismo requer uma 

democracia política, orientada para os objetivos do capital transnacional, que mantenha as 

condições do livre jogo das forças do mercado, ao mesmo tempo em que difunde que essa 

economia beneficiaria naturalmente a todos sem distinção, embora ocorra exatamente o 

contrário. 

O liberalismo não recria a natureza revolucionária que havia no liberalismo clássico. 

Não há a confiança na racionalidade das leis de mercado, que conduziria ao progresso, mas 

um abandono das forças de mercado, sem significado e rumo definidos. A democracia reduz-

se a método, um meio de garantir a liberdade econômica – democracia restrita e sem 
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finalidades coletivas e sociais –, como a construção de uma sociedade mais humana, justa e 

solidária. 

 

 

A educação pública 

 

A orientação política do neoliberalismo de mercado expressa um discurso de crise e de 

fracasso da escola pública, ocasionados pela incapacidade administrativa e financeira de o 

Estado gerir o bem comum. A necessidade de reestruturação da escola pública defende a 

primazia da iniciativa privada, regida pelas leis de mercado. O papel do Estado é relegado a 

segundo plano, ao mesmo termo em que se valorizam os métodos e o papel da iniciativa 

privada no desenvolvimento e no progresso individual e social. O Estado vem se 

desobrigando paulatinamente da educação pública e deixa de se dedicar à implementação da 

escola única – liberal – burguesa, que destaca, mesmo que ideologicamente, os princípios de 

universalidade, gratuidade, laicidade e obrigatoriedade do ensino. No entanto, discute a 

questão da requalificação dos trabalhadores, aliada a uma formação escolar básica, única, 

geral, abrangente e abstrata. 

O modelo anterior exigia um trabalhador fragmentado, para executar tarefas 

repetitivas, treinado rapidamente pela empresa. Agora, o novo modelo pede um novo 

trabalhador com habilidades de comunicação, abstração, visão de conjunto, integração, 

flexibilidade para ser capaz de acompanhar o avanço científico-tecnológico da empresa – 

modelo exigido pelo mercado global. A Educação Básica ganha centralidade nas políticas 

educacionais, sobretudo nos países do Terceiro Mundo. Ela tem o papel de desenvolver as 

novas habilidades cognitivas-inteligência instrumentalizadora e as competências sociais 

necessárias à adaptação do indivíduo ao novo paradigma produtivo, além de formar o 

consumidor competente, exigente e sofisticado. Não se trata mais de um treinamento para o 

trabalho, mas um ensino mais eficiente e de qualidade. 

O Banco Mundial estimula o aumento da competitividade, a descentralização, a 

privatização do ensino, a seleção pautada no desempenho – seleção natural das capacidades. 

O BIRD requer que a educação escolar esteja articulada ao novo paradigma produtivo para 

assegurar o acesso aos novos códigos da modernidade capitalista. É necessário que a 

educação, a capacitação e a investigação avancem em direção a um enfoque sistêmico O 

enfoque sistêmico, a administração eficiente e a tecnologia educacional estão na base do 

movimento pela “qualidade total”. A abordagem sistêmica permite fazer o diagnóstico para 



 

 

89 

evidenciar os problemas, implementar o planejamento, selecionar os meios, elaborar os 

objetivos operacionais, controlar o processo, avaliar o produto por meio de técnicas 

adequadas e retroalimentar o sistema. A administração eficiente e a tecnologia educacional 

são complementares ao enfoque sistêmico. A administração eficiente busca a racionalização 

do trabalho, o controle do processo produtivo e o aumento da produtividade. A tecnologia 

educacional se preocupa com o método científico para obter eficiência, eficácia e qualidade 

no processo pedagógico. 

Essa nova abordagem de educação apóia-se no conceito positivista de ciência neutra e 

objetiva. Às universidades, cabe o atrelamento ao novo processo produtivo, com o objetivo de 

gerarem conhecimentos científico-tecnológicos necessários à competitividade das empresas 

no mercado global e formarem indivíduos mais adaptados às condições de vida profissional 

presentes neste novo tempo. 

A lógica do capitalismo concorrencial global e do paradigma da liberdade econômica, 

da eficiência e da qualidade encaminha o novo modelo e as novas reformulações necessárias 

no setor educacional. Se, hoje, a partir dessa visão macro nos aproximarmos da realidade das 

escolas públicas brasileiras de Educação Básica numa primeira leitura, constataremos que 

mudanças significativas estão sendo realizadas: a televisão, o vídeo, a parabólica, o 

computador já fazem parte do cotidiano de muitas escolas, assim como os CD-Rom, a 

internet, a educação a distância. 

O aparato eletrônico da escola é um dos aspectos da revolução tecnológica imposta 

pelas transformações técnico-científicas, econômicas, sociais, culturais e políticas pelas quais 

passam as sociedades contemporâneas. A revolução tecnológica favorece o surgimento de 

uma nova sociedade, marcada pela técnica, pela informação e pelo conhecimento. Educação e 

conhecimento passam a ser, do ponto de vista do capitalismo globalizado, força motriz e eixos 

da transformação produtiva e do desenvolvimento econômico. São bens econômicos 

necessários à transformação da produção, à ampliação do potencial científico-tecnológico e ao 

aumento do lucro e do poder de competição em um mercado que se pretende livre e 

globalizado. A educação é um problema econômico na visão neoliberal. Nesse novo processo 

de produção, há a exigência de um trabalhador mais qualificado. 

O novo processo de trabalho exige flexibilidade funcional e novo perfil de 
qualificação de força de trabalho: qualificação mais elevada, educação de maior 
nível, mais flexível, mais polivalente e promotora de novas habilidades cognitivas e 
competências sociais e pessoais, bom domínio de linguagem oral e escrita, de 
conhecimentos científicos básicos e de alfabetização nas linguagens da informática. 
(Paiva, 1993, p.111) 
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Na ótica da atual reestruturação produtiva do capitalismo, o desafio é a capacitação de 

mão-de-obra e na requalificação dos trabalhadores, para satisfazer as exigências do sistema 

produtivo e formar o consumidor exigente para um mercado diversificado. Trata-se de 

preparar trabalhadores/consumidores para os novos estilos de consumo e de vida moderna. O 

cidadão eficiente e competente, nessa ótica, é aquele capaz de consumir com eficiência e 

sofisticação e de competir com seus talentos e suas habilidades no mercado de trabalho. 

Portanto, na Educação e também nas escolas, existe o propósito de garantir as 

condições de promoção da competitividade, da eficiência e da produtividade demandadas pelo 

mercado. Trata-se de um critério expresso no conceito de qualidade total. 

No âmbito dos sistemas de ensino e das escolas, procura-se reproduzir a lógica da 

competição e as regras do mercado, com a formação de um mercado educacional. Instala-se 

uma pedagogia da concorrência, da eficiência e dos resultados (da produtividade). Essa 

pedagogia tem se efetivado mediante algumas estratégias entre elas (Libâneo et al., 2003): 

 

� adoção de mecanismos de flexibilização e de diversificação dos sistemas de ensino e 

das escolas; 

� avaliação constante dos resultados (do desempenho) obtidos pelos alunos – resultados 

que “comprovam” a atuação eficaz e de qualidade do trabalho da escola; 

� o estabelecimento de rankings dos sistemas de ensino e das escolas públicas ou 

privadas, que são classificadas/desclassificadas; 

� a ênfase sobre a gestão e a organização escolar, com a adoção de programas gerenciais 

de qualidade total. 

� o estabelecimento de formas inovadoras de treinamento de professores, tais como 

educação a distância; 

� a descentralização administrativa do financiamento, bem como do repasse de recursos, 

de acordo com a avaliação do desempenho; 

� a valorização da iniciativa privada e do estabelecimento de parcerias com empresas; 

� a criação de condições para que se aumente a competição entre as escolas; 

� o repasse das funções do Estado para a comunidade e para as empresas. 

 

Não é simples analisar esse quadro. Buscando aprofundar essa análise, evidencia-se a 

coerência das estratégias com o projeto de concretização do novo paradigma produtivo. 

Então, fica-nos evidente que as perspectivas para os sistemas de ensino e as escolas não 

apontam para uma educação democrática, equalizadora, formadora da cidadania. 
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Em vez de um projeto educacional para a inclusão social e para a produção da 

igualdade, assume-se uma lógica da competição em que a equidade, quer dizer, a mobilidade 

social, é pensada sob o enfoque do desempenho individual (Costa apud Libâneo, 2003, 

p. 113). 

É certo que a revolução tecnológica e as demandas globais promovam a crescente 

intelectualização do trabalho, a generalização de conhecimentos e de habilidades. Todavia, 

isso não deve implicar num projeto educacional seletivo socialmente. 

A universalização e a melhoria da qualidade de ensino, a elevação da escolaridade, a 

preparação tecnológica, a formação geral abrangente e polivalente devem estar a serviço da 

inclusão social – o que a sociedade brasileira não tem garantido a seus cidadãos. 

A escola pública brasileira deverá ser capaz de adotar os sujeitos sociais de 

competências e habilidades para a participação na vida social, econômica e cultural, no 

sentido de construção de uma sociedade democrática. 

Portanto, embora identifiquemos o Brasil determinado pelas transformações exigidas 

pela globalização e sua ideologia – o neoliberalismo –, concluímos que a articulação global 

dos movimentos depende também da capacidade de luta democrática e política desenvolvida 

no âmbito de cada nação contra as medidas políticas restritivas e antidemocráticas 

desenvolvidas pelo poder do Estado local. 

É previsível que o sistemismo sobre o qual trabalha a globalização atual erga-se 
como um obstáculo e torne difícil a manifestação da vontade de desengajamento. 
Mas não impedirá que cada país elabore, a partir de características próprias, modelos 
alternativos, nem tampouco proibirá que associações de tipo horizontal se dêem 
entre países vizinhos igualmente hegemonizados, atribuindo uma nova feição aos 
blocos regionais e ultrapassando a etapa das relações meramente comerciais para 
alcançar um estágio mais elevado de cooperação. Então, uma globalização 
constituída de baixo para cima, em que a busca de classificação entre potências 
deixe de ser uma meta, poderá permitir que preocupações de ordem social, cultural e 
moral possam prevalecer. (Santos, 2004, p. 154) 

Conforme afirma Santos, é necessário que cada país elabore respostas alternativas. A 

globalização perversa com suas formas brutais e a adaptação do Brasil às suas leis apontam 

para a necessidade urgente de se analisar a escola pública hoje, compreender o seu 

significado, bem como o sentido que assume a atuação de seus sujeitos; identificar possíveis 

alternativas a serem elaboradas a partir de um projeto nacional – que seja expressão dos 

valores defendidos por uma sociedade democrática. 

Para Santos (2004), no Brasil, há duas nações: a ativa e a passiva. Conforme os 

postulados, a nação ativa seria aquela que obedece cegamente ao designo globalitário e o resto 

acaba por constituir a nação passiva. A nação ativa seria a daqueles que seguem, pregam e 
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conduzem uma modernização que dá preeminência aos ajustes que interessam ao dinheiro 

enquanto que a passiva seria formada pelos demais. A nação ativa tem seu modelo conduzido 

pelas burguesias internacionais e pelas burguesias nacionais associadas. A nação ativa 

alimenta sua ação com a prevalência de um sistema ideológico, veloz, articulado. No entanto, 

como será seu movimento? Para o autor, esse movimento não é próprio, mas tomado 

emprestado de um motor externo, de um projeto equivocado. 

A nação passiva é formada pela maior parte da população e da economia: aqueles que 

apenas participam de modo residual do mercado global ou cujas atividades conseguem 

sobreviver à sua margem sem entrar na contabilidade pública ou estatísticas oficias. As 

atividades dessa nação passiva são freqüentemente marcadas pela necessidade de participar da 

racionalidade dominante e a insatisfação e inconformismo dos atores diante de resultados 

sempre limitados. Segundo o autor, a nação passiva constituiu a nação ativa, na ótica do 

futuro, e sua emergência será tanto mais viável e eficaz se reconhecem e revelam a 

confluência dos modos de existência e de trabalho. 

A nação passiva é colada ao seu meio geográfico, localmente enraizada e orgânica. É 

também a nação que mantém relações de simbiose com o entorno imediato, relações 

cotidianas que criam uma cultura própria, endógena resistente, que poderá constituir um 

alicerce, uma base para a produção de uma política. 

Aqui, junto à nação passiva, tem lugar o papel dos intelectuais que promoverão um 

combate às formas de ser da nação ativa. Tarefa importante, mas insuficiente, em que 

exercerão a função fundamental de empenhar-se a desvelar, analiticamente, a vida sistêmica 

da nação passiva, suas manifestações e resistência. Cabe ao intelectual contribuir para uma 

reflexão sobre o real, por meio de associações, igrejas, partidos, a fim do exercício de uma 

outra política em busca do interesse social. 

Seguindo o pensamento de Santos (2004), poderíamos afirmar que também aí se 

encontra a tarefa política do professor – preparar seus alunos para que sejam capazes de se 

constituírem nação ativa a serviço de outra globalização, e a tarefa política do “professor de 

professores”, do “formador de professores”. 

Em nossos dias, é muito difundida a idéia segundo a qual o processo e as formas atuais 

da globalização seriam irreversíveis. Para Santos (2004), essa visão repetitiva do mundo 

confunde o que já foi realizado com as perspectivas de realização. Para exorcizar esse risco, 

devemos considerar que o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode 

efetivamente existir. O mundo dotado de hoje deve ser enxergado com o que na verdade ele 

nos traz, isto é, um conjunto presente de possibilidades reais, concretas, todas factíveis sob 
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determinadas condições. Tais possibilidades ainda não realizadas, já estão presentes como 

tendência ou como promessa de realização. Situações como que agora defrontamos parecem 

definitivas, mas não são verdades eternas. 

É somente a partir dessa constatação, fundada na história real do nosso tempo, que se 

torna possível retomar, de maneira concreta, a idéia de utopia e de projeto. Este será resultado 

da conjunção de dois tipos de valores. De um lado, os valores fundamentais, essenciais, 

fundadores do homem, válidos em qualquer tempo e lugar, como a liberdade, a dignidade, a 

felicidade. De outro, os valores contingentes, devidos à história do presente, isto é, à história 

atual. A densidade e a factibilidade histórica do projeto, hoje, dependem da maneira como 

empreendemos sua combinação. Para o autor, o futuro são muitos: resultarão de arranjos 

diferentes e muito de nosso grau de consciência. A identificação das etapas e os ajustamentos 

a empreender durante o caminho dependerão da necessária clareza do projeto. 

A crise por que passa hoje o sistema, em diferentes países e continentes, revela não 

apenas a perversidade da ordem mundial, mas também a fraqueza e a incompetência das 

respostas nacionais. O processo de tomada de consciência não é homogêneo nem apenas 

determinado pelos lugares ou apenas pelas classes sociais ou situações profissionais ou apenas 

pelas características individuais. A velocidade com que cada pessoa se apropria da verdade 

contida na história é diferente, tanto quanto a profundidade e coerência dessa apropriação. A 

descoberta individual é um considerável passo à frente. No entanto, essa tarefa exige projetos 

coletivos. A discussão consigo mesmo é uma etapa, o debate como os demais é urgente e 

amplia a clareza. 

É necessária a capacidade de uma visão sistemática – enxergar as situações, as causas 

atuantes como conjuntos e localizá-los como um todo. É a partir dessa visão sistemática que 

se encontram, interpretam e completam as nações de mundo e de lugar, permitindo entender 

como cada lugar, mas também cada coisa, cada pessoa, cada relação dependem do mundo e 

atuam sobre o mundo. Tais raciocínios autorizam uma visão crítica da história na qual 

vivemos, o que inclui uma apreciação filosófica da nossa própria situação frente à 

comunidade, à nação, ao planeta, juntamente com uma nova apreciação ou do nosso próprio 

papel como pessoa, como líder comunitário, como vereador, professor... 

É desse modo que poderemos alcançar a idéia de homem integral e cidadão. Essa 

revalorização do indivíduo e de cada indivíduo, da dimensão individual e coletiva, contribuirá 

para a renovação qualitativa do brasileiro, do cidadão do planeta. A atual globalização está 

realizando uma reconstrução vertical do mundo. A reconstrução em que acreditamos não será 
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de cima para baixo. Propõe criar as condições para a implantação de um novo modelo 

econômico, social e político que conduza à realização de uma vida coletiva solidária. 

A era da globalização, mais do que qualquer outra antes dela, é exigente de uma 

interpretação sistêmica cuidadosa. Nesse emaranhado de técnicas dentro do qual estamos 

vivendo, o homem pouco a pouco poderá descobrir sua força. 

Existem fábulas e mitos sobre a globalização, mas existem verdades surpreendentes: 

nosso cotidiano se enriquece por nossa própria experiência e também pela do vizinho. A 

história do homem sobre a Terra dispõe de condições objetivas; materiais e intelectuais para 

enfrentar o começo de uma nova trajetória. As condições materiais estão dadas para que se 

imponha a desejada grande mutação. “Seu destino vai depender de como disponibilidades e 

possibilidades serão aproveitadas pela política” (Santos, 2004, p. 174). 

Na sua forma material, as técnicas talvez sejam irreversíveis porque aderem ao 

território e ao cotidiano. De um ponto de vista existencial, elas podem obter um outro uso e 

uma outra significação. 

A mesma materialidade atualmente utilizada para construir um mundo confuso e 
perverso poder vir a ser condição da construção de um mundo mais humano. Basta 
que se completem as duas grandes mutações ora em gestação: a mutação tecnológica 
e a mutação filosófica da espécie humana. (Santos, 2004, p. 174) 

� A grande mutação tecnológica está subordinada aos interesses dos grandes capitais. 

No entanto, poderá estar a serviço do homem? E a mutação filosófica do homem 

poderá atribuir um novo sentido à existência de cada pessoa e, também, do planeta? 

 

 

Os professores das escolas públicas no quadro atual das transformações 

 

No contexto da globalização, muito tem sido proclamado sobre o papel fundamental 

que os professores são chamados a desempenhar na construção da "sociedade do futuro". 

Nos textos legais, nos discursos dos reformadores, na literatura produzida pelos 

pesquisadores, identificamos sempre as mesmas palavras sobre a importância dos professores 

para os desafios do futuro, pois lhes compete a formação das gerações do século XXI para a 

sociedade da informação. 

Ao analisar a situação concreta dos professores das escolas públicas, constatamos que 

muitas vezes o excesso de discursos esconde a fragilidade das práticas. São inúmeros os 
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exemplos que podem respaldar a afirmação acima. Um aspecto dessa realidade a ser analisado 

diz respeito à formação inicial e contínua dos professores. 

Nos últimos anos, os especialistas das grandes organizações internacionais têm 

anunciado a sociedade educativa, a sociedade do conhecimento, a sociedade que aprende... e 

em seus textos, destacam a atenção que deve ser dada à formação inicial e contínua dos 

professores. 

Nóvoa (1999), no artigo "Os professores na virada do milênio: do excesso dos 

discursos à pobreza das práticas", denuncia "o grande negócio" que tem sido a formação de 

professores nos Estados Unidos e na Europa. Afirma o autor que na Europa, os quatro milhões 

de professores constituem um mercado altamente cobiçado. E continua: 

Ainda há pouco tempo, o ministro da Educação Nacional do governo socialista 
francês afirmava que era necessário instalar no sistema de ensino o espírito de 
empresa e de inovação, considerando que a educação será o grande mercado do 
século XXI. (p. 14-15) 

No Brasil, é notória a elevada oferta de cursos de Pedagogia22 nem sempre 

reconhecidos pela sua qualidade. Quanto às Licenciaturas, sabemos que nem todas as 

instituições de nível superior assumem a responsabilidade de garantir uma formação sólida 

para os professores, compromissada com a melhoria do ensino nas escolas públicas. 

Além da formação inicial, é necessário analisar as propostas de formação contínua e as 

condições de trabalho em que se encontram hoje os professores das escolas públicas. 

 

 

A formação contínua dos professores 

 

Nos discursos dos profissionais da Educação, nos documentos legais, nas pesquisas e 

produções acadêmicas, há muitos termos, bem como significados diferenciados. Dentre os 

termos estão reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, atualização, rollplaying, 

educação permanente, educação continuada, educação contínua, formação continuada e 

educação em serviço. 

O termo reciclagem esteve muito presente, principalmente na década de 1980, 

referindo-se a vários profissionais, inclusive os da Educação. No dicionário Aurélio (Ferreira, 

1988), reciclagem significa: "atualização pedagógica, cultural para se obterem melhores 

resultados". 

                                            
22 Para aprofundamento do tema, indicamos as obras de Pimenta (1988), Libâneo (1999) e Pinto (2006). 
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Esse termo foi questionado por se associar a processos de modificação de objetos ou 

materiais como, por exemplo, garrafas e lixo. Na perspectiva dos educadores, o termo não é 

apropriado para se referir a pessoas, sobretudo para processos de atualização ou capacitação 

profissional. 

O termo treinamento até hoje é usado em empresas e também em Educação. Para o 

dicionário Aurélio (Ferreira, 1988), treino e treinamento dizem respeito à "adestramento em 

qualquer ramo de atividade; tornar apto, destro, capaz". Acreditamos que se pensarmos no 

desenvolvimento de certas habilidades, a palavra pode ser adequada. Todavia, é limitadora ao 

nos referirmos a processos mais amplos de desenvolvimento de profissionais.  

Nas décadas de 1970 e 1980, um termo foi intensamente empregado na formação 

contínua – rollplaying –, graças à valorização das contribuições do Psicodrama método de 

trabalho, originalmente psicoterapêutico, criado no início do século XX por Jacob Levy 

Moreno e, posteriormente, levado à Educação. 

O rollplaying – jogo de papéis, desenvolvimento de papéis – vem sendo realizado até 

hoje em sessões para professores, diretores, coordenadores, orientadores educacionais, alunos, 

enfim sujeitos presentes na escola. O rollplaying, os jogos dramáticos e as sessões de 

psicodrama são realidades distintas e vão além das técnicas, pois se baseiam numa teoria e 

num método específico construído por Moreno (1975), com raízes na medicina, na filosofia, 

na psicologia, na sociologia e no teatro. 

Esse autor – dedicado a compreender as relações humanas e compromissado com a 

busca de um homem mais feliz – teve inúmeros seguidores, que ampliaram suas teorias e 

práticas na Europa e nas Américas. No Brasil, as propostas de Moreno chegaram inicialmente 

aos consultórios e hospitais psiquiátricos, depois aos trabalhos em serviço social, em 

Educação e em empresas. Foram às escolas, aos teatros, aos movimentos sociais e às ruas. 

Valorizados até hoje, os trabalhos de Moreno (Marineau, 1992) não podem ser esquecidos, 

quando pensamos em formação contínua. 

Um termo empregado para a formação contínua é aperfeiçoamento – significando 

concluir com esmero, acabar o que estava incompleto. A expressão educação permanente 

também é valorizada e quer dizer educação como processo prolongado pela vida toda, em 

contínuo desenvolvimento. 

Nos últimos anos, os termos mais utilizados pelos autores brasileiros e estrangeiros 

como, por exemplo, Nóvoa (1992), Perrenoud (1993), são formação continuada, formação 

contínua e educação continuada, buscando colocar o conhecimento como centro da formação, 

uma atividade que deve ser conscientemente proposta e direcionada à mudança. 
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Muitos são os autores que estudam a educação contínua. Entre os brasileiros, 

destacamos: André (1994), Collares (1995), Demo (1992), Fusari (1995), Gatti (1989), Marin 

(1995), Penin (1995), Pereira (1993), Pimenta (1996) e Nunes (2000). 

Nunes (2000) faz uma análise do discurso teórico a respeito da formação contínua, 

apresentando três lógicas: a acadêmica, a do mundo do trabalho e a economicista. Essa última 

“analisa o mundo na estreita relação custo-benefício e taxa de retorno, produzida pelos 

organismos multilaterais de financiamento da educação, tendo como grande representante no 

cenário globalizado o Banco Mundial” (Nunes, 2000, p. 31). Este propõe “uma curta 

formação inicial completada por uma longa capacitação em serviço”, justificando que se trata 

de uma proposta mais afetiva em termos de custo. E o mais alarmante é que recomenda que 

ambas, a inicial e a contínua, sejam oferecidas pela educação a distância. 

Responsável por coordenar programas de capacitação de educadores, desde a década 

de 1970 na Fundação CENAFOR23, José Cerchi Fusari vem atuando em várias instituições no 

Brasil, procurando analisá-las e fazê-las avançar. Para esse estudioso, a formação contínua 

refere-se ao processo de desenvolvimento da competência dos educadores – aqueles cujo 

ofício visa a garantir a transmissão, criação e recriação dos conhecimentos históricos e 

socialmente construídos. 

Fusari (Fusari; Rios, 1995) tem afirmado que processos de formação contínua dos 

profissionais do ensino devem ser sempre planejados como ações coletivas, com decisões 

compartilhadas. Defende que um projeto sempre indica uma utopia, como ideal a ser 

perseguido. Destaca que devemos ter clareza sobre os princípios norteadores de cada projeto e 

as reais possibilidades do contexto de trabalho, no qual os professores estão inseridos. 

Ao analisarmos a formação contínua no Brasil, fica-nos claro que os termos que a 

denominam são diversos e introduzidos na história da escola pública brasileira, conforme os 

modismos ou conforme os objetivos daqueles que a organizam, de acordo com a filosofia que 

respalda as ações ou até dizem respeito à apropriação de termos (construídos na academia), 

por parte dos que planejam as ações (os profissionais dos órgãos oficiais responsáveis por 

capacitação). 

Carvalho e Simões (2002) elaboram um estudo relevante sobre o conceito de formação 

contínua. Para as autoras, podemos dividir em três grupos os autores que conceituam esse tipo 

de formação. O primeiro seria aqueles que relacionam formação contínua a cursos, seminários 

                                            
23 Nos últimos anos, por iniciativa do Prof. Dr. José Cerchi Fusari, a Biblioteca da Faculdade de Educação da USP 

está reorganizando esses documentos, inclusive contatando educadores que desenvolveram projetos na referida 
fundação e propondo que colaborem na reconstituição dos acervos. 
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etc., que valorizam uso da tecnologia educacional como, por exemplo, Foresti (1995) que 

afirma a necessidade do desenvolvimento da educação multimídia como forma de 

desenvolver as facetas da mente, devendo o professor educar a si mesmo e aos seus alunos 

para a comunicação; Freitas (1995) que propõe o ensino a distância como peça-chave para a 

atualização de docentes; e Ribeiro (1996) que indica a capacitação docente através da 

educação a distância. No segundo grupo, temos os autores que defendem a formação contínua 

como prática reflexiva no âmbito da escola. No terceiro grupo, os que tomam a formação 

contínua para além da prática reflexiva, quer dizer, uma prática reflexiva articulada com as 

dimensões sociopolíticas mais amplas, abrangendo a organização profissional à definição, 

execução e avaliação de políticas educacionais. 

Os autores do segundo e terceiro grupo apresentam pontos básicos de convergência, 

distinguindo-se pela perspectiva e/ou visão da necessidade de um "olhar ampliado" para além 

do docente, da sala de aula e da escola. Ambos os grupos partem da exigência de uma 

formação contínua mais crítica e reflexiva, baseando-se em conceitos-chave como: 

 

a) saberes docentes; 

b) conhecimento-na-ação; 

c) reflexão-na-ação; 

d) reflexão sobre a reflexão-na-ação; 

e) reflexão dialogante entre o observado, o vivido e o sabido; 

f) construção ativa do conhecimento segundo uma metodologia do aprender a fazer 

fazendo e/ou da pesquisa da própria prática. 

 

É preciso também afirmar que a formação contínua no Brasil sempre sofreu uma série 

de interferências de estudos internacionais. Destacam-se, mais recentemente, os autores: 

Alarcão (1996), Apple (1991), Garcia (1995), Giroux (1986), Nóvoa (1992), Perez Gomez 

(1992), Perrenoud (1993), Schön (1992), Tardif (1991) e Zeichner (1992). 

A partir dos textos estudados, fica evidenciada a importância do professor como centro 

do processo de formação contínua – atuando como sujeito individual e coletivo do saber 

docente construído em sua relação com o saber científico. Salientamos também que a 

participação dos professores na pesquisa de sua própria prática tem sido especialmente 

valorizada, na defesa de que o professor deve ter voz sobre o que deve ser pesquisado, 

exercendo o papel de ator social nas investigações. 
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Entretanto, deve se ter clareza de que as pesquisas são partes da realidade da formação 

contínua nas escolas públicas e que há limites e desafios no diálogo entre os pesquisadores 

das universidades e os professores-pesquisadores das unidades escolares. Fica evidente que há 

sempre uma distância entre os discursos, os textos legais, os relatórios de pesquisa e o 

cotidiano dos professores das escolas públicas. 

Para melhor apresentar as dificuldades enfrentadas na concretização de um programa 

de formação contínua, buscaremos tecer algumas considerações sobre o Programa Teia do 

Saber, assumido desde 2003 pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Dentre 

vários objetivos, esse programa visa oferecer cursos de atualização para professores da rede 

estadual, por meio de parcerias com universidades ou instituições de Ensino Superior. 

Analisando o documento que contém os objetivos, os conteúdos, a metodologia e as 

propostas de avaliação, esse programa caracteriza-se pela seriedade de propósitos e insere-se 

num programa mais amplo de melhoria da qualidade de ensino das escolas públicas estaduais. 

Trata-se também da concretização de um direito do professor, indicado na Lei 9394/96, no 

seu artigo 67, que vê a capacitação contínua dos profissionais da Educação como um direito. 

Todavia, ao analisarmos a forma como se realiza a seleção da instituição de Ensino 

Superior, que será responsável em oferecer os cursos, constatamos que isso se dá pela via de 

"pregões" no qual o fator "menor preço pelo curso" tem um caráter relevante. Trata-se de um 

mecanismo presente nas leis do mercado, aceito, reconhecido, legal, mas que pode gerar 

graves problemas para o programa. A competência profissional dos docentes, da instituição a 

ser contratada, as condições materiais da instituição (bibliotecas, laboratórios, recursos 

tecnológicos etc.), os projetos dos cursos... nas decisões do "pregão", tem menor relevância do 

que o custo, que deve ser "o menor custo". 

Um aspecto decorrente dos pregões e que nos parece comprometedor nesse programa 

é que os cursos são realizados em três módulos (Inicial, Continuidade e Aprofundamento) e, 

na maioria das vezes, não é a mesma instituição que assume todos os módulos, podendo gerar 

descontinuidade e a não garantia quanto aos objetivos dos módulos, seleção de conteúdos, 

metodologia, avaliação e até podendo afetar o rendimento dos professores/alunos do curso. 

Outra questão que deve ser considerada nesse programa é que, na maioria dos casos, 

não há o acompanhamento dos professores/alunos dos cursos em suas unidades escolares, a 

fim de que se possa orientá-los para criar condições favoráveis às propostas que trazem dos 

cursos, avaliar a adequação do curso à realidade das escolas. Isso se deve ao fato de que 

grande parte das Diretorias de Ensino tem seus profissionais da Educação sobrecarregados 

com múltiplas atividades, não havendo um grupo suficiente para se dedicar a essa tarefa 
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específica. Portanto, pensamos que deveria haver outro mecanismo de escolha das 

universidades parceiras, formas mais competentes de acompanhar os professores nas escolas e 

de avaliar a atuação das universidades. 

Assumindo desde 2003 a coordenação do Programa Teia do Saber na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, concluo que se trata de uma riquíssima proposta para a construção 

do diálogo universidade e escola pública no sentido da construção de uma escola pública de 

melhor qualidade. Riqueza para os professores da rede estadual e riqueza para os professores 

do Ensino Superior pela oportunidade de conhecerem melhor a realidade das escolas e terem 

mais elementos para atuar nas Licenciaturas. Todavia, muitos aspectos precisam ser revistos. 

Outros pontos importantes da formação contínua realizada em muitos programas 

relacionam-se à forma como os professores são convidados a participar dos programas, à 

definição do local da capacitação, à proveniência dos sujeitos que participarão do processo, ao 

perfil dos professores e coordenadores que conduzirão o processo, à metodologia que será 

assumida etc. Com esse elenco de fatores, fica-nos evidente que a formação contínua não 

pode ser vista como um processo simples e não pode ser realizada de maneira espontânea, 

improvisada, mas antes deve ser um projeto sólido, planejado, alicerçado em valores 

assumidos pelo coletivo de seus protagonistas. 

Ações realizadas por órgãos governamentais, que se constituem em torno de temas 

específicos e abertos a professores de diferentes unidades escolares e até municípios 

diferenciados, não possuem as mesmas características de ações de capacitação realizadas 

numa única unidade escolar para seus sujeitos. 

Ações de capacitação propostas pelos próprios sujeitos de uma unidade escolar, a 

partir de suas necessidades, diferenciam-se grandemente de ações impostas pelos órgãos 

centrais. Ações que não são impostas diretamente, mas são vividas pelos professores, não 

importando seus conteúdos, mas por auferirem pontos na carreira docente, trazem graves 

problemas de rendimento. 

O incentivo à capacitação por meio da obtenção de certificados e/ou pontuação para a 

progressão na carreira do magistério pode transformar-se em um fim em si mesmo e não um 

meio como desejamos que a formação contínua signifique: um dos meios para o objetivo do 

desenvolvimento da competência dos professores no bojo de um projeto maior, ou seja, a 

melhoria da qualidade da escola pública. Competência técnica e compromisso político não 

podem se distanciar. 

Atualmente, um modelo que tem sido defendido pelos estudiosos da formação 

contínua é a centrada no grupo institucional – professores da mesma escola ou de escolas da 
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mesma região – num processo no próprio local de trabalho, onde a prática docente é a 

nucleadora do trabalho a ser desenvolvido. 

Lucarelli (1990) defende esse caminho, cujo processo inicia-se com a análise dos 

problemas da instituição tentando, por meio de reflexão, estudos e debates, solucionar os 

problemas identificados. 

Cumpre lembrar que o modelo acima descrito já era empregado, no final dos anos 

1970, pela Fundação CENAFOR, instituição citada anteriormente e que pertencia ao 

Ministério da Educação. 

 

� Por que suas ações foram esquecidas? 

� Como explicar que no Brasil uma série de experiências avançam e se perdem no 

tempo? 

� Isso se deve a problemas de organização de documentos ou mesmo à falta de incentivo 

e/ou à desvalorização de registros? 

� Quantos professores em nosso país devem ter trabalhos riquíssimos que nunca foram 

registrados ou trabalhos riquíssimos registrados que nunca foram divulgados? 

� Essa “amnésia” muitas vezes identificada teria um propósito político? 

 

No caso específico da Fundação CENAFOR, extinta no governo Sarney, alguns 

documentos continuaram no local (R. Rodolfo de Miranda, nº 636, Bom Retiro, São Paulo), 

que foi doado no final do Governo Montoro à Secretaria de Estado da Educação e se tornou, 

no Governo Quércia, Fundação FDE. A maior parte dos documentos, entre eles o acervo da 

biblioteca, de fitas de vídeo, de programas de curso etc., teve destino diversificado. Então, a 

partir dos autores estudados, fica-nos evidente que é preciso rever não somente o lócus onde 

se realiza essa formação, mas o modelo epistemológico que a embasa. Rever o sentido da 

formação contínua dos professores da escola pública é também fundamentalmente redefinir 

seus objetivos políticos. 

 

 

As condições de trabalho do professor  

 

Outro aspecto merece ser analisado quando tentamos compreender o professor da 

escola pública brasileira no contexto das transformações atuais: suas condições reais de 

trabalho. Isso significa pensar sobre a jornada exaustiva de trabalho, os baixos salários, o 
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número elevado de alunos nas salas de aula, a precariedade das instalações escolares, a 

ausência de bibliotecas, a ausência de laboratórios de ensino de física, química, biologia, 

informática, enfim um quadro aquém do que é proclamado como condições necessárias 

àqueles que são responsáveis pela formação das futuras gerações. 

Assim, a situação em que se encontra hoje o professor das escolas públicas no Brasil é 

extremamente perversa: 

 

� de um lado as exigências da sociedade contemporânea; 

� de outro, os limites que a realidade lhes impõe. 

  

De um lado a tarefa de dotar os sujeitos – seus alunos – de competências e de 

habilidades para a participação na vida social, econômica e cultural; de outro, uma realidade 

que não lhes garante condições para tal. 

Esse quadro torna-se mais complexo quando ampliamos nosso olhar para além das 

condições materiais das escolas e analisamos as tragédias em que vive o povo brasileiro. E 

essas tragédias estão no interior das escolas e são também as dos alunos e as dos professores. 

Como seus alunos, os professores lutam para sua sobrevivência: enfrentam problemas 

relacionados à moradia, transporte, alimentação, saúde, trabalho, lazer. 

As questões que afligem os professores não dizem respeito apenas à sequência mais 

adequada dos conteúdos, à aprendizagem de técnicas de ensino, a instrumentos para a 

avaliação. No espaço escolar, eles enfrentam os dramas das crianças a quem é negado o 

direito de ser criança, a angústia do jovem "jurado de morte" pelo narcotráfico, as meninas 

que se iniciam na prostituição, os meninos dependentes de drogas, os jovens desesperançados 

quanto a projetos de estudo e trabalho... 

Nesse momento, gostaríamos de destacar a pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de 

Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasilia em parceira com a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE/Brasília. Trata-se de um estudo sobre a 

saúde mental dos professores brasileiros. Esse trabalho identificou nos professores a síndrome 

denominada “burnout”, que envolve três componentes: exaustão emocional, 

despersonalização e falta de envolvimento pessoal no trabalho. Esses componentes são 

explicados: 

 

� exaustão emocional – esgotamento de sua energia, devido ao contato diário com os 

problemas; 
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� despersonalização – sentimentos e atitudes negativas em relação aos alunos; 

� falta de envolvimento pessoal no trabalho. 

 

Segundo Codo (2000), que nos apresenta esse estudo:  

Muitas pesquisas na área apontam problemas de disciplina na escola como um dos 
fatores causadores de burnout. Violência, falta de segurança, uma administração 
insensível aos problemas do professor, burocracia que entrava o processo de 
trabalho, pais omissos, transferências involuntárias, críticas da opinião pública, 
classes superlotadas, falta de autonomia, salários inadequados, falta de perspectivas 
de ascensão na carreira, isolamento em relação aos outros adultos e falta de uma 
rede social de apoio, além de um preparo inadequado, são fatores que têm se 
apresentado associados ao burnout. (p. 243) 

A síndrome de burnout significa a síndrome da desistência – aquele que já desistiu, 

mas ainda permanece no trabalho. Expressa os dramas vividos pelo trabalhador professor nas 

condições adversas que enfrenta a cada dia. Analisando esses fatores, identificamos que 

expressam as péssimas condições de trabalho em que atua o professor, em contraste com o 

discurso das reformas educativas que o coloca no centro das atenções. 

A universalização que vem ocorrendo no Ensino Fundamental não veio acompanhada 

da resolução de questões fundamentais como a elevação necessária das verbas para a 

Educação, a redução do número de alunos nas salas de aula, a presença de uma equipe 

pedagógica competente nas escolas, cursos de atualização (formação contínua) de qualidade. 

 

 

A profissionalização docente  

 

Diante das questões anteriormente expostas, a análise da profissionalização dos 

professores só poderá ser efetuada considerando a história da profissionalização e as 

condições atuais nos aspectos culturais, políticos sociais em que a profissão é exercida. 

A profissionalização docente ganhou prioridade nos anos 1980 e 1990 na pauta da 

CNTE. Constitui também, no final dos anos 1970 e nos anos 1980 preocupação das entidades 

que valorizavam a escola pública e os professores como, por exemplo, a ANDE, a ANFOPEe 

o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP. 

A conceituação de uma profissão inclui vários aspectos: a especificidade de suas 

tarefas, o exercício dessas tarefas, a regulamentação das relações de trabalho, a organização 

em sindicatos, os salários compatíveis à função exercida e a dignidade no exercício 

profissional. 
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No que se refere especificamente aos professores, no Brasil, destaca-se o paradoxal: a 

valorização e a desvalorização. Embora a Lei 9394/96, em seu artigo 67, explicite os direitos 

dos professores e embora os Estatutos do Magistério indiquem a lista de direitos, sabemos que 

os professores não são respeitados em todos os artigos da lei. 

Conforme o Censo do Professor de 1998 (Brasil/MEC/INEP/SEEC, 1998), o Brasil 

tinha 1.617.611 professores, sendo 50,1% das redes estaduais de ensino, 35% das redes 

municipais e 12,9% das escolas particulares. Não informa os dados restantes das escolas. O 

referido censo também nos informa que 85,7% era do sexo feminino e que o tempo médio de 

regência docente é de 9,74 anos, sendo que 25% permanecia menos de cinco anos na 

profissão e outros 25% de cinco a nove anos. Esse dado nos faz pensar que a carreira não tem 

sido atraente para os que nela ingressam. Quanto aos salários, o mesmo censo apontou que a 

média nacional era R$ 529,90, sendo mais elevados os das escolas técnicas ou colégios de 

aplicação, sendo que menores eram os dos professores municipais: na faixa de R$ 378,00. Os 

da rede estadual ficavam com R$ 584,00 e das escolas particulares R$ 674,00. Considerando 

que 50% desses professores tinham curso superior, pode-se afirmar que os salários eram 

baixos. De acordo com o Plano Nacional de Educação: 

[...] anos após anos, grande número de professores abandona o magistério devido 
aos baixos salários e às condições de trabalho nas escolas. Formar mais e melhor os 
profissionais do magistério é apenas uma parte da tarefa. É preciso criar condições 
que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e a confiança nos resultados do 
trabalho pedagógico. (BRASIL, ME, 2001, item IV, inciso 10, p.150) 

As questões salariais, o tipo de contrato de trabalho, os direitos dos professores têm 

sido temas constantes dos debates dos professores e são temas essenciais para que se 

compreenda o trabalho docente em nosso país e a realidade das escolas onde os professores 

iniciantes atuarão. Vários documentos nos apresentam informações importantes referentes à 

profissão docente. 

 

 

As avaliações externas 

 

A partir de uma análise da conjuntura econômico-política das últimas décadas, 

caracterizamos o movimento que vem sendo comumente designado globalização. Vimos que 

globalização se associa aos conceitos de Revolução Informacional, à Transcionalização da 

Economia e à Crise dos Estados-nação que remetem à reestruturação da sociedade, orientada 

por uma lógica classificada como neoliberal. Destacamos que a complexidade desse processo 
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agravou-se ainda mais nas sociedades periféricas do chamado capitalismo tardio, como é o 

caso do Brasil. Salientamos que essa nova ordem mundial demandou o repensar das 

instituições, seus papéis e suas formas de organização e que a Educação, na qualidade de setor 

estratégico do Estado, foi atingida por essa nova conjuntura. A Educação deixou de ser um 

"localismo globalizado" para ser um "globalismo localizado", nas palavras de Boaventura 

Sousa Santos (Santos, 2002). 

Identificamos que aos países periféricos foram impostos modelos de políticas 

idealizados por organismos internacionais, via negociação para concessão de novos 

empréstimos, visto que a economia desses países encontrava-se em forte tendência financeira 

para viabilizar seus respectivos projetos de uma suposta modernização da Educação. 

No Brasil, uma forma explícita de controle da Educação, no contexto dos anos 1990, 

foi a proposição e após a centralização dos mecanismos de avaliação em larga escala – 

sugeridos por organismos internacionais e incorporados à política educacional brasileira24. 

Defendeu-se que esses instrumentos seriam utilizados para identificar carências e definir 

encaminhamentos a fim de uma superação da situação educacional. Portanto, no contexto 

neoliberal, a Educação deveria situar-se no âmbito das exigências de mercado e desses 

organismos internacionais. 

A partir dos anos 1990, as avaliações de sistema assumiram um caráter de 

accountability (prestação de contas e responsabilização) em uma lógica economicista, na qual 

a ênfase paira sobre critérios de "eficiência e eficácia", deslocando a atenção dos gestores e 

responsáveis pela Educação para a relação entre os insumos e os resultados. Percebe-se, 

então, que a “qualidade” é quantificada, como aponta o Prof. José Dias Sobrinho ao comentar 

                                            
24 Em 2004, na disciplina Estado e Política Educacional, desenvolvida pelo Prof. Dr. Romualdo Portella de 
Oliveira, na FEUSP, os alunos Adinan Ortolan, Adriana Bauer, José Ribamar Lima Silva, Vandré Gomes da 
Silva e eu realizaram um seminário sobre o SAEB. A maioria dos dados constituíram valiosos subsídios para as 
reflexões aqui apresentadas. 
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 sobre as vertentes de medida.  

A economia economicista transformou a accoubtability predominantemente em uma 
prestação de contas dos recursos públicos que foram utilizados, numa coisa 
contábil... Aí, a ‘qualidade’ é a eficiência, a produtividade, ela é quantificada, ela se 
mede, se quantifica, e a medida neste caso transforma a qualidade em quantidade. 
(Freitas, 2002, p. 108) 

Os índices das performances avaliadas passam a exercer um papel decisivo na  

chamada “Qualidade da Educação”. Deve-se ressaltar que “qualidade não é algo dado, não 

existe em si, remetendo à questão axiológica, ou seja, dos valores de quem produz a análise de 

qualidade” (Souza, 1997, p. 266). 

E ainda, devemos questionar o uso dos resultados dessas avaliações, muitas vezes 

vinculados diretamente aos interesses das políticas neoliberais da globalização 

contemporânea: a utilização principal tem sido o mero ranqueamento de resultados. O centro 

da difusão de dados é a comparação entre resultados. Não se refere à qualidade nem 

restabelece prioridades na correção de problemas identificados. 

A divulgação dos dados dessas avaliações como, por exemplo, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB –, nos grandes órgãos de comunicação onde estes se tornam 

públicos, sempre vem acoplada à idéia de medida de qualidade de Educação no Brasil. E é por 

meio do SAEB que se acredita que poderemos medir a qualidade de ensino realizada na 

Educação Básica em nosso país. 

Então, poderíamos perguntar: mas o SAEB não pretenderia apenas medir o nível de 

aprendizagem dos alunos brasileiros em determinadas disciplinas, no caso, Português e 

Matemática (únicas contempladas na última versão publicada do exame realizada em 2001)? 

Podemos reduzir essa pretensão à medição da qualidade em educação? Se essa pretensão for 

verdadeira, para se identificar estados de “má qualidade”, “boa qualidade” e tudo o mais que 

daí possa derivar, não seria necessário se explicitar o padrão ou parâmetro de qualidade pelos 

quais julgamentos como esses são feitos? 

Além dessas questões e das consequências da divulgação dos dados do SAEB, 

tomemos a definição da SAEB (2002), tal como se encontra no relatório de sua edição, 

realizada em 2001: 

O Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica (SAEB), criado em 1990, 
constitui-se em relevante instrumento para subsidiar e induzir políticas orientadas 
para a melhoria da qualidade da educação brasileira. O SAEB avalia a qualidade, a 
equidade e eficiência do ensino e da aprendizagem no âmbito do ensino fundamental 
e médio. Aplicado a cada dois anos, utiliza, testes e questionários para analisar o 
desempenho dos alunos e dos fatores associados a esse desempenho. Os testes 
utilizados são elaborados a partir das Matrizes de referência construídas para a 
avaliação do SAEB, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as propostas curriculares de todos 
Estados da Federação. (p.12) 

Segundo o texto, o SAEB se propõe a avaliar a qualidade de ensino. Daí, 

perguntamos: - qual idéia de qualidade que lhe subsidia a análise? E, nesse sentido, essa idéia 

de qualidade não se encontra explicitada no texto. Talvez, possamos identificá-la a partir da 

própria lógica do sistema, de suas matrizes ou de sua inserção no contexto atual das políticas 

educacionais, o que não deixa de nos parecer insatisfatório. 

Perguntamos também qual é o significado explícito atribuído à expressão qualidade de 

ensino, uma vez que parece ser um dos objetivos principais do SAEB, senão o mais 

importante? Em que sentido um sistema com essas características mede qualidade de ensino? 

Podemos reduzir as análises dos resultados desse sistema a um diagnóstico fiel da qualidade 

do ensino atual, com vistas a um padrão de qualidade subtendido em julgamentos desse tipo? 

Como questiona Vianna (2000): 

[...] como conceituar qualidade em educação? Será possível uma definição 
operacional de qualidade em educação a fim de mensurá-la com adequação? O 
problema precisa ser analisado e discutido com a participação da comunidade 
educacional e de elementos da sociedade. A medida da qualidade em educação, 
entretanto, não pode ficar restrita apenas ao desempenho escolar. Necessita, 
também, verificar outras variáveis que se associam e condicionam o rendimento 
escolar. O que as crianças fazem na escola, o que os professores procuram transmitir 
aos seus alunos e o que os livros didáticos apresentam refletem expectativas 
culturais e educacionais da sociedade, bem como seus valores e seus objetivos 
sociais e econômicos. Assim, é impositivo verificar em que medida a interação 
dessas variáveis contribui para a qualidade da educação. (p.189-190) 

O relatório do SAEB e sua divulgação nos grandes meios de comunicação nos dão a 

idéia de uma fidedignidade de medida de qualidade. Porém, a idéia de qualidade, nesses 

termos, permanece sem ser discutida ou, pior, não identificada. 

Se o SAEB busca avaliar qualidade de ensino, ainda que esta não esteja devidamente 

explicitada, somos levados à formulação de algumas hipóteses sobre qual seria o parâmetro 

dessa qualidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais e sua formulação em termos de 

competências e habilidades? As propostas curriculares dos estados? No entanto, podemos 

deduzir o conceito de qualidade de ensino a esses condicionantes? E mais: eles possuem uma 

formulação idônea ou consensual – para utilizarmos a mesma expressão contida no 

documento “Matrizes Curriculares de Referência do SAEB” – sendo imune a críticas? 

Todavia, essa fidedignidade é posta em dúvida pela própria explicitação de alguns 

procedimentos de coleta de dados empregados pelo sistema como podemos verificar nessa 

passagem do relatório, a propósito de questionários respondidos pelos professores e sua 

correlação com o desempenho dos alunos: 
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Deve-se esclarecer que estas análises fazem parte de um primeiro esforço de 
interpretar as relações entre as práticas pedagógicas dos professores e o desempenho 
dos alunos. Os resultados encontrados basearam-se, nas respostas dos professores e 
não em observação das práticas pedagógicas em sala de aula. É lícito argumentar 
que o discurso dos professores pode não corresponder com o que efetivamente é 
ensinado em sala de aula; mais ainda, é possível levantar a hipótese de que muitos 
professores poderiam responder o questionário de acordo com o que interpretam ser 
o padrão de resposta mais adequado. (SAEB, 2002, p. 137) 

Além do questionamento sobre o conceito de qualidade presente nessa avaliação, fica-

nos o questionamento sobre a eficácia dos instrumentos de coleta de dados qualitativos que, 

como fica explícito no trecho acima destacado, parece dar margem a interpretações errôneas 

geradas por meio da infidedignidade dos dados. 

Durante o levantamento de dados realizado para a produção do seminário para a 

disciplina: Estado e Política Educacional no Doutorado da FEUSP (citado na nota 24 desse 

trabalho), nosso grupo de estudo teve a oportunidade de conversar com um Assistente de 

Trabalho Pedagógico – ATP – de uma Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo. 

Soubemos, por meio dessa entrevista, que o uso dos resultados do SARESP depende 

de cada Diretoria Regional, ou seja, não há um plano de trabalho sistemático e 

institucionalizado, indicado a partir da análise desses resultados, pelos menos no caso do 

SARESP. Inclusive, as propostas de formação de professores realizadas por esse órgão estão 

mais ou menos definidas, sendo feitas poucas alterações a partir das questões apontadas para 

avaliação de sistema. 

Soubemos também, nessa ocasião do seminário, em entrevistas que realizei com 

alunos universitários que atuam como professores na Educação Básica das escolas estaduais, 

que os professores têm muita dificuldade de compreender os pressupostos metodológicos que 

dão base à elaboração dos instrumentos do SAEB e do SARESP (Sistema de Avaliação). Em 

entrevistas com professores e supervisores de Ensino de algumas Diretorias de Ensino, 

relataram que estas são impossibilitadas de acompanhar de perto as escolas na aplicação e 

análise dos resultados, devido principalmente ao número limitado de profissionais preparados 

para essas funções e de elaborarem propostas de formação contínua de professores 

diversificados, a partir das necessidades de cada escola. 

Haveria, ainda, uma certa “dependência” de propostas elaboradas pela CENP, órgão 

responsável pela elaboração de diretrizes curriculares que são utilizadas pelas escolas públicas 

dos estados. Essas propostas, segundo as entrevistas, são pautadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, permitindo que se denuncie uma certa indução no que se refere à 

incorporação destes à prática pedagógica de sala de aula. 
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Outro problema que identificamos no momento desse seminário foram as denúncias 

(anônimas) quanto à manipulação dos resultados, já que são os próprios professores que 

aplicavam as provas. 

Também foi explicado que os responsáveis em dar assistência pedagógica às escolas 

às vezes são convocados para reuniões nas quais o tema gira em torno dos resultados do 

SAEB. No entanto, como os dados são difíceis de entender, as reuniões acabam ficando em 

torno da compreensão desses dados, sem que se abarque profundamente a questão dos usos de 

tais resultados. 

Uma dos ganhos do SAEB indubitavelmente é o estabelecimento de uma CULTURA 

DE AVALIAÇÃO e, conseqüentemente, uma maior valorização dos estudos realizados nessa 

área. Como a avaliação sistêmica não era um campo bastante explorado no Brasil, os recursos 

humanos e tecnológicos necessários para realizá-la eram (e ainda são) escassos. Então, com o 

advento das avaliações sistêmicas, passou-se a divulgar e explorar mais as questões 

relacionadas à avaliação em suas várias dimensões. Contudo, apesar de a área estar se 

desenvolvendo e ganhando maior importância, observa-se que ainda não se investiu, nos 

sistemas federal, estaduais e municipais, o suficiente no desenvolvimento de um quadro 

competente de recursos humanos para se trabalhar em avaliações sistemáticas. Além disso, 

acreditamos que há falta de abertura do INEP (que é o órgão responsável pelo 

desenvolvimento e pela gestão da avaliação de sistemas) para o diálogo com outras ciências, a 

fim de potencializar o debate dos resultados obtidos por meio das avaliações. Seria importante 

abrir o campo da discussão, alocando especialistas de diversas áreas, a fim de incrementar o 

debate e desenvolver a área no Brasil. Nesse sentido seria necessário 

[...] articular fatores sócio-econômicos-culturais ao desempenho escolar ou às 
variáveis da escola, indo além de uma compreensão do papel das variáveis escolares 
(formação dos professores e diretores, infra-estrutura etc.) no desempenho de alunos. 
(Souza, 2003, p.7) 

Os resultados do SAEB têm servido para indicar alguns problemas e algumas questões 

que procuram ser respondidas pelo governo, mediante o estabelecimento de programas que se 

destinam à melhoria educacional como, por exemplo, o Programa TV Escola, que usa os 

resultados da avaliação para auxiliar os professores e as escolas a superar as dificuldades. 

Contudo, iniciativas como essa, ainda que relevantes, devem ser acompanhadas de trabalhos 

sociais, não bastando ao professor assistir a programas tele-transmitidos para melhorar sua 

prática na sala de aula, mesmo que eles fossem largamente assistidos pelos profissionais a que 

são destinados. 
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Outra questão que merece ser destacada, quando se discute as implicações desse 

sistema de avaliação, refere-se às matrizes curriculares que servem como base para a 

elaboração das avaliações. Essas matrizes, conforme expostas em documento do INEP, são 

construídas para aferir: 

[...] as competências cognitivas dos alunos brasileiros a partir de seus desempenhos 
reais em provas elaboradas segundo parâmetros consensuais, tanto conseqüentes da 
reflexão teórica sobre a estrutura da ciência e sua correspondente adequação às 
estruturas de conhecimento como advindos de uma permanente consulta nacional 
sobre os conteúdos praticados, indicados pelas escolas brasileiras em estreita 
correlação com as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais e os textos de 
referência da reforma do Ensino Médio. (Matrizes Curriculares de Referência do 
SAEB, Brasília: MEC/INEP, 1999, p. 07, grifos nossos) 

A partir dessa citação, uma questão que tem sido apontada como uma possível 

implicação do SAEB é que, ao levar em consideração um determinado referencial, a avaliação 

pode resultar no congelamento do currículo, por meio da indução dos conteúdos a serem 

trabalhados na escola, da forma de ensinar e aprender e da própria concepção interna do 

currículo (Souza, 2003). 

Não se pretende fazer, aqui, uma crítica ao uso de parâmetros comuns na escola, pois 

acreditamos que estes são necessários no sentido de determinar um currículo mínimo a ser 

trabalhado em nível nacional, garantindo, de certa forma, a equidade do ensino. No entanto, 

julgamos que, dependendo do grau de conformidade das escolas a certos parâmetros que 

deveriam apenas GUIAR as propostas realizadas em sala de aula – levando em consideração 

as especificidades destas e deixando a cargo do professor a decisão sobre a metodologia a ser 

usada –, é possível que o SAEB e todos os outros sistemas de avaliação, a que ele induz, 

causem a generalização de um discurso pedagógico monolítico e a aplicação de propostas que 

supostamente seriam mais apropriadas para a aquisição dos conhecimentos a serem avaliados. 

A Didática nos ensina que forma também é conteúdo. Assim, a forma como se ensina 

influencia o conteúdo a ser ensinado e sua aprendizagem. A abordagem realizada pelos 

Parâmetros Curriculares, apoiada explicitamente em pressupostos socioconstrutivistas pode 

ter grande influência sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos, acabando por dirigir uma 

escolha metodológica por parte dos professores, preocupados com os resultados de avaliações 

externas e nem sempre preparados para trabalhar em conformidade com essa abordagem. Isso, 

claro, se admitirmos que essa seja uma abordagem melhor, o que é bastante questionável. 

Nesse sentido, o princípio da autonomia escolar pode se ver ameaçado, uma vez que o 

SAEB tem como uma de suas matrizes principais as Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais, cuja formulação pressupõe a adoção de uma perspectiva metodológica em 
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contraposição a outras existentes, ferindo, inclusive uma prerrogativa da LDB e da 

Constituição Nacional (Azanha, 2004). 

Um ponto que nos é fundamental é que caso se opte por uma perspectiva metodológica 

na Educação brasileira, esta deve contar com ampla discussão que envolveria 

obrigatoriamente os professores. Apesar de o documento oficial atestar que, ao se definir as 

matrizes curriculares da avaliação, foram consultados os documentos curriculares dos estados 

e levou-se em consideração o trabalho já realizado pelos professores, essa decisão de 

“parâmetros consensuais” parece não ter sido tão consensual assim, já que não houve 

repercussão maior entre os professores. Quando muito, tais professores foram “comunicados” 

em programas de formação como os Parâmetros em ação. 

A partir da análise do histórico do SAEB, percebemos que a opção por uma 

determinada perspectiva metodológica foi sendo introduzida aos poucos – levando-se em 

consideração que o SAEB é anterior aos Parâmetros Curriculares Nacionais – e que 

atualmente a avaliação parece induzir a escola a adotar tal perspectiva. 

Pode-se argumentar que, por seu caráter amostral, o SAEB não teria esse poder de 

indução dos currículos escolares. Contudo, deve-se lembrar que muitos dos sistemas de 

avaliações dos estados são idealizados a partir da experiência nacional, podendo transferir a 

lógica do sistema universal para o sistema estadual. Além disso, ante o debate de 

universalização do SAEB, esta é uma questão que, provavelmente, merecerá bastante atenção. 

Em contrapartida, especialistas em avaliação, como Heraldo Vianna (2000), têm 

mostrado que os professores não estão capacitados para trabalhar com essas matrizes 

curriculares. Mesmo que se venha a obter um consenso em torno dessas matrizes curriculares, 

haveria, então, um outro ponto a ser explorado, que é a formação de professores para o 

trabalho a partir de tal referencial. 

Ainda em relação aos resultados, outra crítica constante que se tem feito diz respeito à 

ineficácia e a pouca preocupação com sua divulgação para os diversos grupos da sociedade, 

principalmente entre aqueles que são diretamente responsáveis pelo ensino. Os relatórios que 

são produzidos a partir da análise dos resultados e questionários são complexos e, de fato, não 

são discutidos com os professores. É necessário que os responsáveis pelo SAEB se 

preocupem com a formulação de relatos diversificados o bastante para atender os vários 

públicos, o que diversificaria também os usos dos resultados. 

Um dos aspectos mais preocupantes dessa divulgação de resultados é que eles não 

chegam ao professor ou chegam de forma deturpada.  
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Identificamos que há uma certa contradição interna no SAEB (ou falta de clareza de 

seus reais objetivos por parte dos responsáveis pela divulgação dos resultados da avaliação), 

quando se pensa em seus objetivos e nos usos que são feitos dos resultados. Em vez de se 

limitar a fazer o controle externo, alguns documentos oficiais colocam a possibilidade de o 

SAEB servir ao trabalho de sala de aula, como exemplifica o trecho abaixo: 

Neste relatório, além da escala comum, serão apresentados os níveis interpretados 
para cada uma das séries, isoladamente, tanto para Língua Portuguesa, quanto para 
Matemática. Esta forma de apresentação atende a pedidos de professores de todo o 
Brasil, servindo para uma análise mais acurada das habilidades já desenvolvidas 
pelos alunos nos diversos níveis em cada série, possibilitando, ainda, um olhar mais 
crítico para as competências e as habilidades que já deveriam ter sido, mas não 
foram construídas nas séries avaliadas. (BRASIL, 2002, p.18) 

Ao manifestar tal compromisso para com os professores, apontando-lhes questões 

muito importantes, sem dúvida, para seu trabalho em sala de aula, os elaboradores do 

Relatório Final parecem desconsiderar que tais resultados não têm grande divulgação e, 

dificilmente, chegam a esses professores. 

Além disso, se pensarmos na lógica de desenvolvimento desse sistema de avaliação, 

contextualizado em um momento de mudança de papel do Estado, que passa a ser o 

AVALIADOR, delegando a responsabilidade sobre os sistemas aos estados e municípios, a 

citação acima fica, no mínimo, deslocada, evidenciando uma provável falta de clareza e 

consenso sobre para que serve esse sistema da avaliação. Voltamos, aqui, às questões que 

sempre nos incomodaram: qual uso tem sido feito desse sistema de avaliação? Qual deveria 

ser sua função? Enquanto essas questões não forem respondidas em consenso, parece-nos 

difícil avançar na discussão sobre a legitimidade do SAEB. 

De acordo com as leituras realizadas por nosso grupo de estudos e pelos alunos da 

disciplina  Estado e Política Educacional que nos possiblitou estas análises, podemos concluir 

que o Sistema de Avaliação Nacional gerou uma preocupação nos sistemas educacionais em 

torno da Avaliação, algo que em si é importante e necessário ao trabalho escolar, este 

entendido como prática social pública. Contudo, fica a indagação: essa nova cultura da 

avaliação no Brasil nos tem garantido o debate mais qualificado e rigoroso sobre a qualidade 

do trabalho docente que pretendemos desenvolver em nossas escolas ou será uma avaliação 

pela avaliação? 

 Trata-se de questões que se desenvolvem no debate político acerca dos usos da 

avaliação, não sendo, portanto, questão meramente técnica como muitos supõem. São, enfim, 

questões que apontam para a necessidade de um maior desenvolvimento da avaliação como 

campo de pesquisa, assumindo um caráter interdisciplinar, podendo contar com estudos não 
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só sobre as tecnicidades relativas à medição, mas também sobre a prática avaliativa e seus 

impactos. Acreditamos que todas as iniciativas que sejam feitas em favor do desenvolvimento 

dessa área são bem-vindas. Mas, avaliar a avaliação e seus usos parece ser um dos principais 

desafios situados no contexto da globalização. 

Também, as avaliações de sistemas podem subsidiar as ações do professor, não se 

esquecendo que é altamente complexo o processo de ensino e aprendizagem nas escolas 

públicas brasileiras. Compreender o ensinar, o aprender e os determinantes que interferem 

nessa dinâmica exige ainda muitas pesquisas. Exige-se que se explique com mais clareza, o 

porquê dos objetivos dos Parâmetros não foram alcançados, o porquê da evasão e do baixo 

desempenho dos alunos no SAEB (1995) em relação às habilidades de leitura e de matemática 

(Documento de Introdução, PCN, 1997), o porquê das escolas criarem, nesses últimos anos, 

um novo fenômeno: as crianças e os jovens das camadas populares não conseguiram o bem 

cultural que os documentos legais propunham que a escola oferecesse. Como apresenta 

Bourdieu (1998), as estatísticas podem indicar o crescimento das matrículas, mas não 

significam ganhos no que se refere ao acesso ao bem cultural como propunham os 

documentos legais e muito menos a ganhos reais do ponto de vista social. Assim, analisando a 

história do SAEB, a implantação dos Parâmetros e outras medidas das reformas, o quadro 

atual evidencia o “fracasso dos incluídos” ou a “exclusão” no interior das escolas. 

Para Charlot (2000) a questão do fracasso escolar está ligada a vários problemas: o 

aprendizado, a eficácia dos profesores, os serviços públicos, os recursos que o país investe na 

educação, os modos de vida, a questão do trabalho na socidade, o significado de cidadania... 

Para esse autor, o fracasso escolar vem sendo tratado nas pesquisas sem que se questione a 

construção desse objeto. Para ele, o objeto vai além do trabalho do professor. Depende, então, 

de uma sociologia que possibilite compreender as relações que as pessoas estabelecem com o 

saber, relações que implicam relações com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo. 

Trazendo essa análise para temas mais recentes, destacamos a entrevista, concedida à 

Folha de São Paulo, por Dermeval Saviani, em 29/04/07, a respeito do Programa de 

Desenvolvimento da Educação – PDE –, apresentado pelo governo federal em abril de 2007. 

Afirma o autor quanto ao significado desse programa: 

O questionamento do P.D.E se dirige à própria lógica que o embasa. Com efeito, 
essa lógica poderia ser traduzida como uma espécie de ‘pedagogia de resultados’. 
Assim, o governo se equipa com instrumentos de avaliação de produtos, forçando 
com isso, que o processo se ajuste e essa demanda. 
É pois uma lógica de mercado que se guia, nas atuais circunstâncias, pelos 
mecanismos das chamadas ‘pedagogia das competências’ e da ‘qualidade total’. A 
visão da pedagogia histórico-crítica é inteiramente diversa. Em lugar de aplicar 
provas em crianças, o que caberia ao Estado seria equipar adequadamente as escolas 
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e dotá-las de professores com formação em cursos de longa duração e salários 
compatíveis com seu alto valor social. (Monachesi, 2007, Caderno Mais!, p. 3) 

Saviani traz ainda a questão da necessidade de se ampliar a verba para a Educação, de 

se implantar efetivamente a jornada de tempo integral para os alunos nas escolas, a 

necessidade de se transformar as condições de trabalho do professor. Para ele, o Programa de 

Desenvolvimento da Educação não assume tratar as causas reais dos problemas da Educação 

brasileira, porque a educação continuada, no governo do presidente Lula, como aconteceu no 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, vem sendo tratada a partir da “lógica do 

mercado”. 
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CAPÍTULO III 

 

A REQUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE À LUZ DO 

PENSAMENTO MARXISTA 

 

 

Contexto da Ditadura Militar 

 

No inicio dos anos 1960, o Brasil enfrentava uma crise econômica e política. A crise 

econômica, segundo Ianni (1977), “manifestou-se da seguinte forma: reduziu o índice de 

investimento, diminuiu a entrada de capital externo, fêz cair a taxa de lucro e agravou a 

inflação” (p. 192). As mobilizações populares, defendendo as reformas na estrutura da 

sociedade brasileira, intensificam-se e o conflito entre capital e trabalho agravou a crise 

política do Estado. 

A sociedade civil tornou-se mais ativa, ampliando sua participação política, expressa 

nas organizações dos trabalhadores urbanos e rurais. Estudantes e militares subalternos 

participam de mobilizações a favor das Reformas de Base. Essas ações vão ter ressonância na 

Educação. Campanhas e movimentos de educação e cultura popular florescem em diversas 

partes do país, especialmente no nordeste. 

Conforme afirma Germano (1994):  

A matrícula no ensino fundamental aumentou no período de 1960-1964, e uma 
parcela dos estudantes universitários através da UNE, União Nacional dos 
Estudantes, engaja-se na luta pela organização da cultura com vistas a uma 
transformação estrutural da sociedade brasileira. Greves, mobilizações, assembléias, 
crescimento das organizações sindicais, surgimento das Ligas Camponesas e dos 
Sindicatos Rurais faziam parte do contexto político da época. (p. 50) 

No cenário internacional, a revolução socialista de Cuba abalou o prestígio dos 

Estados Unidos, causando uma ação anticomunista mais decisiva na América Latina. Foi 

criado, então, um programa de cooperação – Aliança para o Progresso – quando os exércitos 

continentais foram conclamados a travarem uma intensa luta “anti-subversiva”. 

Esse cenário interno e externo apresenta muitas justificativas para que a burguesia, os 

setores das classes médias e a cúpula militar aprovem e valorizem o golpe militar de março de 

1964. Para Oliveira (1976): 

[...] a intervenção das Forças Armadas assume um significado de contestação da 
própria dominação burguesa, na medida em que se mostrava incapaz de nos limites 
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do regime instituído em moldes liberais em 1946 – preservar as relações 
fundamentais do sistema capitalista implantado no Brasil. (p.15) 

Assim, o golpe militar de 64 precisa ser analisado nesse quadro mais amplo e ainda 

nas conseqüências desastrosas que gerou. Perseguições e prisões começam no dia seguinte ao 

golpe. Segundo Basbaum (s.d.), havia cinqüenta mil presos políticos. 

O governo no poder passa a cassar mandatos, extinguir partidos políticos, suspender 

direitos políticos; impõe uma economia que responde à diretriz de concentração de renda nas 

mãos de poucos (teoria de aumentar primeiro o bolo para depois reparti-lo); e instala o uso da 

tortura para obter confissões e a pena de morte. 

A política econômica pós-64 provocou grande número de falências de pequenas e 

médias empresas, dificultando a ascensão das camadas médias por meio de investimentos ou 

criação de pequenas empresas. Essas camadas buscam, então, para a sua ascensão, obtenção 

de melhores níveis de escolaridade. Conforme nos mostra Cunha (1986), “daí resulta a 

pressão social para o ingresso no ensino superior” (p. 238), que não sendo atendida trouxe 

insatisfação a essas camadas que, em 1963 e 1964, haviam respaldado o movimento militar. 

Quanto à ampliação da escolaridade obrigatória para oito anos, determinada pela 

Constituição de 1967, segundo Offe (1990) tratava-se de uma busca de equidade num 

momento em que se aguçavam as desigualdades sociais, e também de um meio para se 

valorizar “o esforço de aprendizagem individual no lugar da discussão coletiva e organizada 

como meio adequado de transformação social” (p. 41). Para ele, 

O Estado pode preservar a sua própria legitimidade, ou seja, o apoio e o 
reconhecimento dos cidadãos somente na medida em que logra manter a ficção de 
igualdade entre eles e defender-se efetivamente da responsabilidade pelas 
experiências de desprivilegiamento e exploração que, através dos mecanismos 
econômicos de uma sociedade capitalista são permanentemente criados. (p. 40) 

Assim, a política do Estado desmente as evidências de desigualdades de oportunidades 

e os mecanismos que produzem as desigualdades permanecem inalterados. Segundo Offe 

(1990): 

[...] a política educacional é, entre todas as políticas setoriais, talvez o exemplo mais 
patente de como o Estado procura produzir uma aparência de igualdade de 
oportunidades e com isso de uma neutralidade com relação às classes, quando na 
verdade o status social e as oportunidades de vida dos indivíduos estão ligados ao 
movimento de uma economia regulada pelo lucro. (p. 40) 

Então, podemos afirmar que as reformas na Educação Básica, nos governos 

autoritários pós-64, representam mais a adequação do sistema educacional à política 

econômica do que necessidade de se responder à crescente demanda por melhores níveis de 

escolaridade. No caso do ensino de 2º grau, o caráter compulsório e universal da 
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profissionalização, como já mencionamos, teve clara finalidade de desviar para o mercado de 

trabalho parte da demanda e, ao mesmo tempo, formar mão-de-obra barata e numerosa, 

ajustada às necessidades do sistema político e econômico. 

Para implantar a reforma de ensino de modo coerente com o modelo econômico que 

vinculava o país a blocos associados ao capitalismo internacional, estabeleceram-se acordos 

entre o Ministério da Educação e Cultura e a Agency for International Development – 

MEC/USAID – entre 1964 e 1968, que visavam a uma alteração do sistema educacional 

brasileiro, incluindo a aplicação de altos recursos financeiros garantidos por essa agência 

americana, além da supervisão técnica aos órgãos brasileiros pela agência (Romanelli, 1987). 

Nesse processo, os governos militares passam a respaldar empresários da Educação na 

implantação de escolas da Educação Básica e Superior (Severino, 1987). A iniciativa privada 

é o agente que mais responde à política de privatização do ensino apoiada pelo Estado. 

O período ditatorial, ao longo de vinte e um anos – 1964-1985 –, onde houve o 

revezamento na Presidência da República de cinco generais, caracterizou-se na Educação pela 

privatização do ensino e pela exclusão de grande parcela dos setores mais pobres da 

população da Educação Básica, pela divulgação de uma pedagogia que supervaloriza as 

tecnologias educacionais em detrimento dos conteúdos, pela fábrica como modelo para as 

escolas, pela proibição de qualquer análise crítica da realidade, pela busca da formação de 

alunos que se submetessem passivamente aos valores proclamados pela ditadura, pela 

extinção do Plano Nacional de Alfabetização (concebido por Paulo Freire no governo João 

Goulart). O desrespeito aos professores se concretiza claramente no controle, na censura, 

rebaixamento de salários, nas propostas frágeis de formação como os Cursos de Esquema I e 

II, que formavam de maneira aligeirada professores para a parte profissionalizante do 

Currículo da escola de 2º Grau (Santos, 1992). Na formação inicial de professores, algumas 

disciplinas eram aglutinadas – Física, Química e Biologia compreendia um só componente 

curricular: Ciências Físicas e Biológicas – ou excluídas – Filosofia do ensino de 2° Grau. 

Nesse quadro, a escola pública é desconsiderada e relegada à condição precária de 

funcionamento e estrutura. Ribeiro (1987) reforça nossa análise afirmando:  

Revela-se assim a ênfase na quantidade e não na qualidade, nos métodos (técnicas) e 
não nos fins (ideais), na adaptação e não autonomia, na formação profissional em 
detrimento da cultura geral. (p. 170) 

De fato, não se pode negar que, entre 1973 a 1985, ocorreu uma expansão da matrícula 

de ensino de 1º grau, na ordem de 40%, correspondendo a 20.615.486 (Unicamp, 1987). Isso 

significou um avanço para o atendimento escolar da população de 7 a 14 anos. Todavia, a 
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ampliação de vagas nas escolas públicas expressou seu aspecto quantitativo e não qualitativo, 

porque foi acompanhada dos aspectos anteriormente citados e ainda a diminuição da jornada 

escolar, do aumento de turnos, o declínio dos gastos com a Educação, a não conservação dos 

prédios escolares, o aumento de professores leigos, o rebaixamento das condições de trabalho 

dos professores. 

Quanto à profissionalização, obrigatória e universal, do 2º grau – Lei 5692/71 – 

representou a desqualificação da força de trabalho e a contenção dos alunos que almejavam a 

universidade. Significou abreviar a escolarização (de 2ª categoria) dos mais pobres para 

dirigi-los ao mercado de trabalho, o oposto do que se fazia nos países de capitalismo mais 

avançado. Em 1982, mais da metade da população de 15 a 19 anos estava fora da escola 

(Unicamp, 1987). 

Do ponto de vista do nível de renda, é a população de mais alta renda que chega ao 

Ensino Superior, às universidades públicas. Realiza-se uma profissionalização com graves 

problemas, inclusive garantindo o acesso às universidades e possibilitando que um novo tipo 

de escola – o cursinho – que por ser exclusivamente propedêutica, deverá suprir as 

deficiências de um ensino de 2° grau sem qualidade – mas apenas para aqueles que puderem 

pagar os seus serviços. 

Portanto, no campo educacional, o Regime Militar legou aos brasileiros uma 

dramática herança. Em 1985, o MEC divulga que existem aproximadamente 20 milhões de 

analfabetos no país – 25% da população com idade igual ou superior a 15 anos; cerca de 8 

milhões de crianças com idade escolar sem acesso à escola ou dela afastadas precocemente. 

(MEC, 1985). A APEOESP denuncia que faltam nas escolas: professores, funcionários, 

bibliotecas, laboratórios, equipamentos de Educação Física, quadras, muros, telhados, 

iluminação, janelas, portas… 

É dramática a formação de professores, pois muitos empresários têm a autorização 

para abrir cursos superiores, mas nem todos os cursos se comprometem com a qualidade. Ao 

analisar a desvalorização do magistério, Balzan (1989) confirma que: 

[...] diferentes instituições de ensino superior mostram que os candidatos ao 
magistério, de modo geral, tendem a se situar em níveis inferiores quanto ao 
conhecimento, em relação aos candidatos a outros tipos de curso. (p. 16) 

Relata-nos o autor que, na Unicamp, em 1988, das 90 vagas disponíveis em 

Pedagogia, apenas 11 foram preenchidas, pois os candidatos não atingiram a média mínima. 

Silva Jr. (1990) também analisa aspectos da desvalorização do trabalho docente: 
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[...] o professor transmite as mesmas informações, do mesmo jeito, num mesmo dia 
a quatro ou mais classes, repetidamente. Sua atividade causa-lhe desânimo, apatia, 
chateação. Não cria, não usa sua capacidade de reflexão. Embrutece também o 
aluno. Torna-o passivo, puro cumpridor das ordens do livro. Para sobreviver, 
trabalha em várias escolas assume ‘bicos’, vende roupas [...]. (p. 91) 

A situação de baixos salários e a crescente desvalorização provoca rotatividade de 

professores e desistência. Segundo Germano (1994), citando Balzan, “a massa do povo 

chegou à escola pública de 2° grau, mas chegou praticamente analfabeta” (p. 11), com uma 

cultura geral muito baixa, “o que revela uma verdadeira falência do 1° grau” (p. 12). E 

continua:  

A ‘cultura geral muito baixa’ atinge mesmo os estudantes universitários. Ela 
decorre, em parte, da desqualificação do ensino, que, por sua vez, não é uma 
conseqüência somente da falta de verbas mas também da repressão e censura à 
educação, à cultura, à imprensa. Ela é fruto, igualmente, de uma ‘cultura enlatada’, 
fornecida pelos meios de comunicação de massa. A ditadura legou uma geração de 
universitários pouco informada acerca da história do país e com deficiente formação 
cultural. (Germano, 1994, p. 273) 

 

 

A contribuição de Dermeval Saviani 

 

Para os educadores que se opunham à ditadura militar e suas ações desastrosas, o final 

da década de 1970, no quadro da resistência, representou a busca de alternativas. 

Em 1979, três entidades da área da Educação, que acabavam de ser constituídas – a 

ANPED, o CEDES e a ANDE unem-se e organizam uma série de conferências de Educação. 

A primeira ocorreu em 1980 e foi denominada 1ª Conferência Brasileira de Educação – 1ª 

CBE. A temática da necessidade de novas respostas estava presente no sentido de uma 

política educacional consoante a uma oposição ao Regime Militar. 

Nesse momento, havia muita esperança, pois a oposição ao sistema político no país já 

tinha conquistado algumas prefeituras, como Lages e Piracicaba, e esperava-se que as eleições 

diretas para governador, em 1982, chegassem a alguns estados. 

A 1ª CBE contou com a participação do professor Dermeval Saviani, que expôs suas 

reflexões a respeito da pedagogia tradicional e da pedagogia nova, texto que originou o artigo 

“Escola e democracia ou a teoria da curvatura da vara”, publicado no número 1 da revista 

ANDE e posteriormente no livro Escola e democracia. Em 1982, Saviani escreve o artigo 

“Para além da teoria da curvatura da vara”, publicado na revista ANDE número 3. Nesse 



 

 

120

texto, esboça as linhas básicas do que chamaria pedagogia histórico-crítica ou pedagogia 

revolucionária. 

O que o autor pretendia era a construção de uma proposta pedagógica atenta aos 

determinantes sociais da Educação e capaz de articular o trabalho pedagógico com as relações 

sociais, mas não de forma mecânica e, sim, de forma dialética. Isso significa que considerava 

a ação recíproca da educação que, embora determinada em suas relações com a sociedade, 

reage ativamente sobre o elemento determinante, estabelecendo uma relação dialética. 

A pedagogia histórico-crítica se contrapõe às crítico-reprodutivistas. Tem, como as 

crítico-reprodutivistas, sua base teórica na contribuição de Karl Marx e não se trata de uma 

dialética idealista. 

[...] trata-se de uma dialética histórica expressa no materialismo histórico, que é 
justamente a concepção que procura explicar o todo desse processo, abrangendo 
desde a forma como são produzidas as relações sociais e suas condições de 
existência até a inserção da educação nesse processo. (Saviani, 2005, p. 141) 

Também apoiado em Sánchez Vasquez, na obra Filosofia da práxis, Saviani salienta a 

práxis como uma prática fundamentada teoricamente, necessitando da teoria e por ela 

iluminada. Quanto ao método pedagógico, Saviani reporta ao texto de Marx “Método da 

economia política”, na obra Contribuição à crítica da economia política, defendendo que o 

movimento do conhecimento seria a passagem do empírico ao concreto, pela mediação do 

abstrato ou a passagem da síncrese à síntese, pela mediação da análise. Na síncrise, tudo está 

mais ou menos caótico; não se tem clareza dos elementos que constituem a totalidade. Na 

síntese, tem-se a visão do todo, com a consciência e a clareza das partes que o constituem. 

Não chegamos à síntese senão pela mediação da análise. 

Eis a função social do trabalho docente: possibilitar que o aluno avance na direção da 

síntese. O professor deve ser alguém que aprendeu as relações sociais de forma sintética e 

deve viabilizar essa apreensão por parte dos alunos, realizando a mediação entre o aluno e o 

conhecimento que se desenvolveu socialmente. 

Buscando superar a concepção crítico-reprodutivista, que concluía que qualquer 

tentativa na área da Educação seria reprodutora das condições vigentes e das relações de 

dominação – características da sociedade capitalista –, esse autor propõe a pedagogia 

histórico-crítica, que vê a Educação como mediação no interior da prática social global como 

possibilidade transformadora. 

Em outras palavras, uma determinada geração herda da anterior um modo de produção 

com os respectivos meios de produção e relações de produção. Essa nova geração tem a 
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possibilidade de desenvolver as relações herdadas, porque as novas gerações são 

determinadas, mas ao mesmo tempo têm a capacidade de operar transformações. Diz o autor: 

À educação, na medida em que é uma mediação no seio da prática social global, 
cabe possibilitar que as novas gerações incorporem os elementos herdados, de modo 
que se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento e transformação das 
relações sociais. (Saviani, 2005, p. 143) 

Ao escrever o artigo “Teorias da educação e o problema da marginalidade na América 

Latina”, publicado originalmente em Cadernos de Pesquisa nº 42, agosto/82, da Fundação 

Carlos Chagas e, posteriormente, na obra Escola e democracia, Saviani (1988) explicita sua 

proposta: 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 
seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 
Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para 
garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições 
atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar subsistência concreta a essa 
bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os 
interesses dominantes. (p. 42) 

Portanto, Saviani procurou realizar uma análise mais aprofundada da questão 

educacional em geral e da teoria crítico-reprodutivista, defendendo a viabilidade de uma 

educação que fosse transformadora da situação vigente. Propõe uma visão crítico-dialética da 

educação que superasse a visão das teorias crítico-reprodutivistas, que consideravam a 

sociedade determinante unidirecional da educação. Apóia-se nos pressupostos da concepção 

dialética da história, que afirma a possibilidade de se compreender a educação escolar 

presente como resultado de um longo processo de transformação histórica. 

No plano teórico-político mais geral, as idéias de Saviani baseiam-se nos autores que 

procuravam abordar os problemas pedagógicos, a partir das matrizes teóricas do materialismo 

histórico, nos aspectos que são profundamente atuais em Marx. Assim, apresenta um 

contraponto ao ideário das teses do “fim da história”, da não centralidade do trabalho na vida 

social, da sociedade pós-moderna, representadas por Karl Marx e Antonio Gramsci. Entre 

eles, Bogdan Suchodolski, Mario Alighiero Manacorda e Geoges Snyders. 

Segundo Saviani (2005), além desses autores, só foi possível formular a pedagogia 

histórico-crítica estudando os clássicos da cultura de modo geral e da filosofia e da pedagogia 

em particular. Salienta a importância dos clássicos da história pedagógica brasileira como 

Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Paulo Freire. 

Defendendo a pedagogia histórico-crítica, Saviani defende a escola – sua 

especificidade e importância e o trabalho docente – como elemento necessário ao 

desenvolvimento cultural, que concorre para o desenvolvimento humano. 
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A pedagogia histórico-crítica é proposta em decorrência das necessidades postas no 

final dos anos 1970 no Brasil – uma sociedade de classes desigual, injusta –, que desqualifica 

a escola pública e o trabalho docente. Saviani (2005) pensa uma pedagogia no sentido de uma 

sociedade socialista, que toma a escola como fundamental para o desenvolvimento da justiça 

social. Afirma o autor: 

A escola é, pois, compreendida com base no desenvolvimento histórico da 
sociedade. Assim compreendida, torna-se possível sua articulação com a superação 
da sociedade vigente em direção a uma sociedade sem classes, a uma sociedade 
socialista. É dessa forma que se articula a concepção socialista com a concepção 
histórico-crítica, ambas fundadas no mesmo conceito geral de realidade, que envolve 
compreensão da realidade humana como sendo construída pelos próprios homens, a 
partir do processo de trabalho, ou seja, da produção das condições materiais ao 
longo do tempo. (p. 103) 

Para Severino (1994), um dos aspectos que caracterizam a obra de Saviani é o seu 

caráter de solidária militância, isto é, seu modo de encarar o saber e a cultura como um modo 

de colocar sua atividade intelectual a serviço da contra-ideologia, sempre destinada a 

explicitar valores em direção da libertação dos oprimidos. Sua identificação com a causa 

educacional de modo sistemático e persistente não deixa de expressar sua convicção da 

relevância desta como força libertadora das classes subalternas. Afirma ele: 

A defesa sistemática e intransigente da escola pública expressa essa solidariedade. 
Numa sociedade como a brasileira, não há mesmo como universalizar um mínimo de 
bens culturais sem um qualificado sistema público de ensino. (p. 15) 

Dessa identificação com a causa da libertação dos oprimidos, Saviani analisa o alcance 

político da ação pedagógica. O pedagógico não perde sua especificidade, mas tem uma 

inflexão política como estratégia de construção da contra-ideologia. Saviani traz a seus alunos 

do Pós-Graduação da PUC/SP e aos seus leitores questões sobre a história concreta da 

sociedade brasileira, um pensar teórico sobre a prática educacional, que é uma prática 

articulada e intencional. 

Para Severino (1994), o pensamento de Saviani foi sempre o de um mestre que 

ensinou e criou condições para que seus discíspulos pesquisassem sobre o seu tempo e 

elaborassem respostas aos problemas da educação brasileira. 

Não sem razão fez nascer a seu redor muitos discípulos e grupos de estudiosos que 
se pautaram por suas referências de reflexão, todos testemunhando o profundo 
aprendizado e as balizas construídas. (p. 16) 

Segundo Libâneo, Saviani ao situar as teorias da educação em não-críticas e críticas 

explicitou com clareza os diferentes entendimentos no seio das teorias críticas. Afirma 

Libâneo (1994): 
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Sem descartar o papel da educação escolar no sistema de reprodução do capital, 
introduziu um entendimento de escola como lugar em que se reproduzem as 
contradições sociais, portanto, um lugar de luta hegemônica, de conquista da cultura 
e da ciência como meios de enfrentamento das desvantagens impostas pela 
organização capitalista de sociedade. [...]. Saviani tem sido um formador de quadros, 
tendo possivelmente herdado essa prática de seu formador, o professor Joel 
Martins25. (p. 29) 

A partir de Saviani, Libâneo, seu discípulo, dedicou-se a pensar uma didática que 

fosse um desdobramento do pensamento pedagógico do mestre, fundamentado no 

materialismo histórico e dialético. Elabora, então, a Pedagogia crítico-social dos conteúdos. 

Primeiramente inspirado em Snyders, denominou-a “pedagogia dos conteúdos culturais” e, 

depois, influenciado por Charlot, em sua obra Mistificação pedagógica, que falava em 

pedagogia social, definiu-a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Para Libâneo (1994):  

Saviani ocupa-se em explicitar uma teoria da educação e uma filosofia da educação, 
abordando a realidade educacional, numa visão de totalidade na qual o fator 
determinante e norteador é o modo de produção em cada momento histórico e suas 
relações sociais correspondentes. Da minha parte, partindo das mesmas premissas, 
trago minha contribuição para o enfoque das implicações pedagógico – didático 
dessa cocepção. (p. 30) 

Ao valorizar a contribuição de Saviani para a educação brasileira, Cunha (1994) 

destaca o pensamento de Saviani a respeito da especificidade da educação:  

Saviani parte da concepção da natureza humana, tal como posta por Marx e Engel: a 
necessidade que o homem tem de produzir, continuamente, as condições de sua 
própria existência. Em decorrência disso, a essencialidade do trabalho, entendido de 
modo amplo como adaptação da natureza ao homem, como ação adequada a 
finalidades. O resultado é a criação do mundo da cultura, onde a educação aparece 
tanto como exigência de e para o processo de trabalho, como também é ela própria 
um processo de trabalho, mas de trabalho não-material, no qual o produto não se 
separa do ato da produção. (p. 56) 

A natureza humana não está pronta, mas é produzida pelo homem. O trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade, que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 

Com base no filósofo italiano, o paulista explicita a diferença que entende existir 
entre a educação, já definida a partir de Marx, e a escola. Esta seria uma instituição 
cujo papel consiste na socialização do saber elaborado, e não do saber espontâneo; 
do saber sistematizado e não do saber fragmentado; da cultura erudita e não da 
cultura popular. (Cunha, 1994, p. 57) 

Embora Saviani saliente a distinção entre o saber sistematizado (a ser veiculado pela 

escola) e o saber espontâneo, mostra não desconhecer a existência de uma relação de ação 

                                            
25 Joel Martins (19201993) formou-se na Escola Normal Caetano de Campos. Licenciado em Pedagogia e 
Filosofia pela Universidade de São Paulo, fez mestrado nos Estados Unidos e doutorou-se no Brasil em 
Psicologia da Educação. Desenvolveu no Brasil as bases para estruturar os ginásios Vocacionais no Estado de 
São Paulo e contribuiu fortemente para a reforma universitária na PUC/SP. 
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recíproca entre ambos. Não só a cultura erudita se enriquece com a cultura popular, como o 

acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas por meio das quais se 

podem expressar os próprios conteúdos do saber popular. 

As obras de Saviani, a partir dos anos 1970, tornaram-se base para inúmeros estudos e 

pesquisas em diversas áreas da Educação brasileira. Entre os autores, podemos citar Maria 

Luiza Santos Ribeiro e Paulo Ghiraldelli na História da Educação; José Carlos Libâneo, na 

Didática e Estrutura e Organização da Escola; Selma Garrido Pimenta, na questão da 

Formação do Pedagogo e do Professor e especialmente na Didática; José Cerchi Fusari, na 

Formação Contínua de Educadores; Maria Felisminda de Rezende e Fusari, na Arte-

Educação; Celestino Alves da Silva Jr., na Supervisão e na Organização do Trabalho na 

Escola; Celso Ferretti e Gaudêncio Frigotto, na relação Escola e Trabalho; Cipriano Luckesi, 

na questão da Avaliação. 

Sintetizando, o pressuposto fundamental do projeto pedagógico na obra de Saviani 

(que aqui destacamos) e de seus seguidores é o entendimento da educação em geral e da 

educação escolar em particular como práticas socias que são produzidas historicamente no 

processo de produção e reprodução material da vida humana. Trata-se de práticas constituídas 

nas práticas sociais fundamentais (produção da vida material) e, igualmente, constituintes 

dessas práticas. Por serem práticas que se dão no interior de relações de classe, relações de 

forças antagônicas e conflitantes, inerentes ao modo capitalista de produção da vida humana 

no seu conjunto, tal projeto faz parte da luta hegemônica para reproduzir as relações sociais 

dominantes ou da luta por sua superação e implantação de novas relações sociais. 

Desse pressuposto, Saviani (1991) vai destacar que o trabalho humano se constitui na 

categoria histórica definidora tanto da especificidade da produção da vida humana, quanto da 

educação geral e, especificamente, da educação escolar. 

Dizer que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos significa afirmar 
que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, bem 
como é, ela própria, um processo de trabalho. (p. 19) 

No entanto, se o trabalho define a produção humana material, responsável pela 

educação em geral e a educação escolar, onde se situam as suas especifidades? Saviani (1991) 

define a natureza do trabalho produtivo-material-relação social mediante a qual os homens 

produzem sua vida físico-biológico que não se separa, mas também que não é idêntico à 

natureza do trabalho “não-material” – “produção de idéias, conceitos, valores, símbolos, 

hábitos, atitudes, habilidades. Trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, 

seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana” (p. 20). A 
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especificidade da educação situa-se, no plano da produção não-material. Para Saviani é na 

especificidade da educação escolar, articulada aos diferentes saberes que se produzem nas 

relações sociais. E esta compreensão é uma das contribuições mais importantes da obra de 

Saviani. 

Compreender a articulação e a distinção dessas duas formas sociais, a partir de Saviani 

é compreender o surgimento da escola e do saber, que se produz e transmite nela, resultante 

de um processo histórico (necessário), decorrente da própria complexidade da produção e 

reprodução da vida humana na sociedade moderna. Este autor nos faz diferenciar a doxa 

(saber do senso comum, saber espontâneo), a sofia (saber resultante de uma longa 

experiência) e a episteme (conhecimento metódico e sistematizado – ciência). Para ele, o 

embate de luta hegemônica dá-se tanto no conteúdo, na forma e no método de produção desse 

conhecimento científico elaborado, quanto no acesso efetivo ou exclusão deste. É desse saber 

resultante da episteme que trata a educação escolar. 

Assim, dois conceitos básicos emergem nesse processo e definem a especificidade do 

projeto pedagógico da educação escolar: o de saber objetivo e de saber escolar, na perspectiva 

histórico-crítica. O primeiro, resultado do processo histórico de produção da vida humana nas 

suas diferentes manifestações – o saber científico –, constitui-se na base e referência 

necessárias ao saber que interessa à educação – o que resulta de um processo de 

aprendizagem. 

Na definição do projeto de educação escolar, que se refere diretamente à natureza do 

trabalho pedagógico sobre tudo na escola – definição do currículo, seleção dos conteúdos 

métodos de ensino –, temos um conjunto de categorias ligadas ao saber que resulta da 

episteme: conhecimento unitário, saber universal, cultura erudita etc. 

Convém salientar que em sua obra, ao apreender o fenômeno educativo no plano 

histórico da sociedade de classe e, portanto, da luta hegemônica, não se aceita a dicotomia 

entre saber espontâneo e sistematizado, popular e erudito, político e técnico, universal e 

particular. Assim, concluímos que os sujeitos que devem engendrar um “novo” projeto 

histórico (a sociedade socialista) sob as condições objetivas das relações dominantes, tendem 

a ser condicionados pelo saber espontâneo e pela cultura popular. Como afirma Saviani 

(1991), a mediação da escola, instituição para operar “a passagem do saber espontâneo ao 

saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita” (p. 1) assume um papel político 

fundamental. 

É nessa mediação no plano da luta hegemônica para que o saber objetivo, 

sistematizado, clássico, unitário, seja produzido e assimilado na articulção dos interesses das 
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classes trabalhadoras, que o trabalho dos professores expressa sua força e especificidade 

política. Essa mediação, porém, efetiva-se no terreno da contradição, no qual o saber 

sistematizado historicamente vem determinado e limitado pela classe burguesa. Não há, no 

plano histórico, outro caminho, como indica Marx, a não ser nos submetermos criticamente a 

essa contradição. 

Portanto, há a necessidade de um esforço para a explicitação dessa contradição. Daí, a 

importância da obra de Saviani que expressa esse esforço. Nos últimos anos, a materialidade 

histórica dessa explicitação vem se evidenciando no interior da crise atual do capitalismo: a 

nova base científico-técnica do processo produtivo, para que os objetivos do capital se 

efetivem, exige-se uma elevação da formação dos trabalhadores, quanto ao conhecimento 

dominado e do desenvolvimento da capacidade criativa, da comunicação, flexibilidade... O 

processo de urbanização e a luta histórica pelo acesso à cultura erudita e saber sistematizado 

da classe trabalhadora demonstram uma elevação dos níveis de escolaridade em todo o 

mundo. 

Como podemos observar, é necessário assinalar a contemporaneidade das idéias 

centrais do pensamento de Saviani e colocá-las a serviço da redefinição da função social da 

escola, da formação inicial e contínua de seus professores, do significado que deve assumir o 

trabalho docente. 

Ao analisar a finalidade da escola pública, Silva Jr. (1997) retoma os ideais de Saviani 

e critica o reducionismo quanto ao significado dado à democracia: 

A materialização da finalidade da escola pública tem sido confortavelmente reduzida 
ao processo de construção da cidadania, [...] cidadania confunde-se com democracia, 
que por sua vez confunde-se com exercício de direitos individuais. Esta é apenas 
uma pobre forma, embora indispensável, de democracia: a democracia de 
representação. (p. 106) 

Para o autor, tem-se desconsiderado a democracia como forma de “existência social”. 

E continua: 

Vista por esse ângulo, a discussão sobre democracia e escola recolocaria em seu 
horizonte de consideração os problemas de exploração econômica, da separação 
entre produtores e proprietários, entre dirigentes e executantes, governantes e 
governados, como Gramsci não se cansou de registrar. (p.107) 

Conclui: 

A compreensão do sentido da democracia no interior da escola pública só se 
estabelecerá na medida da articulação necessária entre as lutas específicas de seus 
trabalhadores e as lutas genéricas e coletivas pela construção de uma sociedade 
verdadeiramente democrática, ou para ser mais explícito e incisivo, pela construção 
do socialismo democrático. (p.107) 
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Silva Jr. está preocupado com a significação social da escola, seus limites e 

possibilidades para um objetivo maior – a educação popular. Para esse autor, as relações de 

trabalho e o próprio trabalho são, na escola pública assim como tem sido na história da 

humanidade, o princípio do processo de organização da vida democrática. Enfim, o “trabalho 

como princípio educativo”, que tem sido objeto de estudo, terá que ser princípio prático de 

ação no cotidiano dos trabalhadores da escola pública. 

 

 

A contribuição de Paulo Freire 
 
 

A contribuição de Paulo Freire inicia-se em 1947, quando é convidado a ingressar no 

setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria, em Pernambuco, ocupando o 

cargo de diretor e superintendente. Em 1961, integra o Conselho de Educadores de Recife e 

escreve sua primeira obra: a tese Educação e atualidade brasileira para a cadeira de História 

e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes. 

Em 1962, engaja-se nos movimentos de educação popular, fundando em Recife o 

Movimento de Cultura Popular (MCP), no qual lançou as primeiras sementes de sua teoria 

para a alfabetização de adultos, que orientaram ações em várias regiões do nordeste brasileiro. 

Em 1963, no governo de João Goulart, é chamado a trabalhar no planejamento do 

Programa Nacional de Alfabetização (PNA), que tinha como meta alfabetizar cinco milhões 

de adultos em todo o país. O golpe militar de 1964 interrompe esse processo. Nesse mesmo 

ano, é preso e parte para a Bolívia, depois para o Chile. 

Retomando sua primeira obra, Freire escreve no exílio Educação como prática da 

liberdade, na qual “apresenta uma concepção da educação que se desenvolverá no decorrer de 

toda a sua longa trajetória como teórico da educação e da pedagogia, concepção que 

poderíamos chamar de militante” (Gadotti, 2004, p. 32). Defende a construção de uma “nova” 

sociedade, que não poderá ser conduzida pelas elites dominantes, incapazes de oferecer as 

bases de uma política de reformas. 

Freire entende que a partir da educação será possível ampliar a participação das 

massas e sua organização. Desenvolve nessa obra o conceito de “consciência transitiva 

crítica”, isto é, consciência articulada com a práxis, desafiadora e transformadora. O diálogo 

proposto pelas elites é vertical, impedindo o educando das camadas populares de “dizer a sua 

palavra”. Propõe o “diálogo crítico”, a fala, a vivência. Na pedagogia dominante, cabe ao 

educando apenas escutar e obedecer. A estrutura social fechada oprime o educando.  
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Freire busca integrar método e teoria, teoria e prática e vê a alfabetização como um 

caminho para a libertação. Esboça, assim, sua pedagogia “libertadora”, comprometida com a 

transformação social, que é antes de tudo “tomada de consciência da situação existencial”, 

para se tornar práxis social. 

Em 1968, avança em suas idéias escrevendo Pedagogia do oprimido, cuja primeira 

edição brasileira será em 1974. Afirma, então, que a consciência do oprimido encontra-se 

“imersa” no mundo do opressor. Propõe a concepção “problematizadora” em educação, em 

oposição à concepção “bancária”. Na concepção bancária, predominam relações narradoras, 

dissertadoras e a educação é um ato do educador que “deposita” o saber no educando, como 

uma doação. A educação bancária mantém a divisão: os que sabem e os que não sabem, os 

oprimidos e os opressores. A educação problematizadora fundamenta-se na relação dialógica-

dialética entre educador e educando – ambos aprendem juntos. A análise dos problemas que a 

realidade nos apresenta é o caminho para a compreenssão deste e para a escolha de soluções. 

Freire afirma que ninguém educa ninguém e ninguém educa a si mesmo; os homens 

educam-se entre si mediados pelo mundo. Defende que libertação não é uma luta individual. 

Ela é coletiva, social e política, pois ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão. Fala sobre a ação do educador em movimentos sociais, em 

ações revolucionárias. 

O opressor elabora a teoria de sua ação, necessariamente sem o povo, pois que é 
contra ele. O povo por sua vez, esmagado e oprimido, introjetando o opressor, não 
pode, sozinho, constituir a teoria da sua ação libertadora. Somente no encontro com 
a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis de ambos, é que esta 
teoria se faz e se refaz. (Freire, 1974, p. 217) 

Não desconsidera o ato de conhecimento na relação educativa, mas salienta que o 

conhecimento não é suficiente. Junto deste será necessário construir “uma nova teoria do 

conhecimento” para que os oprimidos possam reelaborar e reordenar seus próprios 

conhecimentos. 

Sua teoria do conhecimento, centrada na ação pedagógica, que foi denominada 

“educação popular”, discute fundamentalmente o processo político de “inclusão social”, a que 

todos têm direito e o direito à educação, a que os oprimidos – os pobres em nossa sociedade –

nunca tiveram. 

Convém destacar que o direito de todos à educação, histórica e politicamente, no 

Brasil, significou o acesso à escola, no máximo a crianças de 6 ou 7 anos de idade até 14 ou 

15 anos. Os jovens maiores de 15 anos e os adultos analfabetos ou com baixa escolaridade 

nunca fizeram parte das prioridades educacionais. Exceção feita, no Governo João Goulart, 
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inícios dos anos 1960, quando Paulo de Tarso Santos, Ministro da Educação, com Darcy 

Ribeiro, idealizador e fundador da Universidade de Brasília, convidaram Paulo Freire para 

coordenar o Programa Nacional de Educação. 

A partir das leituras de seus textos, constatamos que desenvolveu uma numerosa obra 

que ultrapassa os limites da pedagogia, situando-se no campo da economia, da política e das 

ciências sociais. 

Em Extensão e comunicação (1976), discute sua teoria do conhecimento, apoiado no 

filósofo espanhol Eduardo Nicol (1965). 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto 
sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Por isto mesmo é que, no processo 
de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, 
transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; 
aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais 
concretas. (Freire, 1979, p. 27-28) 

Em Ação cultural para a liberdade e outros escritos (1976), reúne textos produzidos 

ao longo de sete anos, ampliando a análise ideológica da educação dominante e reelaborando 

sua teoria do conhecimento. 

De sua práxis político-pedagógica na África, escreve Cartas à Guine-Bissau (1979). 

Em Educação e mudança (1979), apresenta um resumo de suas idéias sobre conscientização e 

denuncia o mundo tecnicista, economicista e mecanicista presente nas reformas sociais e 

educacionais. Discute também o papel do intelectual e a necessidade de este dialogar com as 

camadas populares. Critica o falso dilema entre humanisno e técnica, pois uma educação que 

se oponha à capacitação técnica dos indivíduos é ineficiente quanto aquela que se reduz à 

competência técnica, sem uma formação geral humana. 

Enquanto no exílio Freire dedica-se intensamente à produção de suas obras, no Brasil, 

os educadores são proibidos de lê-las e empregá-las nos Cursos de Formação de Educadores. 

Com o processo de abertura política, começam aos poucos incluir seus textos nas bibliografias 

indicadas. 

Além disso, no período da Didatura Militar, era proibido pronunciar seu nome, pois 

significava subversão e perigo à ordem estabelecida. 

Com a volta ao Brasil, somente em 1979, Freire é convidado a lecionar na Pontifícia 

Universidade Católica, de São Paulo, para turmas de Pós-Graduação, com a disciplina 

Educação Popular, e a proferir palestras em várias regiões do Brasil. A defesa da construção 

do diálogo educador-educando a partir do cotidiano dos educandos; o tema gerador para o 

processo de aprendizagem, extraído da realidade dos educandos; a problematização como 
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método; o diálogo não como recurso metodológico, mas como método integrado à sua teoria 

do conhecimento; o respeito ao educando, fundamental na relação professor/aluno; e a 

conscientização como objetivo da educação tornam paulatinamente componentes básicos para 

a ação do educador, em projetos pedagógicos de espaços que atuam em Educação Popular. 

Professores da Educação Básica, nos cursos de formação, começam a ler suas obras. Em 

1980, com um grupo de intelectuais, militantes sindicais e operários, ajuda a fundar o Partido 

dos Trabalhadores – PT. Defende a necessidade de conquistar o poder pelas vias 

democráticas: “reiventar o poder”. 

Nos anos 1990, a pedagogia do oprimido torna-se  Pedagogia da esperança (1993) e 

em Pedagogia da autonomia (1997). Em suas últimas obras, analisa o capitalismo que já não 

segue a mesma lógica das décadas de 1970 e 1980. Tece reflexões sobre o capitalismo atual 

que transforma o imaginário social das classes populares por meio da indústria cultural e dos 

meios de comunicação de massa. Denuncia, que estamos diante de uma nova forma de 

dominação social e política, realizada por meio da força da imagem que busca regulamentar e 

controlar a vida das sociedades atuais por intermédio do poder da mídia. 

A capacidade de penumbrar a realidade, de nos ‘miopizar’, de nos ensurdecer que 
tem a ideologia faz, por exemplo, a muitos de nós, aceitar docilmente o discurso 
cinicamente fatalista neo-liberal que proclama ser o desemprego no mundo uma 
desgraça de fim de século. Ou que os sonhos morreram e o válido hoje é o 
‘pragmatismo’. (Freire, 1997, p. 142) 

Para o autor, há que se reconstruir o projeto social emancipador e, para tal, as idéias de 

Esperança e Utopia no futuro da humanidade são colocadas como contracultura e 

contradiscurso frente à ideologia dominante dos anos 1990. (Zitkoski,2006) 

Em Pedagogia da Esperança, Freire afirma: 

Não há mudança, sem sonho, como não há sonho sem esperança. Por isso, venho 
insistindo [...] que não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um 
presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado 
[...]. A utopia implica essa denúncia e esse anúncio. (Freire, 1994, p. 91) 

Denuncia e anuncia, denuncia as injustiças sociais, denuncia o que oprime o homem, 

propõe uma nova ordem social, anuncia a libertação. É o que afirmam os textos do freiriano 

Mário Sérgio Cortella (1998): 

A Educação e a Escola são os lugares nos quais podemos dizer e exercer mais 
fortemente o nosso não. Não à miséria; não à injustiça; não à contradição humana 
versus humano; não à Ciência exclusivista; não ao poder opressor. (p. 157) 

E continua Cortella: 

Pode parecer romântico (até piegas); no entanto, é dessa utopia que não nos 
podemos apartar, sob a pena de perdermos o sentido de humanidade. É nessa paixão 
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pelo humano que habita, de forma convulsiva, a tensão articulada entre o 
epistemológico e o político, onde se dá o encontro do sonho de um Conhecimento 
como ferramenta da Liberdade e de um Poder como amálgama da convivência 
igualitária. (p. 159) 

Ao analisarmos a obra de Paulo Freire, é necessário salientar que sempre reforçou, 

diante das teses clássicas do marxismo, a questão do papel da subjetividade na história. O 

princípio da luta de classes supervaloriza as dimensões objetivas da coletividade, os aspectos 

sociais da vida humana, Freire defendeu o movimento dialético entre subjetividade e 

objetividade, consciência e mundo. 

Pedagogia da esperança responde às críticas que recebeu de alguns autores marxistas:  

Os autores ou autoras de tais críticas [...] se incomodavam centralmente com alguns 
pontos [...]. A afirmação que faço no livro de que o oprimido libertando-se liberta o 
opressor, o não haver [...] sublinhado que a luta de classes é o motor da história, o 
tratamento que eu dava ao indivíduo, sem aceitar reduzi-lo a puro reflexo das 
estruturas sócio-econômicas, o tratamento que dava à consciência, à importância da 
subjetividade; o papel da conscientização [...]. (Freire, 1994, p. 90) 

Ao escrever sobre a subjetividade, as relações consciência-mundo e sobre as 

transformações da realidade fornece elementos para a revisão das teses marxistas clássicas. 

Só numa perspectiva dialética podemos entender o papel da consciência na história 
[...] e recusar como falsa, por exemplo, a compreensão da consciência como reflexo 
da objetividade material, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de rejeitar também o 
entendimento da consciência que lhe confere um poder determinante sobre a 
realidade concreta. (Freire, 1994, p. 101) 

Isso significa que o autor critica uma leitura mecanicista da história, onde o amanhã é 

imutável. Para ele, tal percepção significa a negação da historicidade e da interpretação 

dialética. 

O futuro com que sonhamos não é inexorável. Temos que fazê-lo, de produzi-lo, ou 
não virá da forma como mais ou menos queríamos. É bem verdade que temos de 
fazê-lo não arbitrariamente, mas com os materiais, com o concreto que dispomos e 
mais com o projeto, com o sonho por que lutamos. (Freire, 1994, p. 102) 

Freire defende uma nova antropologia que busca superar a cosmovisão mecanicista, 

característica das nas análises da sociedade na segunda metade do século XX. 

A concepção objetivista expressa uma visão mecanicista porque acredita que a 

realidade no conjunto dos fatos que constituem é regida por leis intrínsecas. Assim, a 

subjetividade é determinada pela objetividade e a visão da história, de futuro, já está dada por 

meio das próprias leis objetivas. Esse determinismo mecanicista desconsidera a importância 

da subjetividade na história das utopias, dos projetos, e das esperanças que movem cada ser 

em busca de se realizar e produzir um sentido para sua vida. (Zitkoski,2006) 
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Suas teses apontam para a dialeticidade sujeito-mundo e/ou sujeito-sujeito, 

constituindo o processo de intersubjetividade na história. A consciência do ser humano 

constitui-se por meio da dialética entre a história do sujeito e o mundo em que vive e por meio 

de um conjunto de relações intersubjetivas que se expressam em contradições. Há um 

processo da práxis humana que implica fazer o mundo e assim agindo, fazemos a nós mesmos 

essencialmente sociais e intersubjetivos . 

O papel da conscientização só é possível por meio de um trabalho intencional, capaz 

de desenvolver coletivamente novos níveis de consciência.  

Contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário, insisto 
hoje, sem desvios idealistas, na necessidade da conscientização. Insisto na sua 
atualização. Na verdade, enquanto aprofundamento da “prise de conscience” do 
mundo, dos fatos, dos acontecimentos, a conscientização é exigência humana [...]. 
em lugar de estranha, a conscientização é natural ao ser que, inacabado, se sabe 
inacabado. (Freire, 1997, p. 60) 

A capacidade humana de intervir na realidade é potencializada por meio da prática 

intersubjetiva. Esse processo é uma resposta contra os discursos fatalistas da pós-modernidade 

que pregam o fim das ideologias, das utopias e dos projetos coletivos de transformação da 

sociedade. É pelo diálogo, pela troca de saberes e sentidos que a humanidade será capaz de 

construir e reconstruir a sua história. 

Nas últimas obras, Freire denuncia as práticas neoliberais. Segundo ele, o poder 

ideológico do neoliberalismo reside fundamentalmente numa lógica que articula seu discurso 

para justificar a realidade histórica, apresentando-a como natural. O objetivo do 

neoliberalismo é homogeneizar as consciências no seu modo de ver o mundo para que 

aceitem a realidade como é. Esse processo tem o papel de domesticar as camadas populares 

que passam a se comportar como massa inerte diante de uma realidade imutável. 

(Zitkoski,2006). 

O discurso da globalização que fala da ética esconde a ética do mercado [...] procura 
disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a 
pobreza e a miséria de milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo 
globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca. (Freire, 1999, p. 144) 

Enfim, a passagem da curiosidade ingênua para a curiosidade crítica é o sentido que 

Freire (1994) atribui à conscientização. 

Entre nós, homens e mulheres, a inclusão que se reconhece a si mesma implica 
necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de 
busca. Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens nos tornamos seres em que a 
curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se 
torna fundante da produção do conhecimento. (p. 61) 
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A realização de uma existência consciente e responsável pela sua história não poderá 

ser alcançada apenas na teoria. É a práxis transformadora, como construção dialética do 

mundo e dos próprios sujeitos, que caracteriza o processo de conscientização. A cada dia, 

cada sujeito faz a história. A cada dia, os sujeitos tecem a história e fazem a si mesmos, 

porque a história não está acabada e as possibilidades de humanização da vida em sociedade 

continuam a desafiar cada um dos homens. 

Em 1988, Luiza Erundina é eleita prefeita do município de São Paulo. Um de seus 

primeiros atos foi convidar Paulo Freire para Secretário de Educação. Daí, as quatro 

prioridades que nortearam as políticas dessa secretaria: o direito de crianças, jovens e adultos 

terem acesso à escola: a democratização do acesso; o direito de permanecer nessa escola: 

nova qualidade de ensino; o direito de intervir nos rumos dessa escola e na política 

educacional: democratização da gestão e educação de jovens e adultos – porque existiam 

não só no município, mas em todo Brasil, alto índice de analfabetismo, baixos níveis de 

escolarização e alto nível de exclusão na população de baixa renda. 

Em 1989, no município de São Paulo, os dados indicavam que cerca de um milhão de 

pessoas com mais de quinze anos de idade não eram alfabetizadas e aproximadamente dois e 

meio milhões de jovens e adultos possuíam menos de quatro anos de escolaridade26. 

Então, a presença de Freire representou a possibilidade concreta de transformar a 

atuação da escola pública municipal e a atuação dos movimentos sociais. Nos primeiros dias 

da gestão Freire, educadores populares e representantes da Secretaria de Educação iniciaram a 

discussão de um projeto conjunto entre governo e movimentos populares. Nasce, assim, o 

MOVA – SP, uma proposta de participação popular e ação cultural na organização de um 

amplo Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Era a primeira vez que um governo 

do município de São Paulo colocava em suas diretrizes políticas de Educação uma 

preocupação explícita com a educação de jovens e adultos, traduzindo-se em projetos que 

efetivamente foram concretizados. 

Além das experiências do MOVA, a gestão democrática participativa foi característica 

da gestão Freire. Assumindo os objetivos sociopolíticos da ação dos educadores, voltados 

                                            
26 A constituição Federal de 1988 previa, em seu artigo 208, inciso 1°, que o Ensino Fundamental fosse 
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso em idade própria. A Constituição Estadual 
de São Paulo, no artigo 240, e a Lei Orgânica do Município de São Paulo, no artigo 203, previam o atendimento 
de jovens e adultos no Ensino Fundamental. Além disso, o final da década de 1980 foi marcado por um 
movimento internacional de combate ao analfabetismo, definido pela declaração da UNESCO, em que 1990 
seria o Ano Internacional da Alfabetização, com o objetivo de erradicar o analfabetismo em dez anos. 
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para as lutas pela transformação social e da ação da escola de promover a apropriação do 

saber, nessa gestão, foi possível resistir às formas conservadoras de organização e gestão 

escolar e também assumir formas alternativas, que contribuíram para uma escola democrática 

a serviço da formação de alunos críticos e participativos. 

Entendia que a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, 

possibilitando o envolvimento de todos os sujeitos da escola no processo de tomada de 

decisões e no funcionamento da organização escolar. A participação é a expressão da prática 

da democracia, da experimentação de formas não autoritárias do exercício do poder, da 

oportunidade de intervir nas decisões. 

Freire criou “colegiados de decisão” – espaços públicos que definiam as políticas de 

ação frente às políticas educacionais. “Naquele momento histórico, a gestão democrática, que 

envolvesse pessoas, grupos, associações, sindicatos com o objetivo de construir de forma 

coletiva princípios e diretrizes de governo, era o príncipio que dirigia e motivava as gestões 

petistas.” (Arelaro, 2007,p.56-57) 

A sua prática, coerente com suas teorias, contestava concepções de que coordenação 

era sinômino de “controle” e precondição de eficácia e eficiência das ações. Dizia que esse 

modo de entender o trabalho implica numa relação de subordinação e de separação entre os 

que pensam e os que fazem. Sabia que uma posição hierárquica de coordenação cria a 

impressão de que os coordenadores devem ter privilégios e mesmo que são “cidadãos acima 

de qualquer suspeita”. Freire não aceitava a relação de subordinção nem de privilégios. Não 

tolerava a crença de que a inovação e a criatividade só são atingidas se estímuladas por uma 

forte competividade entre os integrantes do grupo de trabalho. Outra concepção não aceita em 

sua teoria e prática refere-se à produção de resultados quantificáveis que justifique os 

processos adotados no trabalho docente, na organização da escola e nos sistemas escolares. 

(Arelaro, 2007,p.58) 

 A lógica do mercado, na escola e na Educação, em que o lucro produzido pelo menor 

custo e o seu aumento cada vez mais constante define a “competência” da empresa, não são os 

príncipios freirianos e tornam incapazes as políticas sociais. Nessa lógica, aqueles que nada 

ou pouco “rendem”, (ainda que por responsabilidade do sistema político e econômico) devem 

ser eliminados ou fazer com que sua passagem pela escola seja a mais breve possível. 

(Arelaro, 2007,p.59) 

Outro valor que contraria Freire é o significado que se dá à “educação permanente”: 

como uma responsabilidade apenas do indivíduo, isto é, cada um garante a sua educação. 

Freire realizou-se um diagnóstico, perguntando aos alunos, funcionários, professores e pais o 
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que achavam de sua escola. Depois como gostariam que fosse a sua escola – a escola ideal. E, 

num terceiro momento, estabeleceram objetivos e responsabilidades (Instituto Paulo Freire, 

1998 e Arelaro, 2007,p.59-60). 

Nessa gestão, convidou a universidade para dialogar com as escolas e realizou um 

processo de formação de professores. Nesse quadro, um número elevado de projetos foram 

criados nas escolas com os professores e especialistas, valorizados como sujeitos da 

construção de uma nova escola pública que assumia a busca da “qualidade social”. Viveu na 

prática uma gestão em que o desenvolvimento da consiciência crítica deveria se fazer pelo 

conhecimento, pela análise da realidade vivida e pela ação coletiva. 

Ainda, Freire propôs uma pesquisa, convidando toda a rede, sobre as diretrizes de uma 

primeira proposta de Estatuto do Magistério. Em alguns aspectos, suas idéias foram aceitas, 

em outros, não, mas Freire respeitou a decisão do coletivo. Enfim, ainda que acreditasse que a 

formação da consciência crítica não se realiza apenas a partir da instituição escola e dos 

conteúdos formais, respeitou a escola e seus educadores. (Arelaro, 2007,p.62). 

 Assim como Freire, acreditamos que a educação política dos alunos, professores, 

cidadãos não se realiza apenas na escola, mas também pela escola – uma educação cristã, que 

tenha significado para a vida das crianças, dos jovens e adultos. E que essa educação não se 

realiza independente das condições concretas onde a escola está inserida, uma realidade a ser 

construída pelo coletivo e “para além do capital”. 

Concluindo, Freire contribuiu para a requalificação do trabalho docente à luz do 

pensamento marxista e para a educação “para além do capital”. 

 

 

A educação para além do capital  

 
 

O conjunto da obra de Marx não pode ser aplicado mecanicamente à explicação da 

realidade, pois correríamos o risco de reduzir o homem a mero reflexo da organização 

econômica. Todavia, não poderíamos sofrer amnésia e negar que esse autor nos possibilitou 

pensar: que o homem é capaz de mudar as condições concretas sob as quais vive e que essas 

realmente determinam seu próprio modo de ser. Em outras palavras, a relação entre o homem 

e as condições determinam o seu ser, são dialéticas e, se não o fossem, o homem estaria 

imobilizado. Marx nos ajudou a entender que o homem é determinado em seu próprio ser 

pelas condições concretas sob as quais produz sua vida material, mas pode agir para 
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transformá-las, construindo novas relações, baseadas na cooperação, igualdade e 

solidariedade. 

Esse entendimento não reducionista da análise de Marx é que constitui um humanismo 

concreto que, por um lado, rejeita um humanismo idealista ao conceber o homem abstrato, 

separado de suas determinações e, por outro, rejeita a noção economicista e imobilista do 

homem. 

A concepção do marxismo como humanismo concreto vê o homem como sujeito 

coletivo da História, agindo sob condições existentes, geradas nela mesma, portanto, pelos 

homens e não meramente dadas, como algo externo ao homem, condições que o fazem ser o 

que é hoje, mas que foram geradas pelos homens e pode ser por eles mudadas. Assim, 

acreditamos que os homens criaram as relações vigentes no capitalismo – relações de 

exploração, dominação – e que poderão transformá-las com suas lutas, buscando construir 

uma sociedade igualitária. 

As consequêcias políticas dessas duas interpretações são fundamentais. O 

reducionismo economicista leva ao imobilismo político. O humanismo idealista (negando as 

determinações concretas do homem) é incapaz de conhecer a história do homem e hoje 

compreender o homem concreto. O humanismo idealista se distancia da luta. O humanismo 

concreto deve convergir o homem à luta pela transformação da realidade. 

Contra a concepção burguesa de mundo que tende a ser absorvida pelas classes 

subalternas e transformadas em senso comum, o que Gramsci denomina de “folclore”, deve 

ser oposta uma contra ideologia. A estratégia política das camadas oprimidas deve consolidar 

uma contra-hegemonia. Assim, a escola que produz submissão é um instrumento vigoroso 

para a “conformação” dos trabalhadores para a racionalidade do capital. Ao mesmo tempo, a 

luta dentro da escola e dentro dos outros meios de hegemonia ideológica torna-se essencial ao 

questionamento da dominação de classes (Baudelot; Establet, 1971). A ação pedagógica é, 

nesse contexto, uma ação política. Gramsci (1968) vê toda relação de hegemonia uma 

“relação pedagógica” e rejeita um voluntarismo como demonstrou sua análise e crítica das 

experiências pedagógicas não-diretivas: “A espontaneidade é uma dessas involuções”. 

Gramsci criticou a educação não-diretiva, na mesma linha que seria seguida por 

Snyders (1974). Gramsci superou um economicismo mecanicista, restaurando a primazia do 

homem na decisão de seu próprio futuro. Para esse autor, o homem é o sujeito da História e, 

como tal, ele é capaz da iniciativa revolucionária: a iniciativa da ação transformadora. 

Segundo Vieira (1979), a ação educacional muitas vezes faz com que o povo acredite 

que o grupo dominante dirige a vida nacional de acordo com os interesses da nação. Isso 
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expressa a ilusão da harmonia social. O objetivo, no entanto, deve ser quebrar essa ilusão. Os 

intelectuais, então, devem ter a missão de organizar a cultura e de tornar possível o acesso das 

massas e é essa vontade coletiva – consciência de classe – que é fundamental como 

instrumento da ação voltada para a transformação social. Esta seria a função dos intelectuais 

revolucionários, diferente da dos intelectuais orgânicos da burguesia, que se orientam em 

direção à organização da ordem burguesa para resistir à mudança. 

Segundo Gramsci (1968): “todos os homens são intelectuais... mas nem todos os 

homens desempenham na sociedade, a função de intelectuais”. E a “a escola é o instrumento 

para elaborar os intelectuais em diversos níveis” (p. 7). A função organizadora e a ação do 

intelectual não devem ser apenas desempenhadas nas escolas, mas em outros espaços e 

instituições. 

Para o autor, o princípio educacional é o trabalho – a capacidade para trabalhar ao 

mesmo tempo intelectual e manualmente numa organização educacional, superando o 

reducionismo como, por exemplo, de Ford e Fayol, que se interessaram pelo desenvolvimento 

da “dimensão mecânica do trabalhador”. Gramsci expressou o caráter político da educação. 

Suas idéias a respeito baseiam-se num “novo humanismo” que, superando as características 

do humanismo tradicional – que fizeram dele um instrumento de alienação, como a erudição 

vazia, o verbalismo sem a ação, a distância da realidade concreta –, é capaz de preservar o 

valor do homem como sujeito da História. Ainda que esta dependa de uma vontade coletiva, 

essa vontade só pode se tornar realidade concreta por meio dos sujeitos, dos homens. 

Também pensando na construção da ruptura da lógica do capital, István Mészáros27 

(2005) analisa o papel da educação na construção de outro mundo, a construção de uma 

educação cuja maior referência seja o ser humano e a sua humanização. Para ele, a educação 

deve ser sempre continuada, permanente ou não é educação. Mészáros vem denunciando a 

sociedade atual, na qual o capital explora os trabalhadores e lhes impõe uma educação para o 

trabalho alienante, com o objetivo de mantê-los sempre dominados. Propõe a educação 

libertadora – capaz de transformar o trabalhador em um agente político, que pensa, age e usa a 

palavra para transformar o mundo. 

Para esse autor, educar não é mera transferência de conhecimentos, mas 

conscientização e testemunho de vida. É construir, libertar o ser humano do determinismo 

                                            
27 István Mészáros, nascido em 1931, é húngaro, filósofo, companheiro e estudioso de LucKács e professor de 
Filosofia da Faculdade de Artes da Universidade de Sussex, Inglaterra. Seu primeiro livro foi Sátira e realidade: 
contribuição para a teoria da sátira, tese de doutorado, escrito em 1955 na Hungria. Depois, escreve inumeras 
obras, entre elas: Ideologia e ciência social; Dialética da base e da superestrutura; Para além do capital; O 
Estado na sociedade pós-capitalista; Contribuição para a teoria da transição. 
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neoliberal. É acreditar "numa educação e numa sociedade para além do capital". Segundo 

Gramsci (apud Mészáros, 2005): 

Não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer intervenção 
intelectual – o Homo faber não pode ser separado do Homo sapiens. Além disso, 
fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma atividade intelectual; ele é, em 
outras palavras, um ‘filosófo’, um artista, um homem com sensibilidade; ele partilha 
uma concepção do mundo, tem uma linha consciente de conduta moral, e portanto 
contribui para manter ou mudar a concepção do mundo, isto é, para estimular novas 
formas de pensamento. (p. 49) 

Gramsci insiste em que todo ser humano contribui de uma forma ou de outra para a 

formação de uma concepção de um mundo predominante. Também assinala que tal 

contribuição pode cair nas categorias contrastantes da manutenção e da mudança. Pode ser 

apenas uma ou outra e ambas simultaneamente. Qual das duas será mais acentuada dependerá 

da forma como as forças sociais conflitantes se confrontam e defendem seus interesses. Isso 

significa que a dinâmica da história não é uma força externa misteriosa qualquer, mas de uma 

multiplicidade de seres humanos no processo histórico real. 

Por conseguinte, nenhum governante, político ou intelectual, tem o poder de mudar 

magicamente a sua época por mais que use o aparelho de propaganda à sua disposição, e 

nenhuma ação "vinda de cima" pode transformar magicamente o imenso e complexo processo 

da visão do mundo de uma época. 

 

� E qual seria o papel da educação escolar? 

 

As determinações gerais do capital afetam profundamente cada âmbito particular, 

influenciam a educação e não apenas as instituições educacionais formais. O capital determina 

a posição que os indivíduos devem ocupar, suas expectativas, suas formas de conduta. O 

capital impõe valores. A educação não deixa de ser um processo de "internalização". 

Todavia, segundo Mészáros (2005): 

Quer os indivíduos participem ou não – por mais ou menos tempo – das instituições 
formais de educação, eles devem ser induzidos a uma aceitação ativa (ou mais ou 
menos resignada) dos princípios reprodutivos orientadores dominantes na própria 
sociedade. (p. 44) 

Isso quer dizer que a educação formal por si só não é capaz de fornecer uma 

alternativa emancipadora radical para a sociedade. Ela é necessária, mas a educação deve ir às 

ruas, aos espaços públicos. Nem tão pouco as reformas educacionais isoladas mudam a lógica 

autoritária do capital. 
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� Como, então, avançar? 

� Será que a educação poderá formar "indivíduos socialmente ricos" humanamente (na 

expressão de Marx) ou ela sempre estará a serviço da perpetuação, consciente ou não, 

da ordem social alienante e incontrolável do capital? 

� Será o conhecimento o elemento necessário para transformar em realidade o ideal da 

emancipação com uma firme determinação dos indivíduos? 

 

Mészáros (2005) nos apresenta o que denomina "uma reforma radical", que se dedique 

à "contra-internalização". Cita como exemplo Renato Constantino, um pensador político 

filipino, que lutou em seu país pela constituição de uma contra consciência descolonizada: 

Não é contemplativa, é ativa e dinâmica e abrange a situação objetiva, assim como a 
reação subjetiva das pessoas. Não pode ser uma tarefa de um grupo selecionado, 
mesmo que esse grupo se veja motivado pelos melhores interesses do povo. Precisa 
da participação da espinha dorsal da nação. (Constantino apud Mészáros, 2005, 
p. 57) 

A abordagem educacional defendida por Constantino tinha de adotar a totalidade das 

práticas político-educacional-culturais na mais ampla concepção do que seja uma 

transformação emancipadora. 

Mészáros (2005) destaca também José Marti que deixou claro que a busca da cultura 

envolve alto risco por ser inseparável do objetivo fundamental da libertação. Insistia Marti 

que "ser culto é o único modo de ser livre" (Martí apud Mészaros,2005,p.58) 

Marti percebeu que todo o processo de educar deveria ser refeito. 

Mészáros (2005) analisa a desumanização em que vivemos. Afirma que estamos sob 

as condições de uma desumanizante alienação e de uma subversão fetichista do real estado de 

coisas dentro da consciência – muitas vezes caracterizada como "reificação". Mudar essas 

condições exige uma intervenção consciente em todos os domínios e em todos os níveis de 

nossa existência individual e social. 

E é por isso que segundo Marx os seres humanos devem mudar as condições de sua 
existência industrial e política, conseqüentemente toda a sua maneira de ser. Para 
Marx, porque estamos preocupados com um processo histórico – imposto não por 
uma ação mítica de predestinação metafísica, nem por uma natureza humana 
imutável, mas pelo próprio trabalho, é possível superar a alienação. E somos capazes 
de uma intervenção consciente no processo histórico. E é aí que a educação, no 
sentido mais abrangente do termo desempenha importante papel. Essa ‘contra 
consciência’ ou ‘contra internacionalização’ exige a antecipação de uma visão geral, 
concreta e abrangente, de uma forma diferente de gerir as funções globais de decisão 
da sociedade. (p. 61) 

Para tal objetivo, é primordial o papel da educação tanto para elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a auto-
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mudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social 

radicalmente diferente. É isso que se quer dizer com a idéia "sociedade de produtores 

livremente associados", na concepção marxista, "a efetiva transcendência da auto-alienação 

do trabalho" é caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional. Para tal objetivo, 

"dois aspectos são fundamentais: a universalização da educação e a universalização do 

trabalho como atividade humana auto-realizadora" (Mészáros, 2005, p. 65). E nenhuma das 

duas vias é viável sem a outra. Portanto, não pode haver uma solução efetiva para a auto 

alienação do trabalho sem que se promova a universalização conjunta do trabalho e da 

educação. 

A idéia de universalizar o trabalho e a educação é antiga em nossa história, mas o que 

se defende agora pressupõe a igualdade substancial de todos os seres humanos, igualdade que 

não pode ao ser concretizada, apresentar aspectos de desumanização. Hoje temos governantes 

e governados, indivíduos educacionalmente privilegiados e indivíduos sem acesso à educação, 

grupos que controlam as regras do trabalho e grupos que são controlados. A educação para 

além do capital visa a uma ordem social qualitativamente diferente. 

Segundo as Nações Unidas, no seu Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, o 
1% mais rico do mundo aufere tanta renda quanto os 57% mais pobres. Em 1999-
2000, 2,8 bilhões de pessoas viviam com menos de dois dólares por dia, 840 milhões 
estavam subnutridos, 2,4 milhões não tinham acesso a nenhuma forma aprimorada 
de serviço de saneamento, e uma em cada seis crianças em idade de freqüentar a 
escola primária não estava na escola. Estima-se que cerca de 50% da força de 
trabalho não-agrícola esteja desempregada ou subempregada. (Mészáros, 2005, 
p. 73-74) 

O que caracteriza esse quadro não é a deficiência contingente dos recursos econômicos 

disponíveis a ser superada, como já foi prometido, e sim a deficiência estrutural de um 

sistema. 

É impossível romper esse sistema sem uma intervenção efetiva na educação, capaz de 

estabelecer prioridades e de definir as reais necessidades, mediante deliberação dos 

interessados. 

Uma educação para além do capital exigiria uma "educação continuada", permanente, 

capaz de formar indivíduos capazes a realizar a autogestão da ordem social reprodutiva. 

A nossa época de crise estrutural do capital é também época histórica de transição de 

uma ordem social existente para outra qualitativamente diferente. Estas são as duas 

características fundamentais que definem o espaço histórico e social dentro do qual os grandes 

desafios para romper a lógica do capital e para elaborar planos estratégicos para uma 

educação que vá além do capital devem se juntar. A educação no seu sentido amplo não pode 
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funcionar solta no ar. Ela pode e deve ser articulada no seu inter-relacionamento dialético com 

as condições e as necessidades das transformações sociais emancipadora e progressiva. E essa 

transformação social emancipadora radical não é concebível sem uma concreta e ativa 

contribuição da educação no seu sentido amplo e da educação no sentido escolar. 

Daí, afirmamos que esse é o significado do trabalho docente nessa época de crise. 



 

 

142

 

CAPÍTULO IV 

 

O DIÁLOGO COM OS PROFESSORES INICIANTES DA ESCOLA  

PÚBLICA – UMA PESQUISA EM CONSTRUÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados de dois processos de investigação 

que realizamos com: 

 

� professores iniciantes da Escola Estadual José Jorge, situada no município de Osasco; 

� professores iniciantes, alunos do Curso de História do UNIFIEO/Osasco, que 

começam a atuar na escola pública como professores eventuais. 

 

Para tal, teço considerações referentes ao professor pesquisador reflexivo e ao próprio 

significado de realizar uma pesquisa. Comento os caminhos percorridos e os significados que 

lhes atribuo. 

 

 

Superando a racionalidade técnica 

 

Como já apresentamos neste trabalho, no início dos anos 1990, a expressão “professor 

reflexivo” começa a ser empregada no Brasil e constitui-se num movimento em oposição às 

concepções referentes à formação do professor baseadas na “racionalidade técnica”. 

A “racionalidade técnica” estrutura a formação acadêmica segundo o desenvolvimento 

da capacidade do professor em resolver problemas práticos por meio da aplicação de teorias e 

instrumentos técnicos. 

O início desse movimento está nos estudos realizados pelo norte-americano Donald 

Schön, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (USA) até 1998, que observa a 

prática de profissionais, apoiando na filosofia e, principalmente, em John Dewey. 

Schön propõe uma pedagogia da formação profissional que supere o currículo que 

primeiro traz a ciência, depois sua aplicação e finalmente o estágio – que significará a 

aplicação dos conhecimentos técnico-profissionais. Segundo este estudioso, o profissional 

formado nesse esquema não está capacitado para atuar, porque as respostas que lhes são 
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solicitadas no cotidiano de sua profissão exigem que ele ultrapasse os conhecimentos 

elaborados pela ciência e também porque as respostas técnicas que esta poderia lhe oferecer 

ainda não estão formuladas. 

Valorizando “a experiência e a reflexão na experiência” (Dewey) e o “conhecimento 

tácito” (Luria Polanyi), Schön defende uma formação profissional baseada numa 

epistemologia da prática, isto é, na prática profissional com possibilidade de conhecimentos, 

por meio da reflexão, análise e problematização desta. Esse conhecimento na ação seria o 

conhecimento tácito, interiorizado que está na ação e não a precede. Todavia, esse 

conhecimento não é suficiente e há, então, a necessidade de um processo de reflexão na ação, 

uma apropriação de teorias sobre os problemas, uma investigação. A esse processo, Schön 

denomina “reflexão sobre a reflexão na ação”. 

Com sua contribuição, esse autor coloca as bases para o que se chamará “o professor 

pesquisador de sua prática” – proposta que foi difundida e ampliada em diferentes países, 

inclusive no Brasil (Pimenta; Ghedin, 2002). 

No bojo dessas discussões, um dos temas que mereceu atenção dos estudiosos 

brasileiros refere-se ao currículo na formação dos professores, pois estes deveriam ser 

“reflexivos” e “pesquisadores”. Discutiu-se ainda o lócus dessa formação e as condições para 

o exercício de uma prática profissional nas escolas. Além da exigência na reformulação do 

currículo para a formação dos professores, ganharam força os debates e as pesquisas 

referentes ao trabalho coletivo na escola; as questões relacionadas a salário, carreira, 

profissionalização de professores; e especialmente a formação contínua na escola – que não 

deveria se reduzir a treinamento. 

No contexto internacional, Zeichner (1992) afirma que a intervenção reflexiva 

proposta por Schön sustenta a identificação de professor reflexivo com práticas ou 

treinamentos consumidos por um pacote a ser aplicado – o que muitas vezes ocorreu no 

Brasil. Sabemos que, afirmando avançar na valorização do professor e na formação de um 

professor reflexivo nas escolas públicas – secretarias de Educação oferecem alguns cursos de 

atualização para professores, sem resolver seriamente as condições de trabalho na escola, 

como as questões salariais, a instalação de bibliotecas, a redução do número de alunos na sala 

de aula (forte reivindicação da categoria), enfim questões básicas dessa valorização. 

Analisando o tema “professor reflexivo”, Pimenta (2000; 2002) destaca que o saber 

docente não é formado apenas na prática: 

[...] sendo também nutrido pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem 
importância fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de 
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variados pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de 
análise para que os professores compreendam os contextos históricos, sociais, 
culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais. (Pimenta, 2002, p. 24) 

No âmbito internacional e nacional, diversos autores realizaram uma análise crítica da 

epistemologia da prática, decorrente da perspectiva da reflexão. Entre eles, Giroux (1990), 

Zeichner (1992) e Contreras (1997). No Brasil, além de Pimenta (2000; 2002), destacamos 

Libâneo (1998), Rios (2001) e Ghedin (2000; 2002). 

Segundo Ghedin (2002), ao analisar Schön: 

O conhecimento é sempre uma relação que se estabelece entre a prática e as nossas 
interpretações da mesma; é a isso que chamamos de teoria, isto é, um modo de ver e 
interpretar nosso modo de agir no mundo. A reflexão sobre a prática constitui o 
questionamento da prática, e um questionamento efetivo inclui intervenções e 
mudanças. (p. 132) 

Assim, a capacidade de questionamento e de autoquestionamento é pressuposto para a 

reflexão, e não se desenvolve sem um processo permanente de uma leitura (problematizadora) 

do mundo, isto é, do contexto mais amplo a partir de onde nos situamos – a nossa cidade, o 

estado, o país, a América Latina, o planeta Terra. Assim, uma leitura da aula, uma análise 

crítica da prática docente, uma reflexão a respeito do trabalho docente exigirão que o 

professor seja capaz de compreender os múltiplos determinantes que interferem em sua 

prática. Além disso, compreender e reconhecer o poder de sua prática como também capaz de 

operar mudanças na realidade de seus alunos, de transformar seus alunos e a ele mesmo. A 

reflexão sobre a prática exigirá uma intervenção consciente e expressão de um projeto 

político. Isso supõe que cada professor analise o sentido político que cumpre a escola e, nela, 

o sentido político de seu trabalho. Isso exigirá que ele tenha clareza de que esse sentido 

condiciona sua prática: o modo em que ele assimila as atividades de sua função docente, a 

forma como ele as desenvolve. Daí, a definição do professor como intelectual transformador, 

compromissado com o conteúdo definido, com a crítica das condições de seu trabalho e com 

uma atitude que favoreça o diálogo com seus alunos como cidadãos também capazes da 

reflexão crítica. 

Segundo Ghedin (2002), essa ação não se dá de forma mecânica, “mas é um processo 

de luta que começa com a reflexão e se traduz em ação concreta”. É criativa e “pode tornar 

possível o advento de uma humanidade não mais fundada no princípio do poder e da 

violência” (p. 149). 

A partir de Ghedin e retomando Saviani (1986), uma reflexão radical, rigorosa e de 

conjunto é uma reflexão a respeito do ser professor no mundo, comprometido ética e 

politicamente como a transformação de si mesmo e do mundo; um processo de luta, expresso 



 

 

145

nas ações cotidianas. Conseqüentemente, uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto exige 

uma crítica à nossa prática de pesquisadores e a elaboração de um novo caminho, superando a 

“racionalidade técnica”. 

 

 

A aula  

 

No diálogo sempre inquieto entre o professor e o aluno, o educador compromissado 

com sua utopia sabe que cada aula é o testemunho de sua identidade e das identidades de seus 

alunos. O professor quando lê, quando fala, sabe que seu ler e seu falar é um ler e um falar 

escutados: 

O professor lê escutando o texto, escutando a si mesmo enquanto lê, e escutando o 
silêncio daqueles com os quais se encontra lendo. A qualidade de sua leitura 
dependerá da qualidade dessas três escutas. Porque o professor empresta sua voz ao 
texto, e essa voz que ele empresta é também sua própria voz, agora definitivamente 
dupla, ressoa como uma voz comum nos silêncios que a devolvem, ao mesmo 
tempo, comunicada e transformada. (Larrosa, 1998, p. 175) 

 

 

A pesquisa 

 

Na investigação sempre inquieta do professor pesquisador, as formas de indagar, de 

propor a indagação e o depoimento dos sujeitos, de construir com seus sujeitos a investigação 

reflexiva, podem contribuir para que os indivíduos que são interrogados se tornem sujeitos da 

pesquisa. Isso significa que é possível que, ao falarem sobre si, desvelem aspectos de sua 

subjetividade, explicitem suas interpretações a respeito das condições objetivas, analisem 

essas leituras, proponham novas perguntas e até mobilizem processos de mudanças em ações 

individuais e coletivas. 

A forma de ser professor, ao ler e falar, pede também o ouvir e o escutar os silêncios e 

as falas transformadas. E é por essa dinâmica que nos sentimos gratificados quando nossos 

alunos nos contam que o que falamos ou fizemos tem significado em suas vidas. 

Da mesma forma, no processo da pesquisa, o nosso falar e o nosso dizer e o falar e o 

dizer do aluno devem ter significado para ele e para nós. 

Daí, a diferença entre um questionário que é respondido, porque um professor 

universitário chega à escola para investigar (muitas vezes numa ação sem significado claro e 
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explícito para os sujeitos entrevistados), e o diálogo construído com os alunos no processo de 

formação de professores – a pesquisa quando o pesquisador fala e diz, ouve e escuta o seu 

aluno, que está em processo de vir a ser também professor, de se construir professor 

reflexivo/pesquisador. Assim, nessa arte de ser professor reflexivo e de ser professor 

reflexivo/pesquisador, precisamos estar sempre preparados, afetiva e emocionalmente, para 

saber se desejamos simplesmente repetir o script ou criar um novo texto, ouvir o conhecido 

ou ouvir o inédito, pois cada aula contém o já conhecido e o novo, pois cada passo na 

investigação contém o inesperado. 

Essa é a dinâmica de nosso fazer que, somente pela dialética, poderemos compreender. 

Que olhar, que ouvir, que dizer, que sentir são necessários a um pesquisador? 

 

� O da constatação. O que vejo? O que sinto ao ver? O que é a realidade dessa escola 

dos professores, dos alunos? Buscar não omitir aspectos da realidade e sentimentos. 

� O da investigação, análise e reflexão. O que causa, nesse contexto, aquela resposta? 

Buscar o invisível das aparências, as raízes do que vemos, o amplo e o fundo (radical e 

de conjunto). Buscar investigar as partes no todo, os aspectos no contexto. 

� O olhar do respeito, a partir da expressão do outro. Estar aberto ao estranho, ao novo 

que se recria às vezes, no avesso, no diferente e no inesperado. 

� O olhar da avaliação. Estar analisando, estabelecendo critérios, tendo clareza de que na 

pesquisa não existe a neutralidade, expressam-se valores e significados. 

� O olhar da criatividade,  da coragem de propor novos caminhos. 

 

 

Pesquisa realizada com os sujeitos da escola Prof. José Jorge 

 

A primeira investigação que me propus realizar, no decorrer desse estudo, iniciou-se 

na Escola Estadual Professor José Jorge, em Osasco, no segundo semestre de 2006. A escolha 

dessa unidade escolar se deu motivada por uma aluna do 6° período noturno do Curso de 

Letras, do Centro Universitário FIEO. 

É necessário contar que é característica de minhas aulas não se encerrarem quando o 

sinal anuncia o final daquela aula ou daquela jornada. Isso porque o diálogo que construímos 

durante as aulas suscita nos alunos uma série de questões, que lhes são significativas, já que 



 

 

147

trabalho nas Licenciaturas, buscando estabelecer relações entre o conteúdo das aulas e a 

realidade vinda por eles nos estágios e/ou na atuação como professores eventuais. 

Assim, em conversas que se prolongavam com essa aluna e nos depoimentos que ela 

fazia à turma, comecei a me interessar em conhecer a escola onde ela era professora iniciante. 

A referida aluna contava sobre seus alunos, sobre a biblioteca da escola, sobre sua motivação 

em ser professora. Em sua fala, eu percebia seriedade, compromisso e muitas dúvidas, e tudo 

isso me animou a conhecer a escola, onde ela dava seus primeiros passos como professora. 

Assim, numa tarde de final de setembro, fui conhecer a escola. 

A EE Professor José Jorge situa-se à Rua Pinheiro n° 70, no bairro Cidade das Flores, 

em meio ao conjunto Residencial Morro do Farol, município de Osasco. 

Criada em 1984 pelo Decreto n° 22.683 de 11/09/84, atende alunos moradores do 

bairro, de outros bairros de Osasco e de outros municípios vizinhos, já que a cidade de Osasco 

possui 67km2 e é limitada por outras cidades. 

O bairro Jardim das Flores limita-se com os bairros: Vila Isabel, Alto de Quitaúna, 

Vila Pestana, Jardim Roberto e Jardim Cirino. 

Trata-se de um bairro com pouco mais de 10 anos, totalmente asfaltado. Em quase 

toda a sua extensão, é constituído de área residencial, com pequenos comércios como 

cabelereiros, minimercados, bazares, postos de gasolina, serralherias etc. Há três linhas de 

ônibus servindo a região. Ao lado da escola, encontra-se um posto de saúde municipal. No 

bairro, ainda há igrejas e um parque municipal. 

Conforme “o perfil socioeconômico” elaborado pela escola, “a clientela é constituída 

dos moradores do bairro”, de outros bairros e de cidades vizinhas, com a renda familiar média 

em torno de dois a cinco salários mínimos, sendo que há também um número considerável de 

desempregados. A ocupação profissinal da maioria desses moradores define-se como 

vendedores, mão-de-obra especializada na indústria, funcionários públicos e bancários. 

Quanto à escolaridade, é muito heterogênea: de analfabetos a superior completo. Nessa 

primeira visita, impressionou-me a atenção a mim dirigida pela sua diretora, Rute Edite da 

Silva, toda a equipe pedagógica, administrativa e núcleo operacional. 

Encantaram-me as flores coloridas na entrada da escola, a limpeza, a “praça” (jardim 

dentro da escola) para aulas ao ar livre, as 20 salas de aula, a biblioteca, a sala de vídeo, as 

duas quadras, enfim, um prédio em ótimo estado de conservação. A José Jorge, como é 

chamada, possui alunos de 10 a 19 anos, a partir do Ciclo II do Ensino Fundamental até a 3ª 

série do Ensino Médio. Há também Suplência, na qual a idade varia de 18 a 60 anos. Os 
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alunos provenientes de bairros e cidades vizinhas são mais carentes, com graves problemas, 

entre eles a desestrutura familiar e o desemprego. 

Quanto ao corpo docente, constitui-se de 94 professores (PEBII), sendo que 59 são 

efetivos e habilitados. Quanto à equipe pedagógica, a escola conta com um diretor efetivo, 

dois vice-diretores e dois professores coordenadores. 

Segundo o Plano de Gestão, “privilegia-se a abordagem sócio-cultural dos conteúdos. 

E a estratégia utilizada é a interdisciplinaridade”. 

De forma resumida, as metas para 2003 a 2007 (que foram atualizadas em 2006) 

apontam para: 

 

� Melhoria do rendimento escolar; 

� Aumento da frequência dos alunos no período noturno; 

� Maior envolvimento da comunidade com a escola (Plano de Gestão 2003/2007). 

 

Dentre os projetos que se propuseram desenvolver estão: Educação ambiental; 

Solidariedade e exercício da cidadania; Leitura; A escola vai ao teatro; e Conhecer para 

preservar. 

A escola possui um Grêmio Estudantil: “Liberdade de Expressão”. 

Na EE Prof. José Jorge, aplicamos um questionário (Anexo 1). 

Conforme anunciamos na Introdução deste trabalho, foram seis os sujeitos. Temos, a 

seguir, alguns dados referentes a esses professores: 
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FORMAÇÃO ESCOLAR 
  

DADOS DE IDENTIFICAÇAO 
 

PROFESSORES INICIANTES 
   

Sujeito Sexo Idade Cidade em 
que reside 

Estado 
civil 

N° de 
filhos 

Ensino 
Fundamental Ensino Médio Ensino Técnico Graduação Pós-Graduação 

Disciplina que 
leciona 

 

1 M 52 Itapevi casado 0 Esc. pública – 
supletivo 

Esc. privada – 
supletivo 

--------------- 
 

Matemática e 
tecnologia 
(eletrônica) 

----------- 
 Matemática 

2 M 28 Osasco solteiro 0 Esc. pública Esc. pública --------------- 
 

Ed. física 
(Esc. privada) 

 

Ed. física escolar 
(l.s.) 

 

Educação 
física 

 

3 M 40 Osasco casado 1 Esc. pública Esc. pública -------------- Biologia 
(Esc. privada) 

------------- 
 

Ciências 
 

4 F 27 Osasco solteiro 0 Esc. pública Fund. Bradesco Ed. artística (Esc. 
Privada) 

Ed. artística 
(Esc. privada) 

arteterapia 
(l.s.) 

 
 

Artes 
 

5 F 25 Osasco solteiro 1 Esc. pública --------- Letras (Esc. 
Privada) 

Letras 
(Esc. privada) 

deficiência 
(l.s.) mental 

 

Língua 
Portuguesa e 

Língua 
Inglesa  

6 F 27 Osasco solteiro 0 Esc. pública Esc. pública Letras (Esc. 
Privada) 

Letras 
(Esc. privada) 

------------- 
 

Língua 
Portuguesa 
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Analisando os dados 

 

Nos capítulos I, II e III deste trabalho, tecemos considerações a respeito da história do 

capitalismo, da história da Educação brasileira e, nesses aspectos relevantes, buscamos provar 

que as causas da crescente desqualificação do professor da escola pública não estão 

relacionadas apenas ao seu conhecimento, vontade, isto é, que existem aspectos mais amplos 

gerados no todo social, complexo e contraditório, que determinam a atuação desses 

professores. 

Por outro lado, ouvir os professores significa que acreditamos que estes, junto com o 

seu saber e sua cultura, levam para a sala de aula: 

[...] sua história de vida, sua visão de mundo. A forma de conduzir os conhecimentos 
específicos de sua área de estudo, a relação com os alunos e a avaliação que utiliza 
passam pela visão de ciência que possui, pela concepção de aluno, de escola e de 
educação que acumulou no decorrer das experiênicas vivenciadas. (Lima; Pimenta, 
2004, p. 157) 

Dessa maneira, os professores iniciantes são seres dotados de razão, sentimentos, 

criatividade, que agem a partir de seus saberes elaborados e reelaborados em suas 

experiências. 

A noção de experiência, conforme Tardif e Lessard (2005), tem diversos sentidos para 

os professores, mas de um modo geral, designa a noção de verdade de sua vivência prática: “a 

experiência se refere à aprendizagem e ao domínio progressivo das situações de trabalho, ao 

longo da prática cotidiana” (p. 285). 

Identificamos, nas respostas, que para a maioria deles a formação inicial (na 

universidade) não realizou os objetivos da formação, não foi suficiente. Vejamos: 

 

Questão 7.3 – O curso de Licenciatura preparou você para o exercício do trabalho no 

magistério? 

� Muito pouco. 

� Em termos. 

� Em termos. Só tive teoria. 

 

Eles nos indicam que muitas respostas também aprendem no contexto do trabalho, 

inventando e reiventando seus saberes. Verificamos que, na maioria das vezes, sentem-se 

solitários na escola, desrepeitados, entregues às suas próprias decisões na aprendizagem do 

ofício: 
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Questão 7.8 – Que aspectos dificultam o seu trabalho docente nesta escola pública? 

� O papel da escola está perdido. 

� A infra-estrutura, a mentalidade dos colegas e alunos, fruto de uma política 

educacional fracassada. 

� A superlotação das salas. 

 

Questão 7.6 – Ser professor significa ser um trabalhador? 

� Sim. Sou um proletário. 

� Sim. É o que mais trabalha e perdeu o seu encanto. 

� Os professores não valorizam o eventual. 

 

Foi ressaltado em diversas questões que a comunicação com seus pares é dificílima ou 

quase inexistente; a vivência individual não é compartilhada. 

Quanto às reuniões pedagógicas: 

 

Questão 7.10 – Que espaços de reflexão são criados na escola onde você atua para que se 

reflita sobre o trabalho docente? 

� Poucos. O Conselho de Classe é para falar mal do aluno. 

� HTPC – pouco discutimos ou avaliamos; temos dificuldades de trabalhar em grupo, de 

pedir ajuda. 

� HTPC – mas não participo, porque sou eventual. 

� HTPC – mas não há reflexão. 

 

Quanto à interação com os alunos, identificamos muita dificuldade em professores que 

não encontraram ainda caminhos para se construir o diálogo, colocando nos alunos a causa do 

fracasso escolar. 

Observem: 

 

Questão 7.12 - De forma resumida, descreva e avalie como você desenvolve o seu trabalho 

docente junto aos alunos. 

� Os alunos não querem ouvir. 

� Há um abismo entre mim e os alunos. 
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E ainda na resposta a seguir: 

 

Questão 7.4 – Atualmente como você percebe seu trabalho docente nesta escola pública? 

� Acreditava que a culpa do insucesso da escola pública era apenas do governo. 

Contudo, deparei-me com a resposta verdadeira – são os alunos os maiores culpados. 

 

Outros nos surpreenderam, pois, embora solitários na escola pública, sem apoio de 

uma equipe pedagógica e mesmo rejeitados pelos colegas professores, elaboraram propostas 

que motivam seus alunos a participarem das aulas, o que os alimenta a continuar propondo e a 

construir seu “eu profissional”. As respostas evidenciaram que esses professores 

desenvolveram uma “experiência no trabalho”. 

No que se refere à questão 7.5 – Qual é o objetivo principal do seu trabalho como 

professor nesta escola?, os objetivos do trabalho são diversos. Nota-se que não há um 

consenso: 

 

� Ser professor titular. 

� Ser amigo, ser um tiozão, um irmão mais velho, passar valores. 

� Compromisso com o jovem. 

� Transmitir conhecimento. 

� Transmitir e trocar conhecimento. 

� Formar cidadãos críticos e autônomos. 

 

Com relação à questão 7.7 – O seu local de trabalho propicia um trabalho de boa 

qualidade? As respostas são bem diferenciadas: 

 

� Estamos em crise. 

� Sim, há ordem e disciplina. 

� O problema está na família dos alunos. 

� Sim, o prédio é bem conservado. 

� Falta material. 

� Há pessoas acomodadas. 
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Assim, percebe-se, pelo conjunto de respostas dadas aos questionários, que esses 

professores iniciantes, principalmente o professor eventual, vivem inúmeras dificuldades, 

destacando-se a desvalorização que sofrem por parte dos alunos e dos demais professores. 

Quanto à definição dos objetivos de seu trabalho, nota-se que não há consenso. São 

respostas que não se integram e mesmo algumas não estão claras como falar sobre 

“compromisso”. O professor não explicita: compromisso e relação a quê? 

Notamos que a maioria não tem clareza quanto à sua função social como 

trabalhadores. Quanto ao local de trabalho, das seis respostas, duas destacam aspectos 

positivos, mas quatro apontam dificuldades quanto a aspectos físicos e uma coloca que o 

problema está na família dos alunos, outro se refere ao comodismo (e não diz de quem) e um 

denuncia a crise. 

A análise desses dados nos faz pensar que a figura do “professor eventual”, que existe 

para que os alunos tenham a carga horária cumprida em termos de aula, deve ser repensada. 

Acreditamos que a escola deveria orientá-los, valorizá-los, subsidiá-los para que sejam 

respeitados e que realmente atuar na escola seja um trabalho a serviço da aprendizagem dos 

alunos e do desenvolvimento dos próprios professores. Ficou evidente que o professor 

iniciante – aquele que mais precisaria de uma retaguarda – é o que menos é valorizado e 

orientado em suas ações. 

O conceito de professor tem na sua essência a idéia de alguém capacitado, que deve 

criar condições para que o outro aprenda um repertório de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. 

No que se refere ao Ensino Fundamental, a Lei 9394/93 (art. 32) explicita seus 

objetivos, as áreas do conhecimento e os valores que devem ser perseguidos pelo Currículo, e 

essa questão não está evidenciada nas respostas dos professores. Quanto à atuação docente, a 

Lei 9394/96 lista “as incumbências dos professores” (art. 13) e define os princípios sobre os 

quais deve ser realizada “a gestão democrática do ensino público na educação básica” 

(art. 14), indicando a elaboração de “um projeto pedagógico da escola” (art. 14). Todavia, as 

respostas dos entrevistados divergem, pois não indicam a existência de um projeto. 

Enfim, a noção de projeto, congregadora do pensamento e da ação, não está presente 

nas respostas. E aí não me refiro apenas ao projeto como metodologia, mas aos princípios que 

sustentam os projetos. 

Há um paradoxo entre o excesso das missões da escola, o excesso de pedidos que a 
sociedade nos faz, e ao mesmo tempo, uma cada vez maior fragilidade do estatuto 
docente. Os professores têm perdido prestígio, a profissão docente é mais frágil hoje 
do que era há alguns anos. Eis um enorme paradoxo. Como é possível a escola nos 
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pedir tantas coisas, atribuir-nos tantas missões e, ao mesmo tempo, fragilizar nosso 
estatuto profissional. 
E também um paradoxo a glorificação da sociedade do conhecimento em contraste 
com o desprestígio com que são tratados os professores. Como se por um lado 
achássemos que tudo se resolve dentro das escolas e, por outro, achássemos que 
quem está nas escolas são os profissionais razoavelmente medíocres, que não 
precisam de grande formação, grandes condições salarias, que qualquer coisa serve 
para ser professor. 
E por fim há um outro paradoxo entre a retórica do professor reflexivo e, ao mesmo 
tempo, a inexistência de condições de trabalho concretas – desde condições de 
tempo, a matéria-prima mais importante da reflexão – e desenvolvimento 
profissional que possam, de fato alimentar a idéia do professor reflexivo. São 
paradoxos que precisamos saber ultrapassar. (Nóvoa, 2006) 

 

 

Pesquisa realizada com os alunos do Curso de História – Licenciatura do 

UNIFIEO 

 

Concomitante à aplicação do questionário na escola pública de Osasco, realizei um 

processo de investigação com os alunos de dois 3° semestres e um 4° semestre do Curso de 

História, onde leciono a disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e 

Médio, com o objetivo de caracterizar os alunos e saber por que escolheram cursar História, 

se desejam ser professores, se já atuam como professores, como caracterizam o trabalho do 

professor na escola pública (Ver anexo 2). 

Em nossas aulas, buscamos compreender a história da Educação brasileira e, nessa, a 

legislação referente à educação escolar. Discutimos os fatores extra e intra-escolares que 

infererem no trabalho do professor e do aluno, sistemas de ensino no Brasil, a organização da 

escola, a função social da escola e do professor da Educação Básica, o Estatuto do Magistério, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros temas. 

Diante de cada conteúdo, o método que vivenciamos em nossas aulas valoriza o 

diálogo, num movimento que se inicia ouvindo os conhecimentos trazidos pelos alunos, 

problematizando-os, e buscando ampliá-los à luz das teorias e das práticas que são nossas 

referências (minhas e dos alunos) e, enfim, sistematizá-los. Esse método que fui assumindo 

em minha caminhada começou a se delinear em minha prática docente nos anos 1970 e 1980, 

a partir de nossas experiências na Fundação CENAFOR e, nos anos 1980, com as reflexões 

durante as aulas de Saviani, Paulo Freire e Maria Luiza Santos Ribeiro, na PUC/São Paulo, 

quando tive a honra de ser aluna dos três mestres, em disciplinas do Mestrado. 

Esse método vivenciado com esses alunos é extremamente gratificante por diversos 

fatores. Provenientes, na maioria, das camadas populares de Osasco e região (como confirma 
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a pesquisa), passaram por um processo no vestibular para conseguir ingressar num curso que 

lhes oferece bolsa de estudos e que foi desejado por eles, ao qual dão um significdo pessoal 

(como indicam as respostas ao questionário e os depoimentos orais e escritos). E ainda, 

conforme a pesquisa, na sua maioria, esses alunos desejam ser professores. 

É importante registrar que as aulas de Estrutura são as primeiras no Curso (na 

organização de sua Proposta Curricular) a discutir mais especificamente os problemas da 

educação escolar e do professor, pois somente nos anos seguintes é que terão as denominadas 

disciplinas pedagógicas. 

Necessário destacar a postura que assumem nas aulas: assiduidade, seriedade, respeito, 

compromisso com as atividades, dedicação. Sabemos que esse quadro não é gerado por uma 

única causa como, por exemplo, o interesse em estudar História. Muitos fatores devem ser 

analisados. Um deles é a formação dos professores desse curso, a coesão, o trabalho coletivo, 

o compromisso, o diálogo direto e aberto nas reuniões pedagógicas, o estilo da coordenação, o 

perfil dos alunos que buscam o curso… (Estas questões mereceriam pesquisas). 

A verdade é que a postura de compromisso e empenho que identificamos nos alunos 

do Curso de História (e muitas vezes no de Geografia) não é a mesma que observamos nos 

demais cursos. Dessa maneira, as aulas são vivas, dinâmicas, construídas com entusiasmo. 

No decorrer desse processo das aulas, como sempre faço no UNIFIEO, apóio aqueles 

alunos que já iniciam seus primeiros passos nas escolas públicas como professores eventuais. 

E esse trabalho de apoio vem se estruturando de formas diversas. 

Nesse primeiro semestre, além dos debates nas aulas, criamos “apresentações” nas 

aulas de Estrutura em suas próprias turmas e em outras. E a pedido deles, construímos grupos 

de estudos sobre a escola pública e seus problemas. 

É necessário registrar que, em meu trabalho docente na universidade, é um valor 

incentivar a fala e a reflexão do aluno, sabendo que são falas inseguras, muitas vezes 

contraditórias (como também as nossas são às vezes). Sabemos que na formação de 

professores falar nas aulas, dizer, se expressar, opinar, julgar, analisar… são exercícios 

essenciais para a constituição do seu saber docente. 

Os alunos de História, com os quais convivo, têm uma história de vida, uma 

experiência acumulada e quantas vezes já são autodidatas em História (mesmo antes da 

universidade). Convém relatar que desde 1994, no UNIFIEO, ajudo informalmente (e numa 

determinada época, oficialmente no CAEF – Centro de Apoio ao Estudante da FIEO) os 

alunos a elaborar projetos, para as aulas, para iniciação científica, para ações em movimentos 
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sociais, sindicatos, associações e mais ultimamente para o trabalho no Projeto Recreio nas 

Férias (PMSP) e para atuação nas escolas estaduais como professores eventuais. 

No diálogo que hoje tecemos com esses alunos de História, professores eventuais, 

podemos identificar como se vêem, como se definem. Para exemplificar, listarei a seguir 

algumas “metáforas” trazidas pelos alunos investigados que são professores eventuais. 

 

Q. 11 – Crie uma metáfora para o professor da escola pública hoje. 

� um instrumento da reprodução 

� um insatisfeito 

� um lutador 

� um herói 

� um desafiado 

� um guerreiro 

� um grande sonhador 

� um desvalorizado 

� um corvo (ave fundamental para a purificação da terra) 

� um apaixonado pelo seu ofício 

� um pássaro sem rumo 

� um artista “se vira nos 30” 

� uma gota de esperança num mar de percalços 

� criatividade 

 

Essas respostas nos ajudam a ver o quadro de tensão que é gerado pelas situações que 

vivem nas escola, o que é também relatado nos grupos de estudos e nos depoimentos. 

Todavia, é dentro dessa realidade muito difícil que insistem em atuar. E é nessa situação 

concreta que elaboram seus projetos, que discutem as aulas e em pequenos grupos – onde têm, 

além de minha participação, a presença de seus pares. 

Essa possibilidade de analisar o real, de ensaiar respostas, de voltar a rever, tem sido 

uma experiência valiosa. Tão envolvente e acreditada, que esses alunos, integrantes desses 

grupos, têm participado intensamente do Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos – 

Formação de Professores, que Vera Barreto e eu assumimos em alguns domingos pela manhã, 

no Instituto Secular São José, como uma das ações realizadas na Associação Gaudium et Spes 

– AGES (Pastoral do Menor – Região Episcopal Lapa). Para lá, dirigem para aprender mais a 
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respeito do seu ofício, pois conforme dizem, “os meus alunos têm dificuldade para ler e 

escrever e eu preciso aprender para ajudá-los”. 

Concluindo, temos consciência de que nossa contribuição a esses professores é muito 

pequena. No entanto, esse processo, além de ajudá-los a pensar no coletivo sobre o trabalho 

docente, estimula-os a questionar, a pensar alternativas, a superar a insegurança, a ter mais 

coragem e preparo para levar suas idéias à escola e a saber que a formação do professor é um 

processo contínuo. Além disso, dialogar com esses alunos tem me enriquecido no que se 

refere a conhecer (a partir deles) a triste realidade das escolas públicas. E a continuar 

acreditando que precisamos alterar aspectos da forma, do conteúdo e do sentido de nossa 

atuação na universidade para sermos mais capazes de dialogar com os sujeitos da escola. A 

formação dos professores não se inicia na universidade nem termina aí. Entretanto, é tarefa de 

todas as disciplinas que compõem a Licenciatura contribuir com essa formação. 

A investigação que estamos realizando abre-nos portas e nos encoroja a convidar 

outros sujeitos. Nesses primeiros meses do 2° semestre de 2007, uma aluna de Biologia (a 

quem orientamos para um Programa do Instituto Paulo Freire e escolas públicas de Osasco) se 

uniu a nosso grupo. 

No dia 23 de outubro, próximo da XX Semana Cultural do UNIFIEO, essa aluna, 

integrantes dos dois grupos de estudos, e eu teremos uma atividade na programação. Será 

mais uma oportunidade de pensar, propor. E os sujeitos da pesquisa já começam me mostrar 

os textos que estão elaborando para suas falas. 

A subjetividade é uma força impulsionadora construída no decorrer da existência. 
Para desenvolver, o sujeito necessita de escoras e de estrutura interna, conjugadas de 
modo a fortalecer o nascimento do sujeito criativo, empreendedor e ético. A 
organização social está dentro e fora da subjetividade do indivíduo, a qual, por sua 
vez, também afeta as organizações sociais. A subjetividade necessita condições 
favoráveis para se desenvolver . A subjetividade de nossos alunos, dos alunos de 
nossos alunos… (Souza Neto, 2005, p. 60) 

Buscar em cada aula a possibilidade de a escola estar a serviço da construção de cada 

sujeito, no processo de humanização. 

 

 

A humanização, no sentido freiriano 

 

Humanização é se perguntar sobre a desumanização. Humanização desvenda fábulas e 

mitos. Na medida em que vinculamos o ofício de professor à humanização, vamos avançando 

para outros vínculos ainda mais desafiadores. 
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Constatar essa preocupação [com a humanização] implica, indiscutivelmente, 
reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade antológica, mas como 
realidade histórica. (Freire, 1987, p. 30) 

O movimento histórico de humanização e desumanização acompanham os homens 

desde a infância. A história da infância e da adolescência, a realidade concreta das crianças e 

dos adolescentes que freqüentam a escola pública está mostrando-nos esses dois movimentos. 

Uma das tarefas de cada professor é compreender esses movimentos em sua vida e na vida de 

seus alunos, no cotidiano da comunidade, do bairro, da cidade, do estado, do país onde a 

escola está inserida – movimentos que não são simples nem lineares. 

Para Freire, educar é captar e intervir nesse duplo movimento. A dualidade da 

educação diante dos oprimidos", seres duais, contraditórios, divididos, que temos que olhar de 

frente. A situação de opressão em que se "formam", em que "realizam" sua existência, os 

constitui nessa dualidade, "na qual se encontram proibidos de ser" (Freire, 1987, p. 42). 

A tarefa do professor, segundo Freire, é ajudá-los a ser, captar com eles formas de 

superação das condições que os desumanizam. 

Ao analisar os excluídos, talvez muitos professores tenham a rica possibilidade de 

reconhecer a sua própria história e crescer em sua própria humanização. A finalidade da 

Educação Básica é o pleno desenvolvimento dos educandos, mas para isso temos que 

compreender como se dá o desenvolvimento "de nossos alunos, que não é pleno,  

"compreender como o desenvolvimento mental, físico, emocional, da infância nesse contexto 

de exclusão. O que é possível desenvolver nessa barbárie? O que é possível na infância 

roubada? 

A relação entre educação, desumanização, degradação da infância e da adolescência 

pode ter significado numa proposta responsável de escola pública. Pode encontrar significado 

na consciência dos professores e fazer da prática educativa um processo de humanização de 

alunos e professores. 

A relação entre educação, currículo, conhecimento e recuperação da humanidade 

roubada pode dar outro sentido às políticas de formação inicial e contínua de professores. 

Paulo Freire dedicou-se a essas questões, e tantos outros com ele, a partir dele, como 

ele se dedicaram à causa dos excluídos. Milhares de professores, no Brasil se preocupam em 

dialogar com os excluídos, nas salas de aula, nas casas abrigo, nas ruas, nas prisões, nos 

sindicatos, nos partidos, nas igrejas, nas ONG, nos assentamentos do MST, em diversos 

movimentos sociais. Milhares de professores buscam ressignificar o seu trabalho docente. 
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Entender os processos históricos, concretos, que desumanizam crianças, adolescentes, 

jovens ou adultos que freqüentam a escola exige estudo, teoria e pesquisa. Exige conhecer a 

história dos sistemas educativos e a história dos profissionais da Educação. Exige conhecer os 

processos mentais, culturais por que passam crianças, adolescentes, jovens e adultos. Exige 

ainda que se valorize as ações da resistência desses excluídos e a compreensão de como 

constroem seus saberes e valores nas lutas a cada dia. 

Exigirá ainda que se conheça outros profissionais do magistério, com quem se possa 

dialogar, porque existem milhares de outros profissionais que em outras áreas lutam pela 

humanização, desenvolvendo programas de consciência ecológica, programas de renda 

mínima, de redução da gravidez precoce, de saúde bucal, de redução da mortalidade infantil... 

e que não desistiram. Resistem. 

Esses profissionais expressam valores como o respeito à pessoa humana, participação, 

trabalho coletivo, solidariedade, preservação e dedicação à  cidade, ao país, e nos ensinam que 

nas transformações da sociedade contemporânea ainda é possível a libertação! 

Voltando à questão da “experiência no trabalho”, muitos desses alunos são a expresão: 

[...] de um sujeito ativo, um ator que não se contenta em reagir às situações 
exteriores e deixar-se impregnar por elas, mas que as aborda também em função do 
que ele é faz. [...] O conceito de experiência no trabalho deve superar a visão 
empirista da experiência, que consiste em concebê-la como um processo de registro 
passivo e repetitivo da regularidade do trabalho. Em termos filosóficos, a 
experiência do trabalho é a de um “sujeito hermenêutico”, quer dizer, de um ator 
engajado na interpretação ativa das situações de trabalho, interpretação baseada no 
que ele, de fato é, e através da qual ela modifica tais situações, e por conseguinte, 
sua interpretação. (Tardif; Lessard, 2005, p. 287) 

O conceito de “experiência do trabalho” a que nos referimos é a de um ser que aborda 

situações de trabalho, a partir de tudo que ele é: seus conhecimentos, sua história de vida, suas 

emoções, desejos, personalidade, interesses, cultura, linguagem, seu corpo, seus modos de ser 

e de exprimir, de fazer dizer, ouvir, escutar, fazer-se ouvir etc. 

É importante notar que os depoimentos que relataram o trabalho docente como 

significativo e com sucesso expressaram, com ênfase, a íntima relação desse trabalho com a 

história de vida desses sujeitos. E que esse trabalho é uma fonte de conhecimento e também 

um estruturador do ator, de seu eu, que é também “eu-profissional”. A íntima relação com sua 

história. 

Vejamos um exemplo: 

 

Depoimento 1 
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Tenho 24 anos, sou solteiro e moro em Jandira, município do estado de São Paulo. 

Atualmente estou no 3º semestre do curso de História do Centro Universitário – FIEO. 

Venho por meio deste escrever minha experiência como professor eventual, cargo que 

é minha única fonte de renda no momento. 

As inscrições para professores foram abertas em janeiro de 2007. Com a inscrição 

concluída, apresentei-me em várias escolas e participei de algumas atribuições de aula sem 

sucesso. A incessante busca terminou quando consegui a vaga de professor eventual na EE... a 

mesma escola em que estudei sete anos de meu Ensino Fundamental. 

A escola exigiu que eu apresentasse um plano de aula, para que minhas propostas 

pudessem ser analisadas pelo coordenador. Esforcei-me mesmo sem experiência e elaborei o 

meu plano dentro de um conceito próprio sobre a atual escola e o atual meio social. Dessa 

forma, intitulei o meu plano de aula de “Contexto social e sua visão para o ensino”, em que 

propus partir do problema social e da cultura de massa como ferramenta principal para o meu 

trabalho em sala de aula. 

No dia 12 de fevereiro, lecionei minha primeira aula em uma 5ª série no período da 

tarde onde voavam diante de meus olhos os aviões e as bolinhas de papel. Por alguns 

segundos, voltei no tempo. O mais engraçado foi perceber que o tempo passou e eu estava do 

outro lado, na figura do professor. 

Por mais que as lembranças do passado me proporcionassem uma sensação de saudade 

dos tempos em que eu era o aluno, o conhecimento interno da escola trouxe-me um enorme 

sentimento de frustação, principalmente naquela em que um dia pensei ser a “sala da justiça” 

(onde os super-heróis reuniam-se). Estou me referindo à sala dos professores, pois em vez de 

encontrar a figura do professor mestre, o “sabe-tudo”, deparei-me com o “Clube dos des...”: 

desestimulados, desinformados, desatualizados e, acima de tudo, despreparados. 

Desde que entrei na escola como professor, eu nunca ouvi na sala dos professores ou 

mesmo fora dela um elogio sequer ao aluno. A crítica é feroz e humilhante, comparar o aluno 

a um animal não deve ser encaixado no perfil do professor, isso é um massacre covarde! 

Mesmo sendo professor eventual, eu procuro diferenciar a minha metodologia de 

ensino dos velhos e cansativos métodos tradicionais. É válido lembrar que eu dou aulas da 5ª 

série do Ensino Fundamental até 3ª série do Ensino Médio e Supletivo. Dessa forma, procuro 

partir do principio, ou seja, do Ensino Fundamental: é preciso fugir desde então desse 

“adestramento”, pois creio que estamos formando futuros cidadãos. 

No Ensino Fundamental, estão os alunos que variam de 11 a 15 anos, esses que eu 

costumo chamar de “pequenos”. Esses alunos, em sua maioria, carregam desde cedo 
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dificuldades sociais, pois além de morar em uma região de periferia, levam para a escola 

todos os problemas de suas casas (famílias desestruturadas, pais separados, pais presos, pais 

com problemas alcoólicos etc.). Encontro durante essas aulas alunos superativos e 

participativos, e encontro também alunos fechados e tristes talvez com uma certa tendência 

depressiva (sei que esse termo não é muito comum quando se trata de crianças). Durante 

algumas aulas, enfrentei momentos inusitados como, por exemplo, “guerra de vidro”, feitas 

com cacos de vidros das janelas quebradas. A solução muitas vezes é a presença do Conselho 

Tutelar. 

Eu sei que a tarefa é difícil e árdua, principalmente para o professor eventual, esse que 

é visto como um mero substituto ou um “professor de mentira”, talvez por não ter horário 

especifico nem seqüência de aulas definidas. Foi a partir desse conceito que as aulas baseadas 

na cultura de massas favorece no decorrer das aulas, afinal o aluno já está cansado do método 

tradicional da lousa cheia, o que resulta em copiar sem saber o que está escrito. Primeiramente 

é preciso ter diálogo. 

Os assuntos atuais são os meus preferidos para desenvolver as aulas, pois estão em 

todas as mídias. Desenvolvi execelentes aulas sobre o aquecimento global e assuntos ligados à 

internet (Orkut, MSN, linguagens da Internet, etc.). Às vezes, até mesmo assuntos sobre 

novelas e partidas de futebol podem ser introduzidos nas aulas. 

Minhas aulas são diferenciadas, com isso também percebo a “dor de cotovelo” que isso 

causa nos tradicionais professores. Eu já escutei destes que meus métodos deixam o aluno 

“mal-acostumado”. Será que esses professores não percebem que é preciso sair um pouco do 

tradicional costume? 

Como melhorar toda essa situação? Bom, talvez primeiramente o professor deveria 

usar a educação pessoal como ferramenta de aproximação e confiança mediante o aluno (bom 

dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por gentileza, parabéns), tais “palavrinhas mágicas” 

podem causar bem e estimular um primeiro passo para boas mudanças. 

*** 

Ao elaborarem depoimentos, estes são discutidos nos dois grupos de estudos e alguns 

em nossas aulas. É marcante como muitos professores se dedicam ao preparo de suas aulas e 

têm clareza sobre a importância de seu trabalho. 

O seguinte depoimento nos mostra o desejo em ingressar no curso de História. É de 

outro aluno universitário. 
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Depoimento 2 

 

Sou morador da cidade de Osasco e tenho 28 anos. Curso História no UNIFIEO, 

estando no 4º semestre. Moro em casa de aluguel junto com pais e irmãos e busco minha 

renda dando aula como eventual. 

Sempre nutri um senso crítico em relação a realidade, desigualdades sociais e práticas 

de reprodução das estruturas de poder. Por meio de uma prática de leitura leiga, mas valorosa 

(muitos romances, jornais e poucos trabalhos técnicos), alimentava e referenciava minha 

indignação. Participei de comunidades de bairro, filiei-me e militei durante um período no PT 

e, depois, no PSTU. 

Minha busca por um maior aprofundamento teórico se concretizou com a 

possibilidade que me apareceu de me inscrever no vestibular do UNIFIEO e tentar passar 

entre os dez primeiros candidatos para, assim, conseguir bolsa de 100%, já que estava 

desempregado. 

Consegui o 4º lugar e hoje procuro a junção da teoria e da práxis social por meio da 

Licenciatura, tendo a História como ferramenta imprenscindível. Tenho consciência de meu 

papel. 

*** 

Ficou evidenciado nas respostas aos Questionários, nos Depoimentos e no processo de 

estudos e análises que desenvolvemos com os alunos – professores iniciantes do UNIFIEO – 

que as atividades por eles criadas remetem à “a personalidade do trabalho”. Porque 

[...] se a atividade é rotineira, isto só pôde acontecer a partir de uma personalidade, 
ela mesma rotineira e cuja inteligência interpreta as situações de trabalho a partir de 
quadros mentais e linguísticos relativamente estáveis e recursivos. (Tardif; Lessard, 
2006, p. 288) 

Ficou evidenciado nos grupos de discussões e estudos com os professores iniciantes, 

que se a experiência é de um ator particular, ela também poderá ser enriquecida por diversos 

olhares e críticas e análises, estimulada, incentivada a ser mais criativa, pois ela poderá ser 

coletiva e partilhada por um conjunto de trabalhadores. 

É necessário observar que o trabalho docente é uma experiência humana e portadora 

de ambiguidades, tensão, dilemas. E que responder aos desafios e criar novas respostas gera 

consequências e tem custos. Os professores iniciantes que se disseram gratificados com o seu 

trabalho e seguros de que fizeram escolhas corretas quanto à sua profissão são aqueles que, 

nos questionários, com mais clareza respondem sobre os objetivos do seu trabalho docente. 
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Portanto, os fins não são uma dimensão acessória do trabalho docente. Segundo Tardif e 

Lessard (2006): 

Como mostra uma venerável tradição teórica que remonta a Aristóteles, passando 
por Kant, Marx e Habermas e Giddens, os fins constituem um modo fundamental de 
estruturação da atividade humana em geral e da atividade laboral em particular, 
concebidas enquanto ações finalizadas, temporais, instrumentais, teleológicas. 
(p. 195) 

Podemos dizer que o trabalho docente deve buscar atingir determinados fins no 

contexto de uma unidade escolar. Todavia, os resultados da investigação apontavam que nem 

sempre os professores concordam com os fins estabelecidos pela escola e que nem toda a 

escola tem expressos os seus fins ou mesmo já definiu os seus fins. 

E a partir das respostas, outras questões poderiam ser formuladas: Como os 

professores interpretam as finalidades da escola? Aderem a essas finalidades? Ajudam a 

construí-las? Estabelecem uma hierarquia entre essas finalidades? Se não estão de acordo com 

as finalidades da escola, como conseguem conciliar seus objetivos e os objetivos da escola? 

E daí poderíamos analisar: os objetivos gerais da escola e os objetivos curriculares 

para os professores, para os pais e para os alunos. Algumas dessas questões foram analisadas 

por nós nos grupos de estudo. 

 

 

O saber crítico 

 

O início do século XXI impõe a emergência de novos saberes que devem fundamentar 

o trabalho docente, sem negar a contribuição das ciências e da tecnologia. O discurso 

pedagógico questionou a racionalidade técnico-científica como incapaz de solucinar as 

multifacetas das situações de interação onde se dá o trabalho docente. A ação pedagógica 

fundada nos saberes da docência apresenta dimensões que ultrapassam a racionalidade 

científica.  

É necessário contruir um saber plural, um saber crítico cujo fundamento se encontra na 

práxis. O professor não se limita mais a transmitir saberes padronizados, mas precisa dominar 

uma diversidade de saberes para responder a situações complexas, analisar, interpretar, tomar 

decisões. A sociologia crítica e a dialética influem diretamente na concepção de educação, e 

os autores da pedagogia crítica têm muito a nos ensinar. 

No enfoque crítico, aprender é um ato do conhecimento da realidade concreta. O 

aprendido não decorre de uma imposição de memorização, mas pelo processo de 
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compreensão, reflexão e crítica. Aprender é passar de uma visão sincrética (senso comum) a 

uma visão sintética (senso-crítico), mediatizada pela análise, para que o aluno tenha clareza de 

sua função como sujeito cidadão – integrante de uma sociedade. 

Na perspectiva crítica, não é função do trabalhador professor negar a automação ou a 

utilização de novas tecnologias, negar a ciência, mas lutar por uma sociedade que o torne mais 

livre e que coloque a ciência e a tecnologia a serviço da liberdade de todos os homens. Livres 

da fome, do desemprego, do não acesso à cura, à moradia, ao lazer, às expressões artísticas... 

A pesquisa realizada confirmou que os saberes da “experiência” devem ser 

considerados nos cursos de formação inicial e contínua de professores, pois se constituem os 

fundamentos da prática e da competência profissional. O trabalho docente produz saberes 

originais e tem relação com a construção da identidade profissional e exigirá competências 

específicas, que devem ser desenvolvidas pela universidade (formação inicial) e, na escola, 

nos programas de formação contínua, nos quais o professor iniciante deve participar seja 

concursado ou “eventual”, pois este é também sujeito de uma comunidade escolar, professor 

em construção, capaz de pensar, sentir, opinar, criar e se integrar ao projeto da escola. 

A pesquisa pode desvelar alguns aspectos da realidade, mas ela é incapaz de 

determinar as finalidades a serem almejadas. É incapaz e não tem esse direito. 

São os professores, em diálogo constante com a comunidade, que devem identificar 

suas necessidades e seus objetivos. O pesquisador apenas poderá ajudá-los. A pesquisa poderá 

criar algumas atividades e espaços de reflexão para o professor iniciante, como grupos de 

estudos, participação em eventos, elaboração de textos, mas é no seu lócus específico – a 

escola – o espaço onde ele deverá vivenciar sua atuação docente e formação contínua. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No final do século a única utopia realista é a utopia ecológica e 
democrática. Realista porque assenta num princípio de realidade que 
é crescentemente partilhado e que, portanto, tem as virtualidades que 

Gramsci achava imprescindíveis na construção de idéias 
hegemônicas. Esse princípio de realidade consiste na contradição 

crescente entre o ecossistema do planeta terra, que é finito, e a 
acumulação de capital, que é tendencialmente infinita […] 

Por mim chamo a esta utopia socialismo. Sendo esta utopia, que tipo 
de coerência ou articulação suscita com a análise sociológica do 

presente? […] 
Marx volta a ser importante enquanto poderoso e imprescindível 

ponto de partida. A idéia de Marx de que a sociedade se transforma 
pelo desenvolvimento de contradições é essencial para compreender 

a sociedade contemporânea e a análise que fez da contradição que 
assegura a exploração do trabalho nas sociedades capitalistas 

continua a ser genericamente válida.  

Sousa Santos 
 

Sousa Santos (2003) nos faz retomar a idéia de trabalho, apresentada no início de 

nosso estudo, quando afirmamos que o homem, na e pela sua atividade prática 

transformadora, produz a um só tempo objetos e a si mesmo, isto é, produz o próprio ser 

humano. Então, destacamos que esse é o ponto central do verdadeiro sentido marxista da 

práxis. Daí é falsa a compreensão de que a significação prática das coisas existe na medida em 

que elas estão aí ou são produzidas pelo homem para satisfazer necessidades imediatas de sua 

vida. 

A reflexão filosófica a partir de Marx nos leva a constatar que a ação humana e seus 

produtos respondem fundamentalmente à necessidade do ser humano de se produzir como ser 

humano – uma necessidade que se realiza a cada dia, todos os dias e não de maneira direta, 

imediata. Portanto, o ser humano enfrenta em seu cotidiano o seu maior desafio: o de ser 

humano e superar a condição de que as sociedades capitalistas engendraram à maioria. 

Isso quer dizer que, quando tomamos o trabalho docente como nosso tema de 

investigação, não podemos deixar de compreender que a educação, como as demais formas de 

atividade humana, está condicionada a essa finalidade – uma finalidade que está posta, que 

não é algo acabado e posto em abstrato, mas que se coloca infinitamente na história, 

finalidade de construção e constituição de um ser humano cada vez mais humano. E esta é a 

função que Paulo Freire nos coloca: a humanização. Uma finalidade que não pode ser 

ignorada nem reduzida. 

Assim, não podemos aceitar modismos ou reducionismos de significado, quando, por 

exemplo, nos afirmam que a atividade pela atividade é educativa. 
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Segundo Snyders (1974), há uma pergunta que nós educadores devemos responder 

quanto aos fins da educação: “Que tipo de homem nos propomos realizar?” (p. 164). 

Então, Saviani (1984) nos responde que “a escola existe para propiciar a aquisição dos 

instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado” (p. 9). 

E vai adiante, conclamando à escola a tarefa de mediação entre o senso comum e a 

consciência filosófica, nas condições concretas, nos limites do contexto em que a escola esteja 

inserida. Porque “os homens são produtores de suas representações, de suas idéias… mas os 

homens reais e ativos se chamam condicionados” (Marx; Engels, 1984, p. 636). 

Segundo Marx, as obras dos homens, as coisas, as relações criadas pelos indivíduos 

chegaram a despojá-los dos atributos humanos. Cabe aos indivíduos superar esse quadro, 

desenvolver nos homens a sua emancipação, libertação das cadeias que eles mesmos forjaram. 

 

� Que cadeias forjamos das quais hoje somos capazes de nos libertar? 

 

O trabalho docente é um elemento valioso para a preparação dos indivíduos para essa 

emancipação nos limites que a realidade nos impõe, e não o único caminho. 

Em nosso estudo, buscamos compreender “as prisões” que foram forjadas na história 

do capitalismo e, para pensarmos o trabalho docente, o nosso papel como professores, 

destacamos Dermeval Saviani, Paulo Freire e Ístvan Mészáros. 

No diálogo com os professores iniciantes, ouvimos seus projetos, suas dúvidas, seus 

medos, suas queixas e tentamos compreender os problemas que enfrentam na dificil tarefa de 

ser professor. Os problemas foram inúmeros, alguns relacionados à sua formação na 

universidade, muitos no interior da escolas como indicamos no Capítulo IV. Todavia, nas 

respostas aos questionários na escola estadual, nas respostas aos questionários e depoimentos 

e nos grupos de estudos na universidade, em nenhum momento esses professores iniciantes 

manifestaram o desejo de desistir de serem professores. Então, perguntamos-nos: 

 

� O que faz uma pessoa escolher a profissão de professor? 

� Como esta profissão está ou não inserida no seu projeto de vida? 

� O que faz com que desistam? 

� O que nós, professores formadores de professores, poderíamos propor para que a 

universidade preparasse com mais qualidade os futuros professores? 
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� O que as redes de ensino poderiam propor para que as escolas públicas acolhessem 

esses professores e os integrassem ao seu projeto pedagógico (integração que ainda 

não fazem)? 

� Como chegam esses alunos nos últimos semestres da Licenciatura, em comparação às 

suas falas e comportamentos nos 3° e 4° semestres da Licenciatura? Manifestarão 

ainda entusiasmo e compromisso (e muito desejo de contribuir para um trabalho de 

qualidade na escola pública?)? 

 

Concluindo, este estudo trouxe-me algumas respostas, aspectos do real, mas trouxe 

também muitas indagações. Procurou responder nossas primeiras questões. E sabemos (e 

tentamos mostrar) que as mudanças que devem ocorrer vão além do interior da universidade e 

da escola e dos programas de formação inicial e contínua dos professores. Elas dizem respeito 

às transformações socioeconômicas, políticas, estruturais em nosso país. 

Realizar esse estudo me fez pensar no aluno na universidade, em seu curso de 

formação, e no professor na escola pública que, mesmo não sendo iniciante, é carente de 

condições adequadas de trabalho. Fez-me pensar nos projetos que poderiam ser desenvolvidos 

com a efetivação do diálogo universidade e escola pública. Fez-me repensar no significado 

das avaliações internas e externas e dos estágios na formação dos professores. 

Enfim, realizar esse estudo me possibilitou reexaminar e apresentar as influências 

teóricas e as experiências de vida que me foram significativas na formação de minha 

“personalidade docente”, de minhas convicções e das posições que defendo. E ter mais 

clareza de que não escolhemos o meio sociocultural em que nascemos, mas podemos escolher 

os princípios que defendemos e o significado que conferimos ao nosso trabalho. Por outro 

lado, foram os contextos concretos, as pessoas desses contextos com suas idéias, seus 

sentimentos e suas ações, o diálogo que com elas construí que me fazem ser o que sou. E hoje, 

como formadora de profesores, fazem-me afligir diante da postura de educadores que 

contemplam as tragédias presentes na sociedade brasileira sem nada fazer ou daqueles que 

apenas ficam na denúncia. Foram os educadores com quem dialoguei que me ajudam a não 

desistir de lutar. 

Daí, o porquê de ter escolhido as obras de Saviani e de Paulo Freire para mais me 

aprofundar. Não porque não temos outros educadores da resistência, mas porque Freire em 

toda a sua vida lutou na defesa de um Brasil melhor e Saviani porque ainda é da resistência. 

Enfim, defendo uma pedagogia crítica (progressista) “inspirada por uma fé apaixonada 

na necessidade de se lutar para se criar um mundo melhor” (Giroux, 1986, p. 313). Uma 



 

 

171

pedagogia que tenha a coragem de propor e viver modos alternativos de experiências 

educacionais na escola e fora dela, que expressem dignidade para as “anônimas gentes, 

sofridas gentes, exploradas gentes”. 

De anônimas gentes sofridas gentes, exploradas gentes 
aprendi, que a paz é fundamental, indispensável, mas que a 

paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói na e pela 
superação de realidades sociais perversas. A paz se cria, se 
constrói na construção incessante da justiça social. Por isso 
não creio em nenhum esforço chamado de educação para a 

paz que, em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o 
torna opaco e tenta miopisar as suas vítimas. 

Paulo Freire28 
 

                                            
28 Fala de Paulo Freire, em Paris, 1986, ao receber o Prêmio Educação para a Paz da UNESCO. 
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ANEXO 1 
 
Prezado professor 
 
Com muita alegria soube que vocês aceitaram participar de minha pesquisa sobre o professor 
iniciante na escola pública. Suas respostas serão muito importantes para o desenvolvimento 
desta investigação, parte da tese de Doutorado, que estou elaborando no Programa de Didática 
da Universidade de São Paulo. Ressalto que a identidade cada um de vocês será preservada. 
Agradecendo sua valiosa contribuição, envio o meu abraço e me coloco à disposição para 
outras informações. 
 
Profª Regina Célia P.B. Santos 
 
1) Identificação 
Nome:        Sexo: M (   )    F (  ) 
Data e local do Nascimento -      
Estado civil:     Nº de filhos  –  
Endereço:   
Endereço eletrônico:  
 
 2)Formação Escolar Básica 
 
2.1 Educação Infantil 
Instituição: Pública  (      )  Privada  (    )   Outra (       ) 
Ano de conclusão  
 
2.2 Ensino Fundamental 
Instituição: Pública (    )   Privada(      ) Outra (       ) 
Ano de conclusão  
 
2.3 Ensino Médio – Propedêutico  
Instituição: Pública (  )   Privada(      ) Outra (       ) 
Ano de conclusão  
 
2.4 Ensino Médio – Profissionalizante 
Instituição: Pública (     )   Privada(      ) Outra (      ) 
Ano de conclusão 
 
3) Formação Inicial Superior 
 
3.1 Nome do Curso (Bacharelado) 
Instituição: Pública (       )   Privada(      ) Outra (       ) 
Ano de conclusão. 
 
Nome do Curso: (Licenciatura) 
Instituição: Pública (       )   Privada(      ) Outra (       ) 
Ano de conclusão. 
 
 
4) Formação Contínua 
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4.1 Pós – Graduação latu-sensu – Sim  (      )    Não  (      )   Cursando (        ) 
Instituição: Pública(       ) Privada (        ) Outra (       ) 
Nomes do Curso 
Ano de conclusão 
 
4.2 Pós –Graduação  stricto sensu  
Instituição: Pública (       )    Privada (        ) Outra  (       ) 
Nome do Programa/Curso 
Tema do Projeto de Pesquisa 
Ano de conclusão 
 
5) Experiência Profissional docente 
Disciplina:       
Série: FUND I (     ) FUND II(  ) MÉDIO(    ) 
Instituição  
De  a  _ 
 
Disciplina:      ______________________________ 
Série: FUND I (    ) FUND II (    ) MÉDIO (    ) 
Instituição ________________________________ 
De  _ a  _ 
 
Disciplina:___________________________________________________________ 
Série:_______________ FUND I (     ) FUND II (     ) MÉDIO (     ) 
Instituição___________________________________________________________ 
De____________a___________ 
 
Vínculo com a S.E. Educação São Paulo: 
Professor Concursado (     ) Professor não concursado OFA(    ) ACT (      )  Professor 
eventual (      )  Outro (      ) 
 
6) Pertence a alguma associação de trabalhadores / sindicato? 
Sim (     )          Não (      )    Qual?_______________________________________ 
Justifique  
 
 
7) Questões sobre o trabalho docente 
 
7.1 Como e por que o Curso de Licenciatura (Formação de Professores) entrou no seu projeto 
de vida?  
 

7.2 Ao concluir a Licenciatura, o que pensava sobre o trabalho docente? 
 

7.3 O curso de Licenciatura preparou você para o exercício do trabalho no magistério? 
SIM (     ) NÃO (     ) EM TERMOS (     )   
Justifique 
 
7.4 Atualmente como você percebe seu trabalho docente nesta escola pública? 
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7.5 Qual é o objetivo principal do seu trabalho como professor nesta escola? 
 
7.6 Ser professor significa ser um trabalhador? 
SIM (    ) NÃO (     ) EM TERMOS (      )   
Justifique 
 

7.7 O seu local de trabalho propicia um trabalho de boa qualidade? 
SIM (    ) NÃO (     ) EM TERMOS (      )   
Justifique 
 
7.8 Que aspectos dificultam o seu trabalho docente nesta escola pública? 
 

7.9 Que características deve apresentar o trabalho docente na escola pública para que seja 
considerado um trabalho de boa qualidade? 
 

7.10 Que espaços de reflexão são criados na escola onde você atua para que se reflita sobre o 
trabalho docente? 
 

7.11 De forma resumida, descreva e avalie como você planeja seu trabalho docente. 
 
7.12 De forma resumida, descreva e avalie como você desenvolve o seu trabalho docente 
junto aos alunos. 
 
7.13 De forma resumida, descreva e avalie como você avalia o trabalho que você planejou e 
desenvolveu. 
 
7.14 Descreva um dia representativo de sua atividade docente. Escolha um título para sua 
descrição. 
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ANEXO 2 
 
Prezado aluno 
 
Este questionário tem o objetivo de identficiar algumas características dos alunos dos Curso de História e 
Geografia, que possam contribuir para o trabalho de melhor qualidade quanto aos conteúdos relacionados à 
Educação Brasileira hoje e à função social da escola. 
 
Não é necessário identificar seu nome, apenas o curso. 
 
1 – Curso –  
 
 
2 – Você estudou em escolas públicas? 
E. Fundamental     Sim   (    )     Não (     ) 
E. Médio   Sim   (    )     Não (     ) 
E. Profissionalizante    Sim   (    )     Não (     ) 
E.J.Adultos   Sim   (    )     Não (     ) 
 
3- Por que escolheu o curso de História/Geografia? (Quais as causas que determinaram sua escolha?) 
 
 
4- Você atuam em movimentos sociais, sindicatos, ONGS, partidos, associações, em movimentos que lutam pela 
valorização das camadas populares? 
Sim   (    )     Não (     ) 
Qual? 
 
5 – Este curso oferece bolsa de estudos? 
Sim   (    )     Não (     ) 
Integral  (     )  Parcial (       )  Que porcentagem? 
 
6- Você exerce trabalho assalariado? 
Sim   (    )     Não (     )  Que atividade exerce? 
 
7- Ao iniciar o Curso (1° semestre), você era professor? 
Sim   (    )     Não (     )  De qual nível de Ensino? 
 
8 – Atualmente, no 3/4° semestres, você é professor? 
Da escola pública?   Sim   (    )     Não (     ) 
 
Da escola particular?  Sim   (    )     Não (     ) 
 
De qual / quais níveis de ensino? 
 
Qual denominação? 
Eventual (       ) Efetivo (        ) 
Contratado (       )    Outras 
 
9- Se não é professor, você pretende ser professor? 
Sim   (    )  Por que?  Não (     ) Por quê? 
Em escolas públicas (     ) 
Em escolas particulares (      ) 
Em outras escolas (    ) Ex. 
 
10 – Escolha 8 adjetivos para caracterizar o professor das escolas públicas hoje: 
 
 
11 – Crie uma metáfora para o professor da escola pública hoje. 
- “ O professor da escola pública hoje é  
 


