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RESUMO

ABSTRACT

VIII

The present research work is about the process of formulating the Brasilian 
educational policy from 1979 to 1995, prior to the law number 9.394 of December 20th., 

1996, which establishes the directions and basis of education. The aforementioned work 

highlights the performances of two social agents with distinct and antagonistic interests: 

Education Workers and Education Entrepreneurs.

The aims of this work are to identify both the conflict inherent to the political process 

and the resulting educational policy. The investigation conducted revealed the pedagogical 

nature of the political conflict and the unexpected outcome for the discussion: the 

educational policy has been determined outside the national education field, without the 

participation of the players involved in the context of market hegemony, in which another 

institutionalization was being forged.

Este trabalho de pesquisa versa sobre o processo de formulação da política 

educacional brasileira, entre 1979 e 1995, antecedendo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, em que se destaca a participação de dois agentes sociais com 

interesses distintos e antagónicos: os Trabalhadores da Educação e os Empresários da 

Educação.

Foram estabelecidos como objetivos do trabalho identificar o conflito inerente ao 

processo político, bem como a política de educação resultante. A investigação revelou o 

caráter pedagógico da luta política empreendida e um desfecho inesperado para a 

discussão: a política da educação foi decidida fora do campo da educação nacional, à 

revelia dos atores envolvidos, na conjuntura de hegemonia do mercado, em que se forjava 

uma outra institucionalidade.



IX

“A imagem policial que se desdobra no discurso de 
Bacon - torturar o corpo da natureza - não é exterior à 
educação, mas se inscreve na ponta mesma da ciência e da 
cultura modernas, iludem-se os educadores que imaginam ser 
possível olvidar os laços, firmemente entretecidos, que unem 
sua 'especialidade’ às demais mantenedoras da ordem e da 
disciplina, exigidas pelas demais classes hegemónicas. Policiais 
ou professores, ambos recebem, já na Instauration Magna, seu 
papel no teatro social: acorrentar corações e cabeças”.

(Romano, Roberto. A filosofia marxista e a questão educacional.
In Físchmann, Roseli. Escola brasileira. SP, Atlas, 1987, p. 21).

“Uma política progressista reconhece as condições históricas 
e as regras específicas de uma prática e procura definir as 
possibilidades de transformação de uma prática e o jogo de 
dependências entre essas transformçÕes”

(Foucault, Michel. Politics and the Study of Discourse. Cf. Peters, 
Michael. Governamental idade neoliberal e educação. In Silva, T. 
T. da. O sujeito da educação. 2ed., Petrópolis: Vozes, 1995, p. 
217).
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INTRODUÇÃO

Em uma sala de aula de alunos formandos de um curso de graduação em História, em

uma universidade do interior do Brasil, professora e alunos refletem sobre a situação da

educação no país. Eles denunciam o caos em que as escolas públicas estão mergulhadas:

estrutura burocrática hierarquizada e autoritária; falta de espaço nas salas de aula; carteiras

insuficientes para comportar o contingente de alunos matriculados em cada turma; falta de

material didático básico, como giz e papel; professores mal formados e desinteressados da

atividade docente; desinteresse dos alunos pelas aulas e indisciplina generalizada no

decorrer das aulas. As escolas privadas se diferenciam apenas quanto à disponibilidade de

mobiliário, de recursos didáticos áudio-visuais e quanto à maior rigidez do controle

exercido sobre os professores.

O clima emocional na sala de aula é angustiante, pois os alunos logo deverão

ingressar no mercado de trabalho. A pergunta no ambiente é: POR QUE? A importância da

educação para superar o propalado atraso nacional e a miséria social tantas vezes é

lembrada!... Quantos projetos e programas de educação já foram aprovados e implantados

sistema educacional!... Então, POR QUE?

Esta situação, na primeira metade dos anos 90, norteou a minha escolha da temática

da educação como objeto de pesquisa. A reflexão sobre a educação ocorria também em

no país!... Tantos recursos já foram gastos para melhorar a qualidade e a eficácia do

outro espaço, no Sindicato dos Professores de Ensino Superior(I), no qual as angústias são

1 Entre os anos de 1990 e 1991, participei da diretória da seção sindical dos professores da Universidade Federal de 
Uberlândia, filiada ao ANDES-Sindicato Nacional. A ANDES - Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, se 
tomara sindicato a partir de 1989, com a aprovação do dispositivo constitucional que atribuía ao funcionalismo público o 
direito de sindicalização. As associações docentes locais, filiadas à entidade nacional, foram transformadas em seções 
sindicais. As siglas anteriores foram preservadas como nome próprio, em vista do valor histórico adquirido nos anos 80.
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política educacional em rumo contrário aos interesses sindicais; ora se contrapõem aos

projetos da categoria dos docentes, rejeitando as propostas do Sindicato.

Reflexões teóricas sobre outra temática — o significado da política — realizadas no

Núcleo de Estudos e Pesquisas de História Política (NEPHISPO)(2), também favoreceram o

pensadores contemporâneos como Pierre Ansart, Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Pierre

Rosanvallon, Georges Balandier, Claudine Haroche, Hanna Arendt, entre outros,

fundamentais para ampliação da noção do político, deslocando-o do âmbito das práticas

meramente institucionais para o das relações mais abrangentes entre os sujeitos sociais em

quaisquer articulações coletivas que participam do embate político.

Nesta trajetória delineou-se o objeto da pesquisa: o processo de definição das

políticas educacionais nacionais, na esfera federal, no período entre 1979 e 1995, buscando

identificar os sujeitos sociais envolvidos e os conflitos que permeiam as relações entre eles,

ao tentarem fazer prevalecer os seus projetos particulares de educação.

Naquele momento verificava-se no Brasil uma “queda-de-braço” entre o govemo

federal e a sociedade civil para aprovação, no Congresso Nacional, de uma nova Lei de

Diretrizes e Bases da Educação. A situação afigurava-se favorável ao Govemo,

contrariando expectativas construídas no início dos anos 90, quando a Câmara dos

projeto de Lei decorrente de amplo debate entre os sujeitos

envolvidos na questão educacional. Entre 1993 e 1995, o projeto permanecera nas teias dos

trâmites legislativos, à espera da decisão do Senado.

A elaboração do projeto de LDB da Câmara Federal fora marcada por conflitos que

2 O NEPHISPO foi criado em 1995, por professores de História da Universidade Federal de Uberlândia

processo de construção do objeto de pesquisa. Nesse espaço se deu o encontro com

Deputados aprovara um

se expressavam em ações diversas dos sujeitos envolvidos, muitas vezes com caráter

suscitadas por ações e reações governamentais, que ora antecipam o direcionamento da
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espetacular.(3) Alguns desses conflitos vinham da instalação do regime republicano, tendo

assumido, ao longo do século XX, configurações diferenciadas: ensino público x ensino

privado, ensino religioso x ensino laico, gestão centralizada x descentralização de gestão.

definição do sistema nacional de educação; participação no processo de operacionalização

das políticas educacionais; aplicação dos recursos públicos à educação etc.

O projeto de lei decorrente da acirrada disputa política verificada entre 1988 e 1993

foi considerado democrático, na medida em que aparecia como expressão de interesses

diversos e da correlação entre as forças políticas que participaram da luta pela definição da

política de educação(4).

Entre os anos de 1993 e 1995, o cenário mudou: o país passou por eleições, foi

trocado o Presidente da República e se alterou a composição das duas casas legislativas.

Em 1995, o Senado priorizou a discussão e a votação de um projeto de lei para a educação

nacional, diferente do anterior, modificado de acordo com os interesses do governo eleito.

A Câmara dos Deputados, mais comprometida com os projetos políticos do novo governo,

tendia a acatar a decisão do Senado.

A sociedade civil, que estivera representada no processo anterior, passa a empreender

anterior, na medida em que o projeto de lei aprovado incorporava as reivindicações dos

setores civis da sociedade.

uma nova luta, ainda que débil: fazer o Congresso Nacional respeitar a decisão da Câmara

Outros temas importantes também mobilizavam os atores sociais: influência sobre a

3 Como exemplos podem ser lembradas as caravanas organizadas pelos sindicatos nacionais dos profissionais da educação, 
que ocupavam a Esplanada dos Ministérios em Brasília (DF), oferecendo à sociedade nacional, através da mídia televisiva, o 
espetáculo da multidão reunida para protestar e reivindicar. E o que Pierre Nora identifica como acontecimento histórico, 
hoje travestido em espetáculo. Nora, P. O retomo do feto. In LE GOFF, J. e NORA, P. História: novos problemas. 2 ed.. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979, pp.179-193.

4 SAV1ANI, D. Política e educação no Brasi/. Campinas-SP: Editores Associados, 1996; MORAES, Ignez Navarro de e 
CONT1, Rosemary. LDB: significado, limites e perspectivas. In PINO, Angel et all. A educação e os trabalhadores. São 
Paulo: Scritta Editorial/CUT - DESEP/DNTE, 1992; MORAES, Ignez N. de. LDB educação brasileira: uma nova lei de 
diretrizes e bases. In Universidade e sociedade. Brasília, n. 1,p. 37-47, fev/1991, entre outros.
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Os meus sentimentos eram de perplexidade, frustração, angústia e impotência.

Anunciava-se uma situação própria do acontecimento político,

irremediável do curso das coisas. Restava ainda indagar POR QUE e buscar respostas

consoladoras, que pudessem esclarecer e tomar compreensíveis os nexos culturais que

possibilitavam tais práticas de poder. No bojo da confusão emocional,

científica era entendida como a forma de racionalização capaz de recuperar a segurança

perdida.

A expectativa inicial em relação à investigação era influenciada por forte carga

emocional decorrente também do meu envolvimento, por mais de 20 anos, com a atuação

profissional na educação pública. Esta supunha a atividade cotidiana de preparação teórica

atividades de cunho administrativo, bem como a militância política no movimento sindical

docente e no partido.

Considerava o sistema público de ensino

funcionamento e de relacionamento eram conhecidas, inclusive quanto às motivações e às

situações de confronto político. Os seus contornos eram definidos pela crença na

importância da escola pública como meio de formação do cidadão e de preparação para a

atuação profissional; pelas instituições gestoras do sistema educacional; pelos agentes

sociais que atuavam em sua defesa; pelos temas mobilizadores da ação política. Era um

lugar de onde eu podia manifestar-me, criticar, reivindicar, propor e, sobretudo, sentir-me

definição sempre renovada da cultura nacional.

Em meados da década de 90 o chão começou a faltar-me - o mundo conhecido se

sujeito, com participação significativa para a formação dos jovens brasileiros e para a

a investigação

um espaço seguro, cujas regras de

5 Sujeito histórico naquele momento, ainda significava o indivíduo que fazia intervenção na realidade social A compreensão 
do sujeito histórico como coletivo social e político decorreu do meu contato com Pierre Ansart e Pierre Bourdieu.

a da modificação

tomou estranho; minha condição de sujeito histórico(5), que atuava juntamente com

e didática, o exercício da docência, a prática de pesquisa e extensão, a participação em
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situação dolorosa, vislumbrava explicações que atribuíam ao processo vivido o caráter de

experiência para a aprendizagem da luta política.

O encontro com o pensamento de Pierre Ansart aplacou-me a ansiedade e indicou um

caminho a ser percorrido; a ação política foi compreendida como o espaço do exercício

pedagógico de formação do ser social. Posteriormente, a leitura de Pierre Bourdieu

compreender com clareza o ambiente em que me locomovia, em que me relacionava, no

interior (e a partir) do agente social de que fazia parte.

A partir das condições intelectuais que se configuravam, foram estabelecidos como

objetivos do trabalho de pesquisa:

díticas educacionais1 - delinear o processo político conflituoso de formulação das

no Brasil, no período entre o final dos anos 70 e primeira metade dos anos 90 (1979-1995),

quando se verificou o embate entre grupos sociais com interesses distintos e às vezes

antagónicos,

sujeitos atuantes, com a derrota do projeto de LDB da Câmara Federal - Projeto de Lei n.

101/93 - que foi, paulatinamente, sendo substituído pelo projeto que estava sendo

formulado no Senado;

2- identificar no processo de discussão sobre a educação, ao longo do período

escolhido, os elementos dissonantes que possibilitaram a rejeição ao Projeto da Câmara e a

aprovação da LDB gestada no Senado.

processo de discussão da política

educacional, observando:

embate ideológico que se processava no interior da sociedade civil;

milhares de outros sujeitos, foi profundamente contestada. Na ansiedade para superar a

3- investigar os sujeitos sociais envolvidos no

a dinâmica das relações entre os grupos sociais que se defrontavam na arena política;

corroborou a teoria da ação política vislumbrada com Pierre Ansart. e possibilitou-me

em ambiente político democrático, com desfecho favorável a um dos
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processo político.

caráter pedagógico e instituinte do processo político para efeito da configuração da

sociedade brasileira.

Hipótese de investigação

Vários sujeitos sociais(6) participavam do processo de definição da política

educacional nas décadas de 80 e 90. Na década de 80 parte significativa desses sujeitos

empreendia esforços para desmontar a estrutura política do autoritarismo militar,

construído a partir da década de 60, bem como para encontrar novos rumos para o sistema

educacional brasileiro. Os temas aglutinadores foram a anistia aos presos políticos, aos

exilados e aos que se encontravam desaparecidos acusados de crimes políticos - no campo

da educação muitos professores e estudantes haviam sido presos ou exilados e muitos

encontravam-se desaparecidos; a abertura democrática, com o restabelecimento dos

direitos civis (habeas corpus e liberdade de expressão) e das instituições políticas

(eleições diretas para todos os mandatos e revogação dos Atos Institucionais de caráter

ditatorial); e a elaboração de uma nova Constituição Federal.<7)

No período da ditadura militar, entre 1964 e 1985, o sistema educacional brasileiro

sofreu reformas profundas, adquirindo um perfil novo: o ensino fundamental foi ampliado

de 4 para 8 anos e passou a denominar-se ensino de Io grau; o ensino médio adquiriu

função profissionalizante, além da propedêutica, passando a ser denominado ensino de 2o

grau; os currículos desses níveis do ensino foram modificados, com a eliminação de

a dinâmica das relações intemas entre os componentes dos grupos envolvidos no

6 Ao longo do texto serão usados com a mesma acepção, as categorias de sujeitos sociais, agentes sociais e atores sociais

7 WEFFORT, F, Por que democracia? 2 ed., São Paulo: Brasiliense, 1984; SADER, E. Quando novos personagens 
entraram em cena. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1988; VIEIRA, E_ A República brasileira. 1964-1980. São Paulo: 
Moderna, 1985; MARONI, Amneris. A estratégia da recusa. São Paulo: Brasiliense, 1982.
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Sociologia,

regime de semestralidade e de matrícula por disciplina, aceitou a criação de Licenciaturas

unidades básicas de aglutinação docente; aceitou a criação do sistema nacional de pós-

graduação.

No interior do sistema educacional reformado foijaram-se descontentamentos e

novas solidariedades, novas formas de educar e de resistir foram aprendidas. Ao final da

década de 70, novos sujeitos sociais emergiram na cena política, contrapondo-se à

ditadura, elaborando outros projetos para a sociedade e para a educação. Aos poucos

desmontagem do aparato repressivo,

condições para o embate entre projetos oriundos da

sociedade civil.

No campo da educação os conflitos tradicionais foram reeditados, travestidos com

novas roupagens, destacando dois sujeitos sociais na cena política: os Trabalhadores da

Educação(8> e os Empresários da Educação(9). Os temas mapeados nos anos 90 continuaram

os mesmos até a aprovação da LDB em 1996.

A constatação que a luta pela educação no Brasil se sustenta na mesma tecla ao longo

do século XX, levou ao questionamento da amplitude de seu significado e à formulação de

uma hipótese explicativa. Os conflitos identificados no âmbito da disputa política pela

substituídas por Estudos Sociais; o ensino superior perdeu a cátedra vitalícia, adotou o

Curtas para formar mais rapidamente os professores, constituiu os departamentos como

disciplinas tradicionais, tais como a História, a Geografia, a Filosofia e a

8 Essa expressão foi cunhada na década de 80, com a intenção de aglutinar em uma mesma organização de caráter sindical 
todos que trabalham em serviços educacionais. A preocupação era eliminar a estrutura social hierarquizada que separava os 
professores dos profissionais administrativos e de manutenção, situando-os em posição superior. Usarei esta expressão ao 
longo do trabalho significando que as entidades de profissionais da educação aglutinam outras categorias profissionais além 
de docentes, como também para distinguir este sujeito dos empresários da educação. O sujeito social Trabalhadores da 
Educação será identificado ao longo do trabalho com letras maiusculas, para destacá-lo enquanto objeto de estudo.

9 Os Empresários da Educação são os proprietários de escolas particulares, constituídas em empresas de caráter lucrativo, e 
as escolas confessionais; estas, apesar de ser consideradas sem fins lucrativos, compõem a entidade que aglutina os 
estabelecimentos de ensino particular (FENEN/CONFENEN) e compartilham a noção do investimento de recursos públicos 
no ensino privado. Os Empresários da Educação, enquanto sujeito social objeto de estudo desse trabalho, serão identificados 
com letras maiúsculas.

restabeleceram, criaram-se as

ocorreu a as instituições democráticas se
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definição do norte da educação brasileira - ensino religioso x ensino laico, ensino público

que explicitam. Para além da proposição do tipo de educação a ser oferecida à sociedade,

são também a expressão aparente do processo de afirmação de grupos sociais, cujas

práticas de organização interna e de relacionamento externo se alimentam das idéias e

valores difundidos como o cerne das questões fundamentais que perpassam a sociedade e

lhe dão forma. No caso da educação brasileira, sua identificação como questão social

pelos grupos sociais,

mobilizadores da ação coletiva.

A ação, dotada de forte conotação pedagógica, é desencadeada a partir da

contestação da ideologia liberal por grupos opositores, operando a estruturação interna dos

diversos agentes do campo educacional e do relacionamento que se estabelece entre eles. O

trabalho pedagógico é sustentado pelos temas aglutinadores, em tomo dos quais os

indivíduos se articulam, constituindo os agentes sociais do campo da educação. O processo

dinâmica política do campo educacional.

A experiência liberal no Brasil

A análise dó processo social referido parte da compreensão de que ele se manifesta

no Estado liberal-democrático, o qual é entendido como o conjunto de instituições

solidárias que possibilitam à comunidade, por meio da discussão, expressar os valores que

x ensino privado, gestão centralizada x descentralização de gestão — significam mais do

de luta ideológica possibilita ainda a preservação dos grupos - agentes sociais - e a

significativa decorre da construção de temas de discussão(l0)

10 A discussão entre as instituições da sociedade civil é o meio de intervenção política nas sociedades democráticas- O 
processo democrático de gestão da sociedade supõe a discussão política entre as instituições, com interesses próprios a 
defender (posição, recursos, influência etc.). A discussão política “mistura, portanto, inevitavelmente, a defesa de interesses 
‘materiaie com o debate de idéias propriamente dito”. É um processo diferente do diálogo, meio de intervenção dos 
homens cultos e que consiste no “debate desinteressado visando à definição dos valores fundamentais”. Cf. CANIVF7, 
Patrice. Educar o cidadão? Campinas-SP: Papirus, 1991, pp. 157-8.
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O Estado é o instrumento pelo qual a sociedade realiza suas aspirações, através da

participação efetiva dos sujeitos sociais na definição e viabilização das políticas

e o desenvolvimento da nação(l4).

É importante para a sociedade moderna que o Estado se responsabilize pela educação

dos cidadãos, tendo em vista a consolidação dos valores que lhe conferem o perfil de

sociedade liberal-democrática. Isto é, os cidadãos modemos devem: a) ser livres,

contexto sempre conflituoso, da discussão política, da qual decorre a decisão para solução

dos problemas da comunidade*l5>.

Sendo o Brasil uma nação liberal, ao longo do século XX foram sendo definidas as

responsabilidades que competem ao Estado quanto à educação: definição das diretrizes da

política educacional, organização, gestão e fiscalização do sistema nacional de educação,

oferta de educação fundamental à população em idade escolar e, de forma suplementar,

oferta de educação em nível de 2o e 3o graus.

O liberalismo passou a influenciar a organização da sociedade brasileira desde, ao

menos, o último quartel do século XVIII, quer através da atuação pombalina, tentando

racionalizar a administração da colónia e implantar um sistema educacional desprovido do

lhe são essenciais, formular de modo consciente os problemas que se apresentam, chegar a

submetidos apenas à autoridade impessoal da lei e b) ser capazes de participar, em um

soluções e realizá-las. Nesse Estado, de caráter constitucional, cabe à comunidade o

'1 CANIVEZ, P. Op. cit, pp. 150-1, zçWEric Weil.
12 Idem; ver especialmente os cap. 1 e6.

13 Idem.; GANDIN1, Raquel Pereira Chainho. O público e o privado: trajetória e contradições da relação Estado e educação. 
In Estado e Educação. São Paulo: CEDES/ANPED/Papirus, 1992,p.7O.

14 GAND1NI, R- P- Chainho, op. cit, pp. 68-71.

15 CANIVEZ, P, op. cit, pp. 15-23

dos jovens e crianças, para a formação dos cidadãos*I3)

controle das instituições.(111

públicas*l2). Na medida em que a sociedade o quer, cabe a ele [Estado] prover a educação
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doutrinarismo jesuítico, quer através das insurreições contra o domínio da Coroa

Portuguesa, especialmente as Inconfidências Mineira e Bahiana. Tomou-se, porém,

norteador da organização da nação e do Estado

Europa.

Apesar da opção liberal, o Estado brasileiro adquiriu um caráter eminentemente

autoritário desde a sua constituição, a partir de 1822, configurando-se como uma mescla de

práticas liberais

sociedade civil restrita e frágil, dependente das benesses e concessões do Poder Público075.

Em uma estrutura social com atividade económica predominantemente agrícola que

não necessitava de profissionais qualificados, e com

produtores rurais, que também exerciam o poder político, não era necessária uma educação

para reprodução social. A função da educação até o primeiro quartel do século XX, foi a de

mera atribuição de status, não tendo sido criada no Brasil

Embora a urbanização, a partir do início do século XX, tenha tomado a educação

importante para alguns setores da população, o processo de luta ideológica jamais evoluiu,

“uma rede de agências educacionais capaz de realizar com eficiência duas 
coisas: primeiro, gerar os profissionais requeridos para a reprodução social 
do sistema; segundo, transformar pessoas em cidadãos, isto é, obedientes aos 
valores prevalescentes na sociedade. (...)"°8).

uma elite constituída por grandes

a partir da expansão napoleônica na

e patrimonialistas: organização burocrática da administração pública,

16 As exceções ocorreram nos tempos da monarquia, em que a função do chefe de governo, o Imperador, era hereditária, e 
nos tempos de ditadura, em que predominavam mecanismos oportunisticos de escolha de alguns cargos de governo, ou que 
a escolha do Presidente era definida previamente.

17 Algumas caracteristicas da colonização brasileira favoreceram a constituição de uma cultura marcada pelo autoritarismo, 
por relações de apadrinhamento e fàvorecimento, pelo convencionalismo e pela apropriação do bem público em beneficio 
particular a valorização do que era externo (oriundo da Europa) e menosprezo pelo que era autóctone; a organização 
económica fundada na produção agrícola ou extrativista, sob forte controle do Estado; a organização social hierarquizada, 
em ambiente de difíceis comunicações, a qual deu margem a uma organização política que era um misto de centralização e 
descentralização. Cf. FERNANDES, Florestan. O dilema educacional brasileiro. In: Ensaios de sociologia geral e 
aplicada. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1960, pp. 192-219; SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo 
brasileiro. Rio de Janeiro: Campus, 1988.

18 SANTOS, Wanderley R. dos. Ordem burguesa e liberalismo político. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1978, p. 115.

regime de governo constitucional e sistema político representativo065, associados a uma
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no Brasil, no sentido de encontrar soluções efetivas para as deficiências do sistema

educacional. Sofreu, sempre, o peso da herança histórica do autoritarismo e exclusão,

próprios das práticas sociais e políticas da cultura nacional.

Segundo Schwartzman, predominam historicamente no país características neo-

na relação entre Estado e sociedade civil, bem como se confundem a

esfera pública e a esfera privada<20). A elite económica e social do país tem empregado

todos os recursos de que dispõe, lícitos e ilícitos, inclusive utilizando as instituições

políticas, para impedir a ampliação de benefícios sociais ao conjunto da população. Alguns

mecanismos, historicamente forjados, asseguram a eficácia das ações restritivas da elite,

especialmente a sujeição económica e o autoritarismo.

No caso da educação, o impedimento se concretiza através da demora para definir as

diretrizes educacionais, de subterfúgios diversos na operacionalização da destinação de

população se organiza em grupos estruturados segundo os interesses comuns dos

indivíduos que os compõem, se constituindo em atores da luta política pela gestão da

sociedade. A estruturação, manutenção e ampliação dos atores políticos implica a produção

permanente de bens simbólicos que, além de cumprir as finalidades estabelecidas a priori,

também cumprem o papel pedagógico de constituição do cidadão moderno, com os

comportamentos, atitudes e valores que lhes são peculiares.

Acossada pelas carências e pela recusa ao acesso ao produto da riqueza social, a

patrimonialistas< 19)

verbas, de favorecimentos especiais à elite no poder do Estado.(2l>

19 Este conceito - neo-patrimoniaiismo - consiste em uma inovação do conceito de pcorimonialismo formulado por Max 
Weber. Mais adequado à realidade contemporânea no Brasil, o Estado neo-patrimonialista combina elementos modernos - 
organização racional-legal - e formas de participação política baseadas no corporativismo e na cooptação (elementos 
próprios das práticas patrimonialistas), que possibilitam a ascensão social via “situação de statwT: “... A estratificação por 
status ocorre de mãos dadas com a monopolização de oportunidades e bens materiais e ideais” [Weber]. apud. 
SCHWARTZMAN, S. Op. cit, pp. 53-68.

20 SCHWARTZMAN, S. Op. cit; FRANCO, Maria Sílvia C. Homens livres na ordem escravocrata. São Pauto: Instituto 
de Estudos BrasileirosAJSP, 1969.

21 Muitos membros da elite política brasileira têm se beneficiado dos recursos públicos que se destinam à educação, 
desviando-os para a satisfação de interesses privados. 1EDI. A nova relação entre competitriidade e educação. 
Estratégias empresariais. São Paulo, jan/1992, pp. 17-8.
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Referenciais teóricos e metodológicos

Entre as muitas instituições que participam do processo político de definição da

educacional. Outras atuam no âmbito da sociedade civil, mas transitando sempre pelo

associações profissionais, entidades científicas e culturais, sistemas de ensino — instituições

da sociedade civil - podem ser identificadas como manifestações identitárias dos sujeitos

sociais, atores do processo político.

Uma compreensão adequada do processo político de formulação das políticas

instituições atuantes no espaço político e entre elas e os cidadãos que as compõem. Para

e o

conceito de ideologia, de Pierre Ansart(23).

O conceito de campo, ao invés do conceito de classe, é bastante pertinente na análise

desse processo político, uma vez que o campo se compõe por grupos sociais distintos, em

vista da condição" económica, mas vinculados por interesses comuns à área em que

política educacional, algumas atuam no âmbito especificamente governamental, tais como

espaço governamental, onde os conflitos se resolvem, traduzidos em políticas a serem

os próprios órgãos públicos responsáveis pela montagem e administração do sistema

implementadas: leis, programas de ação, projetos. Os partidos políticos, sindicatos e

educacionais, pressupõe a compreensão da natureza das relações existentes entre as

22 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólica TradL Fernando Tomaz. Lisboa, D1FEL, 1989, cap. 1, IH, VI, VII; ORT1Z, 
Renato. Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983.

23 ANSART, Pierre. Ideologia, conflitos e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, cap. 1.

24 Bourdieu questiona e contesta a teoria de classes de Marx, na medida em que concebe os grupos de interesse 
determinados pela condição meramente económica de proprietários ou não-proprietários de meios de produção. Afirma que 
as classes existem, mas apenas teoricamente, apenas no papel. BOURDIEU, P. Espaço social e génese das “classes”. Op. 
crt.pp.131-9.

isso, foram fundamentais como suporte teórico a noção de campo de Pierre Bourdieu<22)

atuam.(24)
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O campo, para Pierre Bourdieu, é o espaço onde atores sociais, situados em posições

previamente estabelecidas, travam uma luta concorrencial em tomo de interesses

que tenham acumulado.

Considerando a educação como um campo socialmente determinado, podemos

investigar os atores implicados na questão educacional, bem como a natureza e os fatores

da concorrência que se estabelece entre eles. Podem ser identificados como atores do

campo da educação o Estado, os profissionais da educação, os donos de escolas

(empresários da educação e igrejas que oferecem educação escolar), entidades científicas

que estudam o tema da educação, entidades estudantis, partidos políticos, entidades

sindicais de trabalhadores

educacional(27).

O interesse específico em tomo do qual se estabelece a concorrência entre os atores

do campo da educação, decorre do empenho de todos para objetivar as ações que

consideram válidas no processo educativo. Ou, para dizer com mais clareza, colocar em

funcionamento, fazer existir na prática, os projetos particulares de sistema educacional. Em

e patronais que refletem e tomam posições quanto à questão

decorrência do volume de capital simbólico(26)

25 Renato Ortiz fez uma síntese pertinente das formulações de Pierre Bourdieu sobre o conceito de campo: “espaço onde as 
posições dos agentes se encontram a priorifixadas. [o] campo se define como o locusonde se trava uma luta concorrencial 
entre os atores em tomo de interesses específicos que caracterizam a área em questão. (...) todo ator age no interior de um 
campo socialmente determinado”. ORTIZ, R. Op. cit, p. 19.

26O capita! simbólico consiste em um bem, um valor a ser adquirido. Aquele que o possui investe-se de poder e pode vir a 
ocupar a posição dominante. Os detentores de títulos oficialmente estabelecidos (títulos militares, profissionais, de 
propriedades, de honra, de cargos públicos), ocupam as posições dominantes nos campos específicos da sua atuação. Em 
tomo e/ou em função da apropriação e/ou do controle do capital simbólico, é que emergem os conflitos. BOURDIEU, P. A 
representação política. Elementos para uma teoria do campo político. Op. Cit,l 989, p. 145.

27 Os atores sociais mencionados identificam-se enquanto entidades da sociedade civil: sindicais (UNTE, SINASEFE, 
CONTEE, DNTE/CUT, Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, ANDES/SN, FASUBRA, UND1ME), 
estudantis (UNE, UBES), científicas e culturais (ANDE, ANPEd, CEDES), patronais (AEC, ABESC, 
FENEN/CONFENEN). Toda a sociedade civil se interessa pela educação, mas não o tempo todo. As famílias se interessam 
pela educação quando seus filhos ainda são jovens, até se profissionalizarem; os empresários se interessam pela capacidade 
que a escola tem de preparar os jovens para o trabalho; os dirigentes se interessam pela educação, na medida em que na 
escola é que se transmite as regras de convivência social e política, garantidoras da ordem pública; os partidos políticos se 
interessam pela formação cívica dos jovens, entre os quais se recrutam os novos militantes, bem como pela condição de 
vetor de temas mobilizadores da opinão pública Podemos localizar o interesse pela educação nos diversos setores da 
sociedade civil, mas em circunstâncias e por motivos distintos.

específicos(25), adquirindo a configuração de conflito entre dominantes e dominados, em
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processo político.

simbólica. No que diz respeito à função prática, são-lhe atribuídas vantagens no plano

individual - preparar para a vida, para o exercício da cidadania, para inserção no mercado

de trabalho — e no plano coletivo — criar as bases para o desenvolvimento da sociedade e

para o enriquecimento da nação, além de preparar a nação para competir no âmbito

internacional.

A função simbólica é mais sutil, mas mais eficiente, na medida em que possibilita o

tomando-se objeto de disputa entre os agentes sociais. Segundo Bourdieu,

A educação é, portanto, capital valioso, disputado pelos agentes sociais. Em

decorrência disto é que se configura no campo da educação o conflito político para

jogo, nesse caso, a definição hierárquica da produção da educação, enquanto projeto de

educação nacional e enquanto espaço político de atuação dos agentes dominantes do

processo educativo.

“... Na luta pela imposição da visão legítima do mundo social, em que a 
própria ciência está inevitavelmente envolvida, os agentes detêm um poder à 
proporção do seu capital, quer dizer, em proporção ao reconhecimento que 
recebem de um grupo” S3<n

A educação é capital, um bem da sociedade moderna. É dotada de funções prática e

definição dos princípios e diretrizes que devem nortear o processo educacional. Está em

função dos interesses específicos desses atores, definem-se as posições que assumem no

28 ROMANO, Roberto. A filosofia marxista e a questão social. In: F1SCHMANN, RoselL Escola brasileira. São Paulo: 
Atlas, 1987, p. 21.

29 O capital simbólico não é outra coisa senão o capital, qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um 
agente dotado de categorias de percepção resultantes da incorporação da estrutura da sua distribuição, quer d™* 
conhecido e reconhecido como algo de óbvio.” BOURDIEU, P. A representação política. Elementos para uma teoria do 
campo político. Op. cit, p. 145.

30 Idem, p. 145.

controle social(28>. Enquanto capital simbólico(29), a educação estabelece distinções,
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defesa do respectivo

projeto educacional constituem a ideologia. Segundo Pierre Ansart,

das sociedades modernas, conceituada como “o conjunto das posições

teóricas que se organizam numa formação histórica concreta em dado momento de sua

A modema sociedade ocidental se mantém coesa por força de um sem número de

canalizadoras dos descontentamentos com a ordem vigente, em um processo permanente

de auto-institucionalização. Nesse processo, desenvolve-se todo um conjunto de práticas e

relação às instituições que exercem formalmente o poder e em relação a outros grupos com

ideologias distintas.

A ideologia que fomece os elementos substanciais do Estado e da economia

ocidentais é o liberalismo, no interior do qual se verifica uma multiplicidade de conflitos

gerados pela própria dinâmica das idéias que constituem o seu núcleo definidor e pela

disputa das posições hierárquicas de nível superior entre os agentes sociais que a

difundem(33). Outro campo de conflito se configura no embate do liberalismo com outras

ideologias que se lhe opõem.

Sendo a educação um dos meios importantes de organização e preservação da

sociedade, se constitui em um dos espaços sobre o qual incide a ação política

administrativa. Em vista disso, se toma objeto de confronto entre os sujeitos sociais que

adotam posturas político-ideológicas diversas, evidenciadas nas concepções sobre o papel

valores, que confere identidade aos vários grupos e marca a diferença de cada um em

As práticas e discursos desenvolvidos pelo grupo social na

a ideologia é o

ideologias que se entrechocam na arena social e política e que se afirmam como

31 O imaginário social é “o conjunto das evidências implícitas, das normas e valores que asseguram a renovação das 
relações sociais”. ANSART, P. Os imaginários sociais. Op. cit, pp. 18-9.

32 Idem, p. 17.0 texto seguinte, relativo às práticas ideológicas, referenciam-se na obra citada de Pierre Ansart

33 As idéias liberais servem como argumento para justificar, ao mesmo tempo, governo democrático e opressão económica, 
isto é, inclusão política e exclusão económico-social; ou para alargamento da intervenção do Estado na economia (New 
Deal, p. ex.), ou para restringir a participação do Estado na gestão das relações sócio-económicas (neoliberalismo, p. ex.).

imaginário(3,)

história e que esboçam a totalidade das possibilidades e sua finitudé”.(32)
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da escola e nas múltiplas nuances assumidas pela política educacional em diferentes

conjunturas. Estas influenciam também na composição, alinhamentos e formas de ação dos

agentes sociais.

No entanto, a diversidade de posturas ideológicas sobre o papel da educação na

sociedade modema, não impede que predomine a crença na escola como meio de

promoção do desenvolvimento pessoal e da nação, de preparação do indivíduo para a vida

social e de formação do sujeito consciente do seu tempo e apto para buscar realizar as

mudanças necessárias para a sociedade. Este é, em suma, o ideário liberal, assumido tanto

pela sociedade civil, quanto pelo Estado(34).

O campo de conflitos se configura quando se toma necessário definir: como

promover a educação, que características deve ter o sistema educacional, que ensinamentos

devem ser priorizados em um dado momento histórico, qual volume de recursos deve ser

utilizado no sistema educacional, qual deve ser a fonte desses recursos, quem deve gerir a

educação.

No caso da discussão sobre a educação brasileira, o eixo do conflito que se

estabelece entre os dois sujeitos é a relação público x privado. Para compreensão das

questões em jogo, cabe buscar o entendimento da diferença que se estabeleceu entre o

O público, que na sociedade grega tinha a acepção do exercício político fora do

âmbito da família, sofreu modificações ao longo do tempo. Na Antiguidade, a esfera

pública era o espaço onde os homens livres exerciam o direito de falar e de serem ouvidos,

onde decidiam sobre a gestão política da cidade. A esfera privada era o espaço de

público e o privado na tradição histórica ocidental.(35)

34 V. SACR1STÁN, J. Gimeno. Reformas educacionais: utopia, retórica e prática. In SILVA, Tomaz Tadeu da e GENTILI, 
Pablo (org.). Escola S. A. Brasília: CNTE, 1966, p. 150-166.

35 As formulações a seguir se baseiam em ARENDT, Hannah. As esferas pública e privada. In A Condição Humana, Rio
de Janeiro: Forense Universitária/Salamandra, São Paulo: EDUSP, 1981 p. 31-88; PINHEIRO, M. Francisca, O público e o 
privado na educação: um conflito fora de moda. In FÁVERO, Osmar (org.). A educação nas constituintes brasileiras. 
1823-1988. Campinas-SP: Autores Associados, 1996, p. 256-288 (esta autora se referencia no texto referido de Hannah 
Arendt). |
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reprodução da vida - prolongamento da espécie e produção do necessário à sobrevivência

material. Este era o âmbito do reino da necessidade, onde não havia a liberdade - era o

espaço das mulheres e dos escravos. Na Idade Média, a esfera pública, enquanto o lugar do

exercício da política, cede espaço à devoção religiosa, mas a esfera privada, o reino da

necessidade, continua a ser o âmbito de atuação das mulheres e dos produtores

(camponeses e artesãos).

A partir da modernidade a esfera privada ascendeu ao espaço público. Este deixou de

administração da provisão material da sociedade. A função do governo do Estado se refere

à gestão da distribuição dos bens produzidos pela sociedade; a prática política tomou-se

da produção e distribuição das provisões materiais. Hoje, as esferas pública e privada se

confundem no espaço social e o público assumiu a conotação do que é relativo ao âmbito

do Estado(36).

No Brasil, o público assume, para os Trabalhadores da Educação, a acepção de coisa

estatal. Para os Empresários da Educação o público extrapola os limites do Estado e se

identifica com o que diz respeito ao povo em geral, ao conjunto de pessoas que executam

Há, porém, limites para essas diferenciações, determinados sobretudo, pela matriz

ideológica do conflito:

liberdade e de igualdade de direitos, norteadoras dos projetos sociais. Educar pressupõe,

portanto, que sendo todos os indivíduos cidadãos sob a jurisdição das mesmas leis - iguais,

ser o âmbito do exercício da política pelos homens livres e se transformou no espaço da

um exercício de concorrência entre os sujeitos pela definição das regras de administração

o liberalismo. Dessa matriz filosófica retiram-se as noções de

alguma coisa em comum/371

36 Público nesta acepção, corresponde a estatal [segundo formulação de J. Habermas, Mudança estrutural da esfera 
pública], cf. PINHEIRO, M. Francisca, Op. cit, p. 257.

37 PINHEIRO, F, op. cit, p. 256.

portanto - devem ser preparados para ser livres e para exercerem a liberdade no espaço
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produzi-las(38). O debate que então se trava, gira em tomo da forma jurídica da escola que

forma o cidadão.

O conflito educação pública x educação privada, no Brasil, tem uma tradição

histórica que retrocede ao período colonial, quando a educação era ministrada pelos

jesuítas. Manifesta-se a partir da instalação da República - regime de governo em que a

educação para a cidadania se toma atributo do Estado - sob a forma de oposição entre

ensino laico e ensino religioso; é acirrado a partir da década de 30, em vista das reformas

constitucionais (processo constituinte em 1934 e outorga da Carta de 1937 com a

instalação da ditadura getulista); volta à tona na década de 40, simultaneamente ao

processo de redemocratização da sociedade e, após a promulgação de nova Constituição e

se prolonga em decorrência da elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, entre 1948 e 1961. A partir da década de 70, deixa de aparecer como

oposição entre ensino religioso e ensino laico e se configura como conflito explícito entre o

ensino público e o ensino particular.

Na década de 80 recrudesce novamente, a partir da instalação de mais uma

aglutinam em posições opostas e lançam mão de

fazer prevalecer seu ponto de vista. O nó da questão se localiza no financiamento público

da educação: para os defensores da escola pública, os recursos do Estado devem ser

Estado deve investir no financiamento do ensino privado, tanto quanto no financiamento

do ensino público

utilizados apenas para financiar o ensino público; para os defensores da escola particular, o

se compram não só as coisas necessárias à vida, como a força de trabalho necessária para

um arsenal de imaginação e força para

social. A liberdade mais cara aos liberais é a de participar do mercado, onde se vendem e

38 CANI VEZ, P. Op. cit, especialmente cap. 1,3 e 6.

Assembléia Nacional Constituinte. Os diversos agentes do campo educacional se
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A leitura do conflito ensino público x ensino privado foi feita a partir das indicações

de Pierre Ansart(39). O tema, mobilizador dos agentes sociais, desencadeia uma infinidade

de práticas destinadas à afirmação dos pontos de vista peculiares a cada grupo e à

operacionalização desses pontos de vista sob a forma de leis. Ensino público de um lado, e

ensino privado de outro, se tomam a face pública de princípios ideológicos que se auto-

instituem no decorrer do processo conflituoso, cumprindo a função de desenvolver todo

em relação às instituições que exercem formalmente o poder e em relação a outros grupos

com ideologias distintas; cada um marca a sua distinção em relação ao sujeito antagónico

imediato, o qual esposa o princípio ideológico contrário.

A ideologia do grupo fornece a cada indivíduo que o compõe, os parâmetros para que

demais membros. O indivíduo encontra no grupo o lugar que o faz diferente, reconhecido

pelos pares e pelos outros, com uma identidade configurada pelos contornos fornecidos

pela ideologia. Em suma, a ideologia cumpre a função de identificação social também do

indivíduo, ao qual fornece um lugar seguro, onde pode encontrar os seus pares, de onde

pode manifestar seus pontos de vista e exercer

enquanto discordante.

envolvimento de outros setores da sociedade(40), definição do conceito de educação

pública, segundo os interesses em jogo; divulgação das respectivas concepções através da

um conjunto de práticas e valores que confere identidade ao grupo e marca a sua diferença

A metodologia de ação dos sujeitos sociais implica utilização de recursos tais como:

seu direito de discordar e se fazer ouvir

39 ANSART, P. Op. cit, Introdução e cap. 1.

40 Como exemplos podemos citar do lado do ensino privado, a grande imprensa nacional; do lado do ensino público, o 
movimento sindical filiado à Central Única dos Trabalhadores. As posições dos grandes jornais do país - Estado de S. Paulo, 
Folha de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil - são explicitadas em artigos que avaliam o capítulo da educação na 
Constituição de 1988. A posição da CUT se expressa nas orientações emanadas de um dos seus departamentos, o 
Departamento Nacional dos Trabalhadores em Educação (DNTE), envolvendo os demais sindicatos da Central na luta em 
defesa da escola pública. SEMINÁRIO INTERNACIONAL 1, 2 e 3 de jurV1993, Belo Horizonte. Trabalhadores e 
educação: organização e construção da cidadania, CUT-DNTE / SPSo; MARINHO, Regina Novaes. As reflexões do 
movimento sindical sobre a educação. In PINO, Angel et all. Op. cit, pp. 115-35.

expresse sua discordância, bem como o código de convivência e conivência com os
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em ambientes restritos,

campanhas publicitárias, manifestações públicas com apresentação de slogans falados,

escritos e, muitas vezes, cantados.

conjunto de práticas que implicam o investimento em

produção teórica, formação de lideranças, padronização de comportamentos e discursos

dos membros do grupo, divulgação pública permanente do grupo, da ideologia que

advoga, do capital simbólico acumulado e dos mecanismos de ampliação continuada desse

capital.

organização social no Ocidente, tais como manifestações cívicas da era moderna,

constituição do movimento operário e até mesmo formas de manifestação social ainda mais

remotas, vinculadas à estruturação do cristianismo na Europa.

A análise de Hobsbawm(4l) sobre as atividades simbólicos massivas do movimento

partir do século XIX, e em segundo lugar, da produção e autoinstituição dos atores sociais

em geral.

elementos que favoreciam a vitória de um deles ao final da luta pela definição da política

educacional. As descobertas extrapolavam

compreensão das relações humanas, sobretudo no âmbito político.

aprendizagem pelos movimentos sociais contemporâneos, de práticas políticas inventadas a

confrontavam em função da educação, as formas que utilizavam no processo político e os

operário, expressivas das identidades sindicais e partidárias e, sobretudo, da classe que se

A pesquisa se mostrou fascinante como meio para delinear os atores sociais que se

Ou seja, desenvolvem um

imprensa, debates, publicação de livros, discursos públicos e

41 HOBSBAWN, Eric J. A transformação dos rituais do operariado. In Mundos do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Tetra, 
1984, pp. 99-122.

os objetivos programados, ampliando a

antagoniza com os donos do capital, possibilitou a compreensão, em primeiro lugar, da

Muitas dessas práticas foram herdadas da experiência histórica das formas de
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Quando chegou o momento de apontar o sujeito político vitorioso, o que dera conta

de fazer implementar o projeto educacional que idealizara, ficou claro que a política

educacional que estava sendo aprovada não fora discutida pelos agentes sociais que

estiveram no cenário político e não podia ser reivindicada por nenhum deles. O conflito

político estava sendo resolvido com soluções não cogitadas anteriormente, respeitando

diretrizes oriundas do espaço extemo ao campo da educação nacional.

Ficou claro, então, que as teorias utilizadas para compreensão do processo histórico

em estudo se mostravam insuficientes na nova conjuntura. Eram formulações pertinentes à

modernidade, que se achava em decomposição.

O conceito foucaultiano de governamentalidade possibilitou a compreensão do

cenário político e social que então se desenhava em meados dos 90 no Brasil, com a

emergência de novo contexto histórico, em que se processava o deslocamento do epicentro

do governo da sociedade. Foucault identifica três tipos de govemo, de igual importância

para o ordenamento social: “o governo de si mesmo, que diz respeito à moral; a arte de

governar adequadamente uma família, que diz respeito à economia; a ciência de bem

Embora na modernidade tenha havido a supremacia do govemo do Estado - âmbito

da política - hoje, a prioridade vem sendo assumida pelo govemo da família - âmbito da

economia, cuja gestão é exercida pelo mercado - exigindo novas práticas de govemo. No

novo contexto, o auto-govemo - âmbito da moral - supõe uma outra ética: a valorização

do consumidor (ao invés do cidadão), da competência técnica (ao invés da capacidade de

argumentação), da disposição para competir e vencer (ao invés da solidariedade entre os

42 Foucault fundamenta sua teoria nas formulações de La Mothe Le Vayeur. Apud FOUCAULT, M. A 
governamentalidade. In Mícrofísica do poder. 4 ect, Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 280; Foi muito importante também, 
para compreensão do conceito foucaultiano e sua aplicação na análise da realidade contemporânea, a leitura dos textos de 
MARSHALL, James. Governamentalidade e Educação Liberal; e PETERS, Michael. Governamentalidade Neoliberal e 
Educação. In SILVA, Tomaz T. da. O Sujeito da Educação. Estudos Foucaultianos. 2 ed., Petrópolis: Vozes, 1994, pp. 
21 -34 e 211-224, respecti vamente..

governar o Estado, que diz respeito à política”.(42)
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pares). Dessa forma é foijado o novo ser social, o consumidor, substituto do cidadão. O

sujeito coletivo foi substituído pelo indivíduo, que busca atingir a competência que o

habilita à vitória na corrida competitiva.

O governo da família — âmbito da economia — estende-se ao conjunto da sociedade,

sob as diretrizes de instituições financeiras de caráter global, exigindo outras práticas

pedagógicas para formação dos novos valores que articulam a convivência social. O

governo político, agora sob a égide do governo da economia, implementa no sistema

educacional as diretrizes fornecidas pelos organismos financeiros internacionais — FMI,

BIRD, Banco Mundial. O sujeito político coletivo esfacelado cede a vez aos indivíduos

consumidores, regidos pelos valores do mercado.

A descoberta surpreendente da substituição da supremacia do govemo do Estado

pela supremacia do govemo do mercado, deu margem à formulação de novas questões que

poderiam nortear uma série de novas pesquisas importantes para a compreensão da

experiência social contemporânea: na sociedade de indivíduos atomizados, regida pela

lógica do mercado, será possível a construção de uma institucionalidade que favoreça o

relacionamento civilizado entre os homens? Melhor dizendo, é possível ainda, nesse novo

contexto, um clima social de respeito mútuo entre os indivíduos, capaz de preservar a paz

entre os homens? Ou será essa nova ordem social um campo fértil para o florescimento de

relações que traduzam a afirmação hobesiana de que o homem é o lobo do homem? Caso

prevaleça a primeira alternativa, que instituições estariam sendo construídas e que nova

ordem social estaria sendo desenhada? Até quando a educação escolar continuará

exercendo seu papel socializador nesse novo contexto histórico?



32

A documentação

A partir do início da investigação, logo após a identificação e localização das

fontes, foi definida uma sistemática de trabalho que procurava contemplar, ao

mesmo tempo,

acesso, do ponto de vista do pesquisador. Privilegiei, então, no primeiro ano, a

pesquisa na cidade de São Paulo e, nesta,

Trabalhadores-CUT e da Ação Educativa (Organização Não Governamental).

informações apropriadas aos objetivos propostos no trabalho. A documentação

coletada é variada, embora não constituísse conjuntos significativos enquanto

analisados, ordenava-os em conjuntos aos quais era atribuída significação temática.

utilizados em outros momentos de sistematização.

O primeiro conjunto de documentos foi denominado Coleção Ação Educativa.

Consiste em um conjunto de artigos sobre educação publicados pela imprensa

1988, período de atuação da Assembleia Nacional

Constituinte, documentação organizada numa coletânea publicada em 1990 pelo

Com os documentos existentes no Departamento Nacional dos Trabalhadores

Coleção DNTE/CUT, foram formadas duas unidades

2) Documentos de caráter organizativo. Essa documentação aglutina documentos

43 CENTRO ECUMÉNICO DE DOCUMENTAÇÃO E ENFORMAÇÃO-CEDI. Educação no Brasil 1987-1988. São 
Paulo, 1989,299 p. Aconteceu Especial, n. 19.

temáticas, identificadas como: 1) Documentos relativos ao debate sobre educação e

unidades temáticas. Assim, à medida que os documentos foram identificados e

Os documentos que não cabiam nesses conjuntos eram reservados para serem

os arquivos da Central Única dos

a abrangência dos arquivos documentais e a funcionalidade de

em Educação da CUT, a

brasileira entre 1987 e

A documentação desses arquivos é volumosa, com conteúdo rico de

Centro Ecuménico de Documentação e Informação-CEDI.(43)
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governamentais, entidades empresariais, partidos políticos, entre outros, com grande

riqueza de informações sobre o processo político de discussão sobre a questão da

educação nacional.

Foram recolhidos ainda na CUT outro aglomerado de documentos que não

compõem unidades temáticas - mas que se articulavam ora a uma, ora a outra das

unidades temáticas já constituídas - e que também não faziam parte das coleções

mencionadas. Esses documentos foram sendo utilizados na medida em que serviam

como complemento à argumentação desenvolvida.

Uma terceira coleção, constituída desde o início da pesquisa nos arquivos da

Biblioteca da PUC/SP, foi denominada Coleção Associações Científicas da

Biblioteca PUC/SP. São os documentos produzidos por entidades educacionais de

caráter científico, especialmente pelo INEP, órgão do MEC para estudos e pesquisa

sobre a educação.

Uma quarta coleção foi constituída pelos documentos arrolados em Brasília,

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE e a Confederação

Nacional dos Estabelecimentos de Ensino-CONFENEN.

Dos arquivos do Congresso Nacional foram utilizados os documentos relativos

discussão e votação, pelo plenário da Câmara, dos temas relativos ao sistema

ensino, intensificados no período constituintenacional de

tramitação do Projeto de LDB. Na CNTE foram selecionados documentos diversos

produzidos pela própria entidade, pertinentes ao processo organizativo e à luta

da educação pública. Na

nos arquivos do Congresso Nacional e de duas entidades do campo da educação, a

e no período de

política em defesa da categoria dos professores e

originários das diversas entidades educacionais vinculadas à CUT, bem como

aos debates parlamentares sobre o tema da educação entre 1980 e 1995: atas de

documentos sobre a educação oriundos de eventos internacionais, órgãos
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90, o qual sintetiza toda a sua produção ideológica, expressa nos discursos teóricos

desencadeou em defesa da educação particular.

rituais de apresentação pública captados nas imagens do processo político de

discussão sobre a educação, foram coletadas das próprias publicações dos sujeitos

envolvidos na luta política. Porém, parte significativa das imagens e sons do

movimento docente, foram selecionadas dos arquivos fotográfico e filmográfíco da

Seção Sindical dos professores da Universidade Federal de Uberlândia - ADUFU-

Seção Sindical - ANDES/SN.

Da legislação relativa à educação nacional foram selecionadas as leis que

contêm as diretrizes da educação nacional: a Lei 4.024/61, a Lei 5692/71 e a Lei

7.044/82. A primeira regeu, até recentemente, a educação fundamental e média. A

segunda altera a LDB de 1961 e estabelece as bases da educação nacional do regime

militar; a terceira altera dispositivos da Lei 5.692/71, passando a nortear o sistema

educacional nos aspectos relativos à profissionalização. Além dessa legislação,

foram analisados documentos governamentais oriundos do Ministério da Educação e

do Ministério do Trabalho: o Plano Decenal de Educação Para Todos, a mais

recente LDB, Lei 9.394/96; os Parâmetros Curricualres Nacionais - PCN; o

documento preparatório para a participação do Brasil na Conferência Mundial de

Educação Para Todos, realizada

pertinentes aos objetivos da pesquisa.

definição da educação nacional. Inicialmente

CONFENEN foi privilegiado o órgão de divulgação da entidade nas décadas de 80 e

Entre as práticas dos grupos sociais estudados foram destacados, também, os

a sua participação no processo de

Essa legislação contribuiu para a

em Jontien, em 1992; documentos sobre a

e políticos divulgados pela entidade, bem como no conjunto das ações que

formação profissional dos trabalhadores, entre outros documentos oficiais

compreensão do papel do Governo na
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definição das políticas educacionais deveria ser analisada apenas enquanto espaço

para onde as propostas dos demais agentes sociais eram encaminhadas e onde

sofriam um processo de seleção, após o qual se objetivariam, de fato, as diretrizes

da educação nacional. Vigorava a expectativa de que a educação resultante do

processo político seria reveladora das opções ideológicas e das afinidades dos

uma nova articulação das relações sociais, externos ao campo da educação nacional.

O desdobramento do trabalho analítico

O conflito político apreendido, extrapola a disputa pelo uso dos recursos

públicos. A disputa pela definição da política nacional de educação configura um

campo ideológico demarcado pela concepção que os agentes têm da organização

social.

relações entre os sujeitos coletivos que atuam no interior do campo educacional,

bem como as respectivas ações para mobilizar os indivíduos que os compõem e para

tornar as suas idéias assimiláveis à sociedade em geral.

No primeiro capítulo, “Os sujeitos da educação no Brasil”, procuro mostrar

constróem a respectiva representação do sistema educacional vigente. As ações

então desencadeadas tecem, simultaneamente, o perfil do real sobre o qual atuam e

que se modifica enquanto se relacionam, confrontando-se.

governantes com um ou outro dos agentes atuantes na arena política. No entanto, ao

política educacional para o país, enquanto expressão de interesses afinados com

final verificou-se que a intervenção governamental foi decisiva para definir a

como o perfil dos agentes do campo educacional se configura à medida que

Nas páginas seguintes procurei delinear o conflito ideológico que permeia as
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Entre os diversos agentes do campo educacional, foram estudados apenas dois

Central Única dos Trabalhadores-

CUT e os Empresários da Educação aglutinados na Confederação Nacional dos

decorreu da significação das ações que desencadearam nas últimas décadas do

século XX, aglutinando numeroso contingente de indivíduos.

O segundo capítulo, “Educação

apresenta os valores sociais predominantes no mundo moderno, trabalho e

cidadania, que orientam e justificam a educação contemporânea. Esses valores

perspectiva ideológica focalizada —

liberalismo ou socialismo - esposados, respectivamente, por Empresários da

Educação e Trabalhadores da Educação.

O terceiro capítulo, “O processo social de luta: rituais e plástica”, focaliza os

âmbito da educação: rituais de

manifestação pública dos agentes sociais, movimento dos corpos no espaço de

discussão e apresentação, forma e cores dos objetos utilizados (documentos

impressos - panfletos, manifestos, avisos e outros - faixas, cartazes, adesivos), sons

predominantes no processo de convencimento dos pares e de conquista da simpatia

de outros segmentos da sociedade e nas situações de confronto com os antagonistas.

São também focalizados os efeitos da plástica dos movimentos sociais na definição

dos rumos do sistema educacional brasileiro e na configuração do sistema de

representação da sociedade.

Na Conclusão, “Dos sonhos à realidade?”, procuro apresentar resposta à

indagação inicial, buscando delinear o modo como a política educacional é definida

ideal de educação de

- os Trabalhadores da Educação aglutinados na

um ou outro agente social. No contexto estudado ficou claro

e redefinida, bem como o porquê dela expressar, em contextos históricos diversos, o

assumem qualidades diferentes, segundo a

e sociedade no mundo contemporâneo”,

aspectos áudio-visuais da ação política no

Estabelecimentos de Ensino-CONFENEN. A escolha desses agentes sociais



37

meados da década de 90,

contrariando todo o processo anterior de discussão em ambiente institucional

liberal, decorreu da alteração desse cenário, com a construção de uma outra

institucionalidade, afinada à hegemonia do mercado na época contemporânea.

A percepção desse fenômeno foi possibilitada pela leitura de Michel Foucault,

o qual deu o gancho necessário para compreensão da “traição” dos governantes

brasileiros atuais aos princípios liberal-democráticos, pilares da sociedade moderna,

até recentemente cimentados através da escola. Verifíca-se o deslocamento da

gestão da sociedade de uma instância para outra - neste caso, do âmbito da política

para o âmbito do mercado —, sem perda do controle e das motivações para

manutenção da coesão social. Justifica-se, assim, que os princípios liberais clássicos

possam ser substituídos por outros, de cunho mais seletivo e excludente.

que a definição da política educacional brasileira em
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CAPÍTULO I

OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Delinear o perfil dos sujeitos do campo da educação é uma tarefa que implica a

construção, simultaneamente, da representação do sistema educacional vigente . Os

agentes sociais desencadeiam ações com efeitos constitutivos e transformadores da

realidade em que atuam. Dois agentes do campo educacional brasileiro nas décadas

de 80 e 90 serão objeto de análise nesse capítulo, tendo em vista o significado das

ações que desencadearam, aglutinando numeroso contingente de indivíduos em tomo

de uma temática de forte apelo político e moral, a (re)defínição do sistema nacional

de educação.

paulatinamente, através de diversos mecanismos legais, em paralelo ao amplo debate

coordenado pela Subcomissão de Educação da Câmara Federal, com o objetivo de

colher subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

44 SANTOS, Milton. Grandes empresas dominam política, diz Milton Santos. Folha de S. Paula São Paulo, 8/janJ2001, p. 
A 8. Entrevista concedida a Célia Chaim.

“Há uma certa anuência no sentido de que certos problemas 
somente podem ser enfocados em conjunto e a partir de uma 
ideia de futuro, um projeto de civilização. O Brasil nunca teve 
um cidadão brasileiro mesmo. Algumas pessoas recebem 
tratamentos privilegiados e as outras são coisas. ”(44)

A política educacional no Brasil dos anos 90 foi sendo implantada
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Porém, o debate pouco influenciou a política governamental para a educação, ainda

curso.

A formulação das linhas básicas desta consta em alguns documentos de origem

universalização da educação básica, a ênfase na formação geral e polivalente em

detrimento da especialização, a incorporação do Programa de Qualidade ao processo

educacional, o desenvolvimento da educação em um sistema de parcerias entre o

busca de apoio

O entendimento de alguns atores do campo da educação era que as diretrizes

implementação de uma educação de caráter dualista, em trajetória autoritária.

A discussão girava em torno de questões históricas da disputa política pela

definição da política educacional: ensino público x ensino privado, educação dualista

x escola unitária, gestão democrática x gestão centralizada. O cerne da discussão

localizava-se na finalidade da educação: educar para formar o cidadão livre e

consciente do seu papel social e político ou educar para formar o trabalhador

adequado ao sistema produtivo.

em agências internacionais(46).

governo e a “comunidade”, esta entendida especialmente como iniciativa privada, e a

45 Os documentos são: a) de origem governamental: BRASIL. Ministério da Educaçâo-MEC. Programa Setorial de Ação 
do Governo Collor na Arca de Educação. 1991-1995, Brasília, dez/1990; BRASIL Ministério do Trabalho/Secretaria 
de Formação Profissional-SEFOR. Educação Profissional. Um Projeto para o Desenvolvimento Sustentado. Brasília, 
1995,24 p.; b) de origem empresarial: INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTR1AL- 
1EDI. A nova relação entre competitividade e educação. Estratégias empresariais. São Paulo, 1992,27 p.

46 As diretrizes da política educacional brasileira foram analisadas em SOUZA, Donaldo Bello de et al.. Trabalho e 
educação: centrais sindicais e reestru tu ração produtiva no Brasil Rio de Janeiro: Quartet, 1999 (v. especialmente o 
cap. 2 - “Reestruturação produtiva, trabalho e educação no Brasil”, p. 35-89); FR1GOTTO, Gaudêncio, Educação e a crise 
do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1995. p. 155-6.

que tenha alimentado a ação dos sujeitos sociais envolvidos no processo político em

governamental e empresarial(45) desde meados da década anterior, tais como a

apontavam para um processo de privatização da educação nacional e para a
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Tais questões já haviam permeado

anos 70 e 80, motivadas pela determinação governamental de oferecer na escola

regular, fundamental e média, a formação profissional da mão de obra requerida pelo

mercado de trabalho.

Esgotada a temática da escola para a formação da mão de obra para o mercado

sua operacionalização nas

a formação para a cidadania tornou-se o ponto de inflexão

para o qual convergiram as discussões dos atores políticos, mas sempre expressas

através dos conflitos históricos referidos. Em dois momentos de acirramento da

discussão política sobre a educação, quer no processo constituinte de 1987-88, quer

Nacional (88-95), radicalizaram-se as posições em tomo das questões citadas e das

práticas desenvolvidas para fazê-las prevalecer.

A seguir serão delineados os sujeitos sociais envolvidos na discussão sobre a

educação nacional a partir do final da década de 70, bem como suas respectivas

práticas. A intenção é desvendar a multiplicidade de efeitos decorrentes da atuação

simultânea dos atores na cena política, para discussão da temática comum relativa à

educação.

47 Em 1982 a Lei 7044 extinguiu a obrigatoriedade da profissionalização no ensino médio. WARD, Mtrian J. Algumas 
reflexões em tomo da Lei 7044. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas. 47:15-17, nov/1983.

as discussões sobre a educação nacional nos

no processo de elaboração e tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

de trabalho, com derrota da política governamental em

unidades escolares,(47)
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1. Os Sujeitos do Campo Educacional

No decorrer da investigação, foram identificados como sujeitos constitutivos do

(CNTE, SINASEFE, CONTEE, DNTE/CUT,

ANDES/SN, FASUBRA, UNDIME), entidades estudantis (UNE, UBES), entidades

científicas e culturais (ANDE, ANPEd, CEDES), Fórum Nacional em Defesa da

Escola Pública (entidade criada na década de 80, aglutinando as entidades citadas

anteriormente e mais algumas outras da sociedade civil, cujo objetivo era lutar por

decorrer da elaboração da LDB, a escola pública, gratuita, laica e única como base

do sistema nacional de educação), entidades patronais (AEC, ABESC, CONFENEN),

partidos políticos; e b) instituições governamentais responsáveis pela educação:

especialmente o Ministério da Educação - MEC, o Ministério da Cultura e o

Ministério da Ciência e Tecnologia, e também o Ministério do Trabalho, enquanto

interessado na educação do trabalhador.

Os sujeitos sociais(49) consistem em agrupamentos coletivos que se constituem

em função de experiências e interesses comuns, o que supõe um conjunto de valores

relações sociais intra-grupo, bem como deste comfornecem os parâmetros para as

e normas expressas nas idéias e práticas do grupo. As normas e valores articuladas

48 O conceito de sociedade civil é o de Bobbio: “Na contraposição sociedade civil/Estado, entende-se por sociedade civil a 
esfera das relações entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à margem das relações de 
poder que caracterizam as instituições estatais. Em outras palavras, sociedade civil é representada como o terreno dos 
conflitos económicos, ideológicos, sociais e religiosas que o Estado tem a seu cargo resolver, intervindo como mediador ou 
suprimindo-os; como a base da qual partem as solicitações às quais o sistema político está chamado a responder; como o 
campo das várias formas de mobilização, de associação e organização das forças sociais que impelem à conquista do 
poded'. BOBBIO, N. et al. Dicionário de política. Brasília: Ed UnB, 1986, p. 1210.

49 Refiro-me neste trabalho, ao sujeito histórico coletivo, representado pelas instituições e entidades da sociedade civiL 
Bourdieu refere-se ao sujeito histórico como agente social, o portador da ação. Cf ORT1Z, Renato. Op. cit, p. 14.

campo da educação: a) instituições da sociedade civil(48): entidades sindicais de

uma legislação que privilegiasse, no processo constituinte e, posteriormente, no

trabalhadores da educação
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formam

Alguns dos sujeitos políticos do campo educacional articularam-se na segunda

metade da década de 80 e início da década de 90, encabeçados por uma entidade de

caráter nacional, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), cuja estruturação

contempla um departamento específico para tratar das questões relativas à educação:

o DNTE - Departamento Nacional dos Trabalhadores em Educação. No seu interior

ANDES/SN, FASUBRA. A construção desse sujeito político único, constituído por

várias entidades de profissionais da educação, decorreu de um longo processo

meio ao enfrentamento de antagonistas

poderosos, localizados no âmbito do poder público e da própria sociedade civil.

Outros são articulados pela FENEN/CONFENEN(5,) - Confederação Nacional

dos Estabelecimentos de Ensino, associações e sindicatos patronais do setor

educacional. As escolas confessionais católicas se organizaram sob a coordenação da

AEC e da ABESC, mas em alguns momentos de discussão acirrada sobre a educação,

se estabeleceu uma aliança em torno de interesses comuns, sob a coordenação da

e sob suas diretrizes atuam as entidades seguintes: CNTE, SINASEFE, CONTEE,

outros grupos do campo a

FENEN/CONFENEN.'52'

político de negociações e alianças, em

e aosa ideologia, cuja função é atribuir sentido à ação, aos projetos

50 ANSART, P. Os imaginários sociais. Op. cit, p. 35-46.
51 Estarei, ao longo do texto, referindo-me assim a esta entidade, considerando a não diferenciação da sua atuação no 
período em estudo. A dupla denominação se explica por ter ocorrido mudança da sua condição jurídica em 1990, quando a 
Federação foi transformada em Confederação. Mas, como não houve alteração da pratica política e, como o trabalho não é 
desenvolvido segundo um critério cronológico/evolucionista, utilizo a dupla denominação para referir-me indistintamente ao 
período de vigência da FENEN e ao período em que já havia se constituído a CONFENEN.
52 A AEC e a ABESC constituem um sujeito distinto entre os donos de escolas privadas, com concepções, projetos e 
perspectivas pedagógicas diferentes da FENEN/CONFENEN. No entanto, em vista do volume de trabalho que implica a 
análise dos múltiplos atores sociais do campo da educação, a AEC e a ABESC não serão objeto de estudo especifico 
trabalho.

empreendimentos políticos.(50)

que pertence. Ao se efetivarem nas idéias e práticas,
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Neste trabalho apenas dois sujeitos são considerados: os Trabalhadores da

CONFENEN, considerando que, na conjuntura analisada, articularam grandes

contingentes de indivíduos empenhados na disputa pela definição dos rumos da

educação nacional, produzindo um conjunto de bens culturais e políticos bastante

significativo para a construção da representação do real então prevalecente.

O real, neste caso, é entendido como a tessitura urdida pelos sujeitos políticos

arquitetada. Essa arquitetura do social delineou-se simultaneamente à construção da

identidade dos diversos sujeitos envolvidos, apreendida através da peculiaridade dos

A realidade é, porém, um terreno fugidio, difícil de ser determinado. Nas

décadas anteriores aos anos 80 a realidade era construída a partir de um arcabouço

teórico que supunha uma estrutura social sobre a qual se processavam mudanças de

caráter conjuntural. Nessa perspectiva, as análises sobre a educação procuravam

identificar as características estruturais da sociedade e do sistema educacional e, a

partir daí, as mudanças operadas, decorrentes da trama das relações tecidas pelos

sujeitos sociais. Esse movimento analítico possibilitava a apreensão da realidade

buscada no objeto de investigação. O real era entendido como os sistemas de

relações que organizam o mundo social.

dimensão da estrutura social capitalista, determinada pela peculiaridade da

peculiaridade da formação histórica do capitalismo local interferiu sobre as relações

Educação, aglutinados no

seus sonhos e da pertinência das ações que os tornam realidade.

DNTE/CUT e os Empresários da Educação, aglutinados na

constituição tardia do capitalismo no continente latino-americano. Afirmava-se que a

Nessa perspectiva, muitos autores pensavam a educação brasileira como uma

em ação; a análise das suas práticas permite compor a imagem da realidade
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A partir de meados dos anos 80 emerge uma outra concepção de real, percebido como o

transparece nas formulações de Roger Chartier sobre a nova configuração do objeto da

História.

Ou ainda mais diretamente quando se refere às práticas sociais: "também elas

invenções de sentido limitadas pelas determinações múltiplas que definem, para cada

Nesta perspectiva, os sujeitos políticos que partilham a realidade educacional do país

nas décadas de 80 e 90 são, ao mesmo tempo, construtores do sistema educacional e

construtores de si mesmos, enquanto antagonistas que disputam a realização de projetos

marcados por valores, normas e comportamentos que os antecedem.

resultado do processo de atribuição de sentido, pelos sujeitos, às práticas sociais, tal como

"... o objeto fundamental de uma história cujo projeto é reconhecer a maneira 
como os atores sociais investem de sentido suas práticas e seus discursos, 
[premidos pela] tensão entre as capacidades inventivas dos indivíduos ou das 
comunidades e os constrangimentos, as normas, as convenções que limitam — 
mais ou menos fortemente, dependendo de sua posição nas relações de 
dominação - o que lhes é possível pensar, enunciar e fazer.n (54)

53 Alguns exemplos: FERNANDES, Florestan. Op. cit, pp. 192-219; CUNHA, Luiz Antonio. Educação e 
desenvolvimento social no Brasil. 5 ed., São Paulo: Francisco Alves, 1980; FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio 
de Janeiro: Paz & Terra, 1979; ROMANELLI, Otaíza. História da Educação no BrasiL 14 ed., Petrópoilis: Vozes, 1991; 
SAVIAN1, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1983. Chartier fez uma síntese dessa postura 
teórica em sua reflexão sobre o conhecimento histórico. CHARTIER, Roger. A história hoje: dúvidas, desafio, propostas. 
In: Estudos históricos.. Rio de Janeiro: CPDOC, v. 7, n. 13,1994, p. 101.

54 CHARTIER, R- “O mundo como representação”. Estudos Avançados, São Paulo, 11(5), p.173-191,1991.

55 CHARTIER, R- A história hoje: dúvidas, desafios, propostas. Op. cit, p. 106.

entre as classes sociais, dificultando a universalização da educação e retardando o

comunidade, os comportamentos legítimos e as normas incorporadas”.^

desenvolvimento material, político e cultural da sociedade brasileira.(53)
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diretrizes da ação sindical, apesar das entidades acima referidas comportarem membros

também do setor privado do sistema educacional(57).

Até a promulgação da Constituição de 1988, os funcionários públicos brasileiros eram

Essa organização confusa,

direito de sindicalização. De acordo com a avaliação da CUT, "... no geral, as estruturas

nacionais que abarcam todo

com algumas mudanças, prevaleceu após a conquista do

o funcionalismo público são extremamente frágeis, não

funcionários públicos do sistema oficial de ensino, preponderantes quando se decidem as

56 O sujeito político que denomino Trabalhadores da Educação antecede o DNTE, entidade que pode ser identificada 
como a culminância do processo de organização dos profissionais do setor educacional no BrasiL Portanto, a referência a 
esse sujeito, neste trabalho, poderá ser anterior a 1987, ano da criação do DNTE.

57 Os professores da rede escolar privada se organizam nos SINPROs - Sindicatos de Professores, que têm base municipal; 
estes formam as Federações estaduais que, por sua vez, constituem a Confederação Nacional dos Sindicatos cte Professores. 
A CUT aglutina parte dos SINPROs municipais e algumas Federações estaduais. A maioria dos SINPROs municipais e 
estaduais, bem como a Confederação Nacional dos SINPROs, são filiados à Força Sindical, central sindical que se opõe à 
CUT.

58. CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES-CUT/SECRETARIA DE POLÍTICA SINDICAL-SPS. Subsídio 
para Discussão - Organização sindical do funcionalismo público. São Pauto, dez/1987,12 p.

59 Idem, p. 3-4.

60 Idem, p. 5.

1.1. DNTE/CUT - os Trabalhadores da Educação1-5®

esse setor foi se organizando à margem da estrutura sindical, reproduzindo, 
num primeiro momento, a mesma estrutura federativa (associações e uniões 
estaduais e municipais; federações estaduais e nacionais; associações, uniões ou 
confederação nacional), onde se misturavam profissões, regimes contratuais e 
locais de trabalho'*5®.

representando absolutamente a base e nem a organização real existente’*6®

Parte significativa dos Trabalhadores da Educação no Brasil é constituída por

proibidos de se sindicalizarem/58*, e sua organização política era marginalizada:
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No caso dos Trabalhadores da Educação, assim se configurava sua organização formal

até 1988<6I):

associação (ou centro) em cada estado e uma Confederação Nacional - CPB(62); em Minas

Gerais, Goiás e Pará, professores e funcionários administrativos se organizavam numa

mesma entidade.

associações estaduais.

ANDES - Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior.

Funcionários Administrativos das Universidades — Associações por universidades e, em

âmbito nacional, a FASUBRA - Federação das Associações dos Servidores das

Universidades Brasileiras.

Para entender a estrutura organizativa dos trabalhadores em educação é necessário

conhecer a política sindical da CUT para o funcionalismo público, setor bastante expressivo

no interior da Central, o qual, para efeito de organização sindical, é conceituado como ramo

assalariados municipais, estaduais e federais.(63)

A organização sindical no interior da CUT deve observar os princípios de:

de atividade de serviços públicos - que aglutina os trabalhadores funcionários públicos, os

Professores - rede municipal - em diversos estados havia associações municipais; em outros

Professores Universitários - Associações por universidades e, em âmbito nacional, a

Funcionários Administrativos da Educação — em vários estados se organizavam em

61 De acordo com o documento referido, o levantamento sobre as formas de organização dos funcionários públicos 
brasileiros foi genérico e superficial, e algumas formas de organização deixaram de ser apresentadas, sobretudo as que 
abrangem as escolas técnicas federais. Idem, p. 4-5.

62 Ao final da década de 80 esta entidade transformou-se na CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação. CONGRESSO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 1.. 21,22 e 23 de jul/1989 
Campinas-SP, CUT-DNTE. p. 15.

“ CUT. Estatuto . art. 15, § 5' Cf. CUT/SPoS. Subsidio para Discussão - Orgamação sindical do funóonalisrao 
público. São Paulo, dez71987, p.6.

organizavam-se conjuntamente professores estaduais e municipais; rede estadual - uma
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Como elementos da estrutura sindical a CUT estabelece: o sindicato como agente

organização no local de trabalho como base incondicional da estrutura. Essa estrutura sindical

deve comportar uma organização horizontal e uma organização vertical. A organização

Regionais; a organização vertical

configura-se por ramos de atividades económicas - comissões sindicais de base, sindicatos de

base e departamentos profissionais

Relativamente à abrangência territorial, a CUT estabelece que os sindicatos de base,

organizados por ramo de atividade (setor agropecuário, industrial e de serviços), podem ser

de âmbito municipal, inter-municipal, estadual, inter-estadual e nacional. Mas a Central tem

Grande parte dos sindicatos do funcionalismo público brasileiro, inclusive os dos

autonomia de organização sindical e a história do processo de organização das diversas

Trabalhadores em Educação, filiou-se à Central Única dos Trabalhadores. Respeitando a

64 Idem.

65 Idem.

horizontal abrange as CUTs Nacional, Estaduais e

negociador, a contratação coletiva como resultado, a greve como forma de luta e a

liberdade e autonomia - “sindicato sem nenhum tipo de alinhamento ideológico 
ou partidário, que estabeleça a sua política, a sua forma de atuação e o seu 
programa, a partir de uma posição definida pelos trabalhadores, na condição de 
assalariados e sem distinção da filiação partidária que tenham"-,
democracia - “começa com a organização nos locais de trabalho, trazendo para 
dentro dos sindicatos a opinião e participação das bases e levando a 
organização sindical para dentro da empresa. A democracia deve ser o método 
de ação nos sindicatos e nas instâncias da CUT. A ação unitária só se constrói 
sobre a base de uma relação democrática, calcada na participação e decisão da 
maioria, mas contemplando no seu interior o pluralismo político que existe no 
movimento sindical classista e democrático".(64)

como meta a desmunicipalização do sindicato.”*65)
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entidades filiadas, parte do setor dos trabalhadores em educação preservou suas formas

organizativas anteriores, exceto os que decidiram alterá-la no decorrer do processo de

transformação das associações em sindicatos/66*

Para coordenar as ações das entidades dos Trabalhadores em Educação, e obedecendo

aos critérios de organização vertical, foi criado pela Central, em setembro de 1987, um

departamento especial, o DNTE{67*, que se esforça para concatenar as propostas das diversas

entidades que congrega, buscando formular uma política educacional dos trabalhadores em

educação.

Uma das preocupações do Departamento é a construção de uma estrutura organizativa

unificada, como meio de superação da dispersão da ação política:

O DNTE foi criado no decorrer do processo de elaboração da nova Constituição pelo

prioritária para as entidades sindicais dos trabalhadores em educação, bem como para as

“(?$ trabalhadores - profissionais da Educação - do setor privado e público têm 
que, através da ação decidida do DNTE, dar passos resolutos para a superação 
de sua dispersão organiztiva (...), [na medida em que se avalia que] o resultado 
disso é a dispersão também das lutas, a diversificação das campanhas salariais e 
seus eixos e dinâmicas e, mais que isso, a disparidade enorme de condições de 
vida e trabalho para o conjunto dos trabalhadores da Educação”

66 Como exemplo, os funcionários administrativos da Universidade Federal de Uberlândia e da Escola de Medicina do 
Triângulo Mineiro, optaram por constituir um sindicato de base inter-municipal, o SINTET - Sindicato dos Funcionários 
Técnico-administrativos do Triângulo (informações colhidas junto à diretória do Sindicato em 1992).

67 CUT. DNTE. São Paulo, maio/1988, “não paginada”.

68 CONGRESSO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, I.. 21,22 e 23 de jul/1989, Campinas- 
SP, CUT-DNTE p. 15. Com vistas à efetivação dessa concepção organizativa, nesse mesmo Congresso foram aprovadas 
várias ações: realização de seminário, luta pelo fim do Imposto Sindical, unificação das lutas (“campanhas unificadas, 
eixos, dinâmicas de movimento, propaganda e cartaz nacional, etc".), publicação com debates sobre a possível estrutura 
sindical unificada, recomendação específica à CNTE para “discussão urgente sobre a organização dos trabalhadores em 
educação". Idem,p. 15.

Congresso Constituinte, momento em que a luta em defesa da escola pública tomou-se
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entidades científicas, culturais e estudantis, envolvidas no debate em curso na Subcomissão

de Educação da Câmara.

O processo de constituição do DNTE foi norteado pelo princípio de que a escola deve

ser pública, gratuita e laica. É um princípio com tradição histórica, que orienta a ação

Na modernidade o público adquire a acepção do que é relativo ao Estado,

implementado por e sob sua responsabilidade. Assim, a estruturação, gestão e manutenção

dos serviços sociais tomam-se políticas públicas', serviço de saúde, previdência social,

Educação, promovido pelo Departamento em setembro de 1987, afirmou-se o princípio da

luta pela ampliação dos recursos para investimento na educação pública:

Tendo em vista essa noção de público, no Io Encontro Nacional dos Trabalhadores em

“a necessidade da garantia da defesa dos eixos fundamentais na questão 
educacional: exclusividade de verbas públicas para a escola pública; 10% das 
verbas federais e 25% das estaduais e municipais à educação. "(7r)

69 Desde a década de 1920, reformas educacionais foram empreendidas em vários Estados do país sob a direção de 
educadores que tiveram atuação norteada por esses princípios; por exemplo, o movimento em defesa da escola pública na 
década de 30, sob a inspiração do escolanovismo, e que motivou a pecha de período do entusiasmo peta educação, 
atribuída pelos estudiosos posteriores da educação brasileira, ou o acirrado embate entre os defensores da escola pública e 
laica contra o ensino religioso privado, entre as décadas de 30 e 60, com ênfase no processo constituinte de 1946 e no 
processo de elaboração da LDB, cuja duração prolongou-se até 1961. Ver ROMANELL1, O. Op. cit; 
SCHWARTZMAN, S. etal. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz & Terra / EDUSP, 1984; MORAIS, R. de. História 
e pensamento na educação brasileira (Contribuição de Tristão de Athayde). Campinas-SP: Papirus, 1985; SAVIANI, 
D. Política e educação no Brasil. 3 ed., São Paulo: Autores Associados, s/d_.

70 Cf PINHEIRO, M. Francisca, O público e o privado na educação: um conflito fora de moda. Op. cit, p. 257. Para a 
noção de políticas públicas, v. VIEIRA, E. Estado e miséria social no BrasiL São Paulo: Cortez, 1983; DEMO, P. 
Política social, educação e cidadania. Campinas-SP: Papirus, 1994. Este autor prefere utilizar o conceito de políticas 
sociais, incluindo nestas políticas participativas, pois entende que as ações oriundas do Estado, o são apenas porque são-lhe 
delegadas pela sociedade civil organizada (pp. 38-9).

71 ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA CUT. 13/set/1987, Praia GrandesSP. Relatório final. Praia 
Grande-SP, CUT-DNTE. p. 3. Além desses, foram definidos mais dois eixos da luta dos Trabalhadores em Educação 
naquele momento: "aposentadoria especial aos 25 anos de serviço; a importância da mobilização unitária de todos os 
setores da educação durante a votação da questão educacional na Comissão de Sistematização e no momento de sua 
votação em plenário"

segurança, educação, entre outros.(70)

política de grande parte dos educadores brasileiros desde a primeira metade do século XX(69).
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Diversas ações políticas foram encaminhadas pelo DNTE com o objetivo de fazer valer

ações intermediárias, aglutinadoras das entidades associadas. As práticas desenvolvidas pelo

comportamento político padronizado, orientado pela mesma linguagem e pela mesma

postura diante das questões eleitas como alvo pelo movimento sindical.

A ação político-pedagógica tem efeito dominó sobre a organização em geral: parte do

órgão nacional central (DNTE), determina a ação das entidades nacionais filiadas

(Confederações, Associações e Sindicatos Nacionais) que, por sua vez, repassam as

locais; estas, em assembléias de base, transmitem as

diretrizes aos associados individuais. Daí a preocupação em criar uma estrutura organizativa

menos dispersiva, que possibilite a articulação dos trabalhadores da educação em um “corpo

orgânico ”, capaz de assimilar e implementar uniformemente as diretrizes centrais.(72)

A eficácia do processo pedagógico é garantida pela estrutura organizativa do sujeito

político. O DNTE, instância máxima da organização dos Trabalhadores da Educação no

interior da CUT, é constituído por três órgãos decisórios: Congresso, Conselho Diretivo,

Direção Executiva(73). Estes órgãos compõem-se de representantes das entidades de

trabalhadores em educação filiados à CUT.

As deliberações congressuais são executadas pela Diretória Executiva, respaldada pelo

Conselho Diretivo (DNTE), ou Conselho Nacional de Entidades (CNE), aos quais compete

avaliar e planejar as políticas e planos de luta aprovados nos Congressos. As ações políticas

agente social têm um caráter pedagógico, na medida em que possibilitam a construção de um

orientações às entidades regionais ou

o princípio de valorização e ampliação da educação pública, estabelecendo-se a greve como

72 Quando a ação política é desencadeada pela coordenação do funcionalismo público - via CUT - a verticalização da 
estrutura fica ainda maior em abrangência e profundidade, incorporando um conjunto bastante numeroso de trabalhadores 
atuando a partir de um comando comum e sob as mesmas diretrizes gerais.
73 CONGRESSO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, L 21,22 e 23 de jul/1989, Campinas- 
SP, CUT-DNTE. p. 11-3.

forma de luta prioritária, conforme o princípio orientador da CUT. Sua realização supõe
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são repassadas em escala descendente de um nível organizativo a outro. No nível inferior da

escala, constituído pelas entidades de base, realizam-se assembleias, instâncias deliberativas

sobre a concretização das ações políticas encaminhadas a partir do nível superior. A estrutura

organizativa do DNTE repete-se com ligeiras alterações nas entidades filiadas.

hierarquia de funções e de saberes, simultaneamente a um espaço de socialidade, em que

predominam a confiança, a solidariedade,

quando da realização das tarefas pertinentes à difusão e ampliação do campo ideológico, o

que manifesta também a peculiaridade desse agente social em relação aos demais no interior

Na conjuntura particular da elaboração da Constituição Federal, o embate se dava em

da Câmara Federal, onde se deliberava

sobre o capítulo “Da Educação”.

As práticas desencadeadas pelos Trabalhadores da Educação foram bastante variadas:

manifestações públicas locais, regionais e nacionais (passeatas, caravanas, atos públicos) com

todo um arsenal visual e sonoro para divulgação das concepções que pretendiam incorporar à

Constituição; debates públicos entre figuras expressivas do próprio movimento sindical, com

deputados que compartilhavam as mesmas posições e com antagonistas, com os quais se

confrontavam; interrupções do processo de trabalho para demonstração da força potencial do

Configura-se através desta estrutura organizativa uma das faces do agente social: uma

a disponibilidade para agir espontaneamente

74 Percebe-se aqui a alusão a dois campos - o campo ideológico e o campo educacional. Dado o conceito de campo de 
Pierre Bourdieu - “locus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores em tomo de interesses específicos que 
caracterizam a área em questão”, cf. ORTIZ, R. Op. dt, p. 9 - espera-se que fique configurado o campo da educação ao 
final do trabalho, quando então terá sido apreendido o movimento estruturador das ideias e práticas de pelo menos dois dos 
agentes que o constituem. O campo ideológico, cuja dinâmica estruturadora será apresentada no cap. II, será sempre 
referido, na medida em que os agentes sociais em estudo contribuem para sua construção, com o acúmulo dos bens 
simbólicos que produzem para constituição das suas próprias ideologias.

75 Esta Subcomissão era parte constitutiva da Comissão mais ampla - Comissão da Família, Educação e Cultura, do 
Congresso Constituinte.

um locus específico - a Subcomissão de Educação(75)

do campo de que fazem parte.(74)

conjunto dos trabalhadores em ação; campanhas nacionais de convencimento dos
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parlamentares através de cartas, telegramas, abaixo-assinados, ou no Congresso Nacional,

O plano de lutas abaixo foi aprovado no Io Encontro Nacional do DNTE, em setembro

de 1987:

A estrutura organizativa, articulada às práticas e concepções difundidas pelo agente

social, são componentes da ideologia, que “cumpre funções constitutivas na sociedade

“7- mobilização geral dos trabalhadores em educação no período de 21 a 29 de 
setembro, com:
- pressão de dirigentes de entidades sobre os Constituintes em Brasília
- telegramas/aerogramas das entidades e pessoas aos constituintes da 
Comissão de Sistematização

caravanas a Brasília
- paralisação nos setores que já deliberaram essa forma de luta

onvocação do movimento estudantil para integrar-se de forma unitária na 
mobilização
2- mobilização geral durante a votação em plenário - Dia Nacional de Luta com 
proposta indicativa de data = 14/10".<'7T>

76 Grande parte das ações do setor foi registrada e divulgada pelo noticiário nacional, com razoável registro fotográfico. 
CENTRO ECUMÉNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÂOCEDI. Educação no BrasiL 1987-1988, São 
Paulo, 1989, Aconteceu Especial, n. 19. A própria documentação interna das entidades dos Trabalhadores da Educação 
contém grande quantidade de informações a respeito da ação política desencadeada pelo movimento sindical.

77 ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA CUT. 13/set/l 987, Praia Grande-SP. Relatóriofinal, Praia 
Grande-SP, CUT-DNTE. p. 3.

78 ANSART, Pierre. Os imaginários sociais. Op. cit, p. 36.

empreendimentos pol íticos” .(78)

através de conversa pessoal (lobby)?®

moderna, atribuindo sentido à ação e, em primeiro lugar, aos projetos e aos
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1.2. CONFENEN — os Empresários da Educação

A entidade nacional dos Empresários da Educação foi criada em 1944, inicialmente

como Sindicato Nacional dos Educadores, até 1947, quando então foi criada a Federação

Estabelecimentos de Ensino - FENEN, e em 1990 constituiu-se como a Confederação

Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN.(79)

Organizada segundo as determinações da CLT, artigos 511 a 610, a Federação se

constitui a partir da aglutinação de pelo menos cinco sindicatos da mesma categoria,

enquanto que a Confederação se constitui pela aglutinação de pelo menos três federações da

mesma categoria, que podem ser estaduais, interestaduais ou regionais. Em 1984 a FENEN

A assembléia geral, a diretória e o conselho fiscal constituem os órgãos do sindicato.

Este indica o seu representante para compor o conselho de representantes da Federação, líao

qual cabe eleger, entre seus membros, a diretória, o conselho fiscal e a representação junto

A Confederação repete a estrutura organizativa da Federação. Os membros da diretória

eleitos diretamente pelos associados. O presidente da diretória do Sindicato é escolhido pelos

membros da diretória eleita. O exercício do mandato sindical é gratuito. No entanto, é

possível a concessão de uma gratificação igual ao que ganhariam os diretores, enquanto

e do Conselho Fiscal do Sindicato, bem como os representantes deste junto à Federação, são

à respectiva confederação’’' .(81)

79 EDUCAÇÃO. Órgão da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino-FENEN. Brasília, p. 3-4, mai<V84; 
JORNAL da Educação. Órgão da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino-CONFENEN. Brasília, n. 
186,set/1993, p. 2.
80 idem.
81 EDUCAÇÃO. Brasília, maio/84, p. 3.

era constituída por vinte um sindicatos e duas associações de base estadual.c80)

Nacional de Educação e Cultura. Em 1977 tomou-se Federação Nacional dos
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Durante 15 anos, período da pesquisa, o presidente da entidade teve o seu mandato renovado.

De dois em dois anos realiza-se o Congresso Nacional dos Estabelecimentos

Particulares de Ensino (CONEPE). Os ternários dos Congressos refletem

política em que ocorrem. Assim é que, ao final da década de 70, no bojo do processo de

retomo da sociedade civil à cena política, o tema do XVII CONEPE, realizado em julho/79,

foi “Escola - Participação”

participação no processo político.

Renovação do Ensino”. Naquele momento a escola particular empenhava-se na luta contra a

uso de tecnologias no processo pedagógico como meio de renovação do ensino. A concepção

predominante no interior da FENEN era que a política oficial para a educação baseava-se em

um processo de “tecnologização” segmentadora, sofisticada e onerosa. Contrapondo-se a essa

orientação, a entidade apontava para o redimensionamento da tecnologia educacional, a partir

da revisão de conceitos e valores, sugerindo a incorporação de "'''aspectos filosóficos,

Em 1985 o Congresso Nacional se tomara Congresso Constituinte. A FENEN realizou,

então seu XX CONEPE para deliberar sobre as propostas da escola particular para o capítulo

da educação na Constituição Federal. São então anunciados os objetivos em função dos quais

a entidade deve se preparar para agir: “... se a escola particular, neste momento, não afirmar

formação profissional no nível médio do ensino regular. O enfoque do CONEPE foi dado ao

Em 1981 o XVIII CONEPE adotou como ternário geral “A Tecnologia Educacional e a

gerem e representam a entidade(82). Os diretores permanecem longo tempo nos seus cargos.

a conjuntura

82 Idem.

83 PROGRAMAÇÃO do XVU CONEPE. Educação Brasília, mai79, p. 5.

84 XVIII CONGRESSO Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. Educação. Brasília, jun781, p. 10-13. 
Citações da p. 10; Apêndice. Estudos e sugestões quanto à Lei a 5.692: avaliação e necessidade de alteração?. Educação. 
Brasília, agoJ81,p. 13.

históricos, económicos, sociais e organizacionais à análise e à proposição de mudança ”.<84)

”(83),- revelando a preocupação da escola particular quanto à sua
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A escola particular reivindica liberdade para funcionar sem restrições governamentais,

o que é identificado como fundamento da democracia. A ação, por sua vez, tem

correspondência nos objetivos formais da entidade, facultados pela legislação oficial:

O jornal da FENEN/CONFENEN, de periodicidade mensal, apresenta a estrutura

organizativa da entidade, destacando o seu papel de mediadora entre os associados e os

poderes públicos instituídos, especialmente o Sistema Judiciário, dado o caráter legal de que

prerrogativas, os meios de manutenção.

importante instrumento de aglutinação dos membros da entidade.

Veicula as notícias relativas aos interesses específicos das escolas e ao andamento e aos

resultados de ações jurídicas relativas a questões trabalhistas, fixação de valores e cobrança

de mensalidades; publica as orientações necessárias à participação em congressos, bem como

escolas e a reflexão sobre práticasestruturação e administração deprocessos de

pedagógicas.

Desenvolve também intensa discussão, divulgando matérias afins com os interesses dos

associados quanto à política educacional; publicando opiniões de lideranças expressivas da

85 A NOVA Constituição e a Escola Particular. Educação Brasília, out/88. Edição Especial, p. 1 [trecho de discurso do 
Presidente da entidade].
86 ORGANIZAÇÃO sindical da escola particular Jornal da Educação Brasília, set/1993,p.2e3.

a necessidade de ser-lhe garantida a oportunidade de educar, toda a desejada democracia

as deliberações congressuais; exorta os associados a participarem de eventos relativos a

O jornal é um

é revestida. Assim, são destacados: a fundamentação legal, a estrutura organizativa, as

‘'‘'representação e defesa dos interesses da categoria”; "colaboração com o 

Estado como órgão técnico e consultivo da categoria"; "colaboração no 

desenvolvimento da solidariedade social”.(86}

futura estará comprometida’’}85'1
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própria associação, bem como de representantes de outros segmentos sociais com posições

políticas afins; tecendo comentários críticos às posições antagónicas do campo político;

processo político em curso que atingem o

funcionamento da rede particular de ensino, posicionando-se em relação a elas, ora apoiando,

ora criticando, ora propondo alternativas. Configura-se, dessa forma, o trabalho de

consolidação da ideologia que sustenta o grupo social.

No decorrer do processo de elaboração da Constituição Federal - momento agudo da

discussão sobre a educação - o jornal desempenhou o papel importante de articulação dos

associados em defesa dos interesses do “ensino de livre iniciativa”, difundindo e estimulando

as ações consideradas necessárias à aprovação da política de educação que a FENEN

advogava, que eram realizadas ora coletivamente, ora individualmente.

O tom do jornal é dado pelos artigos do presidente da entidade, o professor Roberto

Domas, e/ou pelos seus discursos públicos, proferidos nos diversos eventos de que participa,

divulgados aos membros do sindicato pelo periódico. Artigos de outras figuras expressivas do

campo educacional ou do campo político têm a função de corroborar os princípios e valores

que divulga, ou de reforçar as posições definidas como próprias da entidade.

O professor Domas tem uma trajetória política marcante no interior do sindicato da

formado pela Faculdade de Direito da Universidade

“O porta-voz apropria-se não só da palavra do grupo dos profanos, quer dizer, 
na maioria dos casos, do seu silêncio, mas também da força desse mesmo grupo, 
para cuja produção ele contribui ao prestar-lhe uma palavra reconhecida como 

legítima no campo político”^

divulgando as informações relativas ao

sua categoria. Embora seja advogado,(88)

87 BOURDIEU, P. A representação política. Elementos para uma teoria do campo político. Op. cit, p. 185.
88 Segundo o prof. Anastassakis, membro da diretória da CONFENEN, este ainda exerce a profissão de advogado, mas por 
gosto. Por algum tempo ele foi, também, assessor parlamentar na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, mas optou pela 
atuação no sindicato das escolas privadas desde que se tomou proprietário do Educandário Itapuã, em Belo Horizonte. 
(Dados recolhidos com o prof. Basile Demetre Anastassakis, em entrevista pelo telefone).
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Federal de Minas Gerais, tem se dedicado à atividade de ensino como professor, como

proprietário de escola e como líder do sindicato dos Empresários da Educação, primeiro no

Estado de Minas Gerais, e em seguida, na direção da FENEN e da CONFENEN. O trabalho

político que desenvolve no sindicalismo patronal, vem sendo legitimado ano a ano pela

renovação do seu mandato na FENEN/CONFENEN, quer como diretor, quer como

presidente da entidade.

A presença dele é marcante no extenso material fotográfico informativo da atuação

político-sindical que desempenha. A sua imagem nos eventos e/ou em companhia de

autoridades políticas e de parceiros do campo educacional, tem o significado simbólico da

presença da FENEN/CONFENEN, transmitindo aos associados a confirmação da

representação de seus interesses.

Como presidente da entidade, figura central da estrutura sindical, tem ampla liberdade

de ação. Sua atuação expressa a prioridade que a FENEN/CONFENEN confere às práticas

individuais. As medidas que toma e o discurso que profere delineiam o perfil da prática

política do sujeito que representa.

No decorrer do processo de elaboração da Constituição Federal — momento agudo da

discussão sobre a educação - a FENEN realizou muitas ações individuais e coletivas

consideradas necessárias à aprovação da política de educação que advogava. Naquele

papel importante de articulação dos

associados em defesa dos interesses do ensino de livre iniciativa, difundindo e estimulando a

participação dos associados.

Entre as ações coletivas de maior significado, pode-se destacar: deslocamento de

delegações a Brasília com o objetivo de realizar uma concentração nos dias 23 e 24 de agosto

de 1987, para debater o “Ensino de livre iniciativa na Constituição” e as emendas da FENEN

momento, o jomàl da entidade desempenhou o
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(lobby), após identificação sistemática de cada parlamentar: "... estado, origem, partido,

cada comissão, fase e atividade ".i90)

As atividades políticas de cunho individual consistiram em: pressão sobre os parlamentares

constituintes em suas regiões de origem para votarem as emendas encaminhadas e/ou

defendidas pela entidade, e coleta de assinaturas em apoio às emendas encaminhadas ao

Congresso Constituinte(9l).

defesa do status quo, em contraposição às aspirações e práticas dos sujeitos antagónicos, que

realizam nos limites estabelecidos pela legislação em vigor. Como meio de circulação dos

produtos simbólicos, a entidade privilegia o jornal e os congressos bianuais, instrumentos que

constituem espaços significativos da produção e circulação dos bens simbólicos do ator

social.

O discurso da FENEN/CONFENEN, até o final da década de 70, tinha o governo

como alvo privilegiado. A ação política que empreendeu, indica a construção de uma

estratégia de conquista de espaço para a escola particular, que comportava, por um lado, a

aglutinação dos proprietários de escolas e, por outro lado, o convencimento dos setores

governamentais sobre a importância da escola particular para a construção da nação livre e

convicções pessoais, ideologia e condições de influir em

A entidade patronal pauta sua ação pelo respeito à ordem legal, meio de sustentar a

ao projeto de Constituição'89*, e pressão direta sobre os constituintes no Congresso Nacional

considera transgressoras. Tanto a organização política quanto as formas de atuação se

*’ CONCENTRAÇÕES Regionais e Nacional. Educação. Brasília, juV87, p. 9; havia a previsão de uma concentração em 
Brasília, de 35.000 pessoas vinculadas à entidade.

90 TRABALHO de Formiguinha. Educação, Brasília, oul/88, p. II. A participação dos associados nesse processo foi 
bastante expressiva. Segundo o jornal, 14 sindicatos e associações filiados se fizeram representar permanentemente em 
Brasília, enquanto outros participaram de forma intermitente.

” Idem.
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democrática, cujos cidadãos se formariam a partir do pressuposto político da liberdade de

escolha.(92)

O acompanhamento da atuação da entidade, ao longo de 15 anos, leva à constatação de

que a atividade sindical patronal muda de qualidade conforme a natureza dos problemas e

situações vivenciadas. Ao longo do tempo, as atividades predominantes da Federação ou da

Confederação diziam respeito a ações jurídicas em defesa dos sindicatos e/ou escolas

associados. Em três momentos específicos - quando se empenhava pela extinção do ensino

processo constituinte e no decorrer da elaboração da LDB (especialmente quando o projeto

FENEN/CONFENEN investiu na produção dos bens de caráter eminentemente político.

Portanto, é possível distinguir dois níveis de atuação em defesa do ensino de livre

iniciativa: a ação política de difusão dos conceitos filosóficos que justificam a preservação da

escola particular e a ação pragmática de defesa de interesses materiais concretos e imediatos

dos associados.

O discurso da FENEN/CONFENEN em defesa do ensino privado se fundamenta no

princípio liberal do direito privado à livre iniciativa e à liberdade de escolha, bem como na

democracia como princípio orientador da prática política. Documentos como a Declaração

Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal são invocados para justificar seus

profissionalizante obrigatório nas escolas de 2o Grau no início dos anos 80, durante o

tramitava na Câmara Federal e, posteriormente, próximo à votação pelo Senado) — a

argumentos e para ser brandidos como armas contra os defensores da educação pública.(93)

92 Este é o núcleo da ideologia que norteia e justifica as ações desse ator político.

93 Em todos os números do órgão informativo há falas nesse sentido, como em: Carta de Princícpios e um Manifesto de São 
Paulo, Educação, maio/79, p. 1; Episcopado volta a debater tonas como a liberdade de ensino, Educação, dez/79, p. 7; 
Federação oferece estudos ao MEC, Educação, jun/81, pp. 6-7; Por uma política para o ensino particular. Educação, 
nov/85, p. 1; Partida: 1984, Educação, Edição Especial, out/88, p. 8; Declaração de Florianópolis, idem, p. 9; Família e 
escola. Jornal da Educação, mar/91, p. 8.
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A democracia é entendida como inexistência de restrições para a ação, quer a liberdade

de ação para os proprietários de escolas, quer a liberdade de escolha para as famílias quanto

ao tipo de educação a ser oferecida aos filhos.

Em função desses princípios, a FENEN/CONFENEN em alguns momentos chegou a

ignorada, o que seria de grande ajuda. Reivindicou do Estado: a garantia legal de construção

de escolas públicas apenas onde houvesse excesso de demanda, observando se a escola

estudantes cujos pais optassem pela escola particular; bolsas de estudos no mesmo valor das

mensalidades escolares; amparo técnico e financeiro à escola particular; gratuidade do ensino,

quer na escola pública, quer na escola particular/94’

O conceito de público da entidade possui conotação específica de serviço público; isto

é, serviço prestado ao público pelo Estado ou a partir de concessão deste à iniciativa privada.

Portanto, a educação oferecida pelas escolas particulares, é também considerada como

educação pública,

“À luz da essência e dos princípios da educação, deixa de ler sentido a dicotomia 

escola pública/escola particular. Ambas são mandatárias do preceito 

constitucional que vela o provimento de educação para todos, sob a égide de um 

sistema de ensino. Observada a filosofia e as diretrizes educacionais, o agente 

operacional poderá estar na escola pública ou na escola particular, pois 

públicas são todas, no sentido em que desempenham uma concessão da 

autoridade governamental (Dep. Rômulo Galvão)

acusar o Estado de prejudicar a escola particular, chegando a solicitar que fosse pelo menos

privada funcionava com sua plena capacidade; o pagamento de mensalidades para os

94 Esse discurso foi articulado a partir do final da década de 70 e ao longo da década de 80, quando o Governo Federal 
controlava o valor das mensalidades escolares. “DORNAS feia do seminário de Goiás”, Educação, Brasília, out/79, p. 1; 
“AS ESCOLAS Superiores defendem ensino pago”, Educação, Brasília, dez/79, p. 6; “CONCLUSÕES do grupo”, 
Educação, Brasília, ago?81, p. 14; V. também ‘GRATUIDADE de ensino para todos em qualquer escola, pública ou 
particular”. Educação, Brasília, maio/87, p. I.

9i PINHEIRO, M. Francisca. Op.cit,pp.249-291; v.especialmentep.268ess.

96 ANÁLISE, considerações e sugestões do XVICONEPE Educação, Brasília, maic/79, p. 8.

(95) o que justifica as exigências da entidade ao Estado.
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Em função dos princípios ideológicos advogados, os defensores da escola unitária e da

idéia de que a educação pública é de responsabilidade do Estado, eram considerados

“esquerda estatizante”, interessada em construir uma sociedade totalitária.<97)

Essa ideologia tem na sua contraface uma estratégia de ação configurada na defesa dos

interesses imediatos dos proprietários de escolas. É uma ação traduzida na condução de

processos jurídicos em que os associados se vêem envolvidos e na reivindicação, ao Estado,

de injeção de recursos nas escolas, quer através da concessão de bolsas de estudos, de

créditos educativos e apoio técnico, quer através da liberação das instituições escolares para

fixarem, elas mesmas, o valor das mensalidades e estabelecerem a remuneração dos

professores, seja através da não criação de novas escolas públicas onde já existam escolas

particulares com disponibilidade de vagas.

Segundo Francisca Pinheiro

o ensino particular. Educação, Brasília, nov/85, p. 2; GRATUIDADE de ensino para todos em

o uso do conceito de público pela escola privada, no contexto do ensino 

brasileiro, não está ligado a interesses públicos, mas privados. A prova disso 

está na reivindicação da transferência de verbas públicas para o setor privado. 

Ou seja, o setor privado quer aumentar seus lucros com o uso de recursos do 

Estado, em detrimento do desenvolvimento da escola pública.. ’*98i

97 Por uma política para o ensino particular. Educação, Brasília, nov/85. 
qualquer escola, pública ou particular. Educação, Brasília, mak/87, p. I.

n PINHEIRO, M. F. Op. cit, p. 280.
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2. O Cenário de Atuação dos Sujeitos Políticos - A Construção do Real

diagnóstico da realidade social. Esse desenho contém, simultaneamente, a crítica do presente

e a expectativa quanto ao futuro.

Em termos institucionais, a normalidade democrática que sucedeu ao regime ditatorial

militar, instalado no Brasil a partir de 1964, só se restabeleceu efetivamente em 1985,

quando se realizaram eleições de governantes civis. No entanto, desde o final da década de 70

a sociedade civil brasileira reiniciou um processo amplo de auto-organização. Entre 1978 e

1985 ocorre a abertura democrática, a chamada “democracia relativa” de Geisel e Figueiredo,

segundo Weffort

passava a se realizar com regras diferenciadas e com a participação de novos atores.

Os atores políticos que dialogavam com o Governo autoritário e o enfrentavam, até

então, eram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, entidade da Igreja Católica

(“a voz dos que não têm voz”), que atuava buscando alterar as condições sociais e políticas

dos habitantes do país; a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, que inicialmente defendia

presos políticos e denunciava prisões ilegais, evoluindo para a defesa dos direitos humanos e,

posteriormente, passando a exigir a mudança da ordem jurídica e política do país, e a

Na década de 1970 outros setores da sociedade civil passaram a manifestar a sua

insatisfação com a repressão e o autoritarismo vigentes. Expressaram-se de forma dinâmica

nas franjas da institucionalidade, com ações pela organização autónoma de um sem número

A ação transcorre em um cenário desenhado pelos atores políticos, traduzido como

Associação Brasileira de Imprensa-ABI, que atacava cada vez mais vigorosamente, os

(99). Emergia um cenário político novo, no qual a trama do processo social

99 WEFFORT, F. Op. cit, p. 56.
100 VIEIRA, Evaldo.Op. cit, p. 51.

controles à manifestação da opinião.(100)
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pouco se politizaram. Ao final da década de 70

vigorosamente na cenapública(l0,).

abalaram os alicerces do regime militar, alargando o espaço para a emergência de uma

diversas categorias de trabalhadores, inclusive dos profissionais da educação. Estava, então,

instaurado um amplo campo de debates e lutas políticas em tomo das questões de caráter

liberal-democrático, entre elas, a educação.

A multiplicidade de vozes que então se fizeram ouvir, confluíram para a composição do

cenário que podemos identificar como a realidade das décadas de 80 e 90. Nela podemos

visualizar sujeitos históricos em construção, relacionando-se mediados pelo Poder Público.

Em um campo específico dessa realidade - o campo educacional - os atores se

mobilizavam motivados pelo processo de (re)definição da política de educação para o país.

Elegeram, então, cada qual, princípios norteadores de um discurso sobre a educação

pretendida: definia-se, assim, o projeto educacional próprio a cada sujeito. Em tomo e em

indivíduos se organizaram em uma dada estrutura e compuseram os discursos necessários à

publicidade das idéias pertinentes. Configurava-se dessa fornia a identidade dos diversos

sujeitos históricos.

Entre os novos sujeitos que compunham o campo educacional, Trabalhadores da

multiplicidade de lutas em prol da melhoria das condições de vida e da democratização da 

nação(l02\ Rapidamente o movimento operário foi engrossado por manifestações públicas de

e início da década de 80, irromperam

A partir de 1978 o movimento operário se revitalizou e promoveu grandes greves, que

função do respectivo projeto (repositário de determinados princípios ideológicos) os

de pequenos movimentos, inicialmente em prol da mera sobrevivência, mas que pouco a

,0' SADER, Eder. Op. cit

102 MARONI„ Amneris.Op. cit; SADER, E.Op. cit

Educação e Empresários da Educação construíram suas respectivas identidades através de
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práticas políticas a que atribuíam carater antagónico — apesar de semelhantes, às vezes —

permeadas de ações de grande virulência verbal e que se traduziam em espetáculos de

amplas dimensões.

Tomando como referência o conflito prolongado entre o ensino público e o ensino

privado, foi identificada nele outra dimensão, geralmente escamoteada. Além do confronto

explícito entre concepções distintas sobre a educação e, no limite, de organização da

sociedade, foi possível visualizar na organização e formas de luta das entidades sindicais

analisadas os contornos de uma prática pedagógica, cujos efeitos se traduzem em definição

de comportamentos, ideias e valores comuns aos indivíduos do grupo, conferindo coesão

interna e identidade ao agente social.

A leitura dos discursos e práticas desses sujeitos revela pontos comuns, embora uma

análise crítica permita distinguir a singularidade das concepções de cada um.

2.1- Trabalhadores da Educação - diagnóstico do “ambiente pedagógico”

103 CUT-DNTE. Política educacional e capacitação de professores. São Paulo, out/1994, p. 8

"... a compreensão geral é a de que o sistema educacional é extremamente 

seletivo e marginaliza expressiva parcela da população, seja porque esta não 

tem acesso a vagas escolares, seja por não conseguir manter-se na escola, sendo 

expulsa antes de completar o mínimo de oito anos de instrução. Associa-se a má 

distribuição da escolaridade a uma análoga forma de distribuição de renda, 

ambas condicionando-se mutuamente e resultantes de um ‘projeto político 

global’, que combinaria política económica recessiva com a destruição do 

património e dos serviços públicos. Nesse contexto, emergem como fatores de 

deficiência do sistema público de ensino a deterioração dos salários, a 

precariedade das condições de trabalho e a precariedade da formação dos 

profissionais do setor
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O texto citado é o ponto de partida para a compreensão do diagnóstico deste sujeito

político.

A APEOESP, uma das associação de professores que compõem a CNTE, entidade que,

por sua vez, compõe o DNTE, revela em um dos seus documentos que, em 1987 tínhamos

31.417.366 analfabetos, para uma população de 121.960.772 habitantes, isto é, 25,7% de

analfabetos da população com 5 anos ou mais(l04). A crise social instalada a partir de 1984

refletia-se sobre a educação, provocando reversão da tendência de queda do analfabetismo,

que se verificava desde 1872, com crianças e jovens entre 10 e 17 anos ingressando

precocemente no mercado de trabalho para auxiliar no orçamento doméstico(l05)

O sistema de ensino existente se apresentava com uma série de características

negativas: improdutividade do ensino fundamental, expresso nas elevadas taxas de evasão e

repetência, especialmente na população de baixa renda; recursos insuficientes; falta de

preparo dos professores e de salários adequados; condições físicas e materiais [das escolas]

inadequadas; métodos e currículos impróprios; escolas em número insuficiente; falta de

vagas nas escolas existentes; distância casa/escola nas zonas rurais; ausência de programas

trabalho das camadas populares, configuravam um quadro em que o acesso à educação básica

ainda era extremamente dificultado/106’

A explicação da APEOESP parte do pressuposto marxista de que a sociedade moderna

é dividida em duas classes antagónicas, em vista da dominação de uma pela outra. A

de alfabetização dos jovens e adultos. Tal situação, combinada às condições de vida e

104 ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- 
APEOESP/DEPARTAMENTO CULTURAL. “Documento da APEOESP”, São Pauk), [?], p. 7. Dados oriundos de 
PNAD/IBGE/1987.. Este documento está sem título e sem data.; no entanto, como é um documento preparatório para a 
participação da entidade no processo de elaboração da LDB, eu suponho que tenha sido produzido por volta de 1989. No 
texto refiro-me a ele como “Documento da APEOESP"

1Midem,pp.5-6.

106 Idem, pp. 8-10.
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burguesia, enquanto classe dominante, estabelece as diretrizes do processo social e define as

políticas administrativas. No contexto analisado a burguesia brasileira deixou de interessar-se

pela educação pública.

"Por várias razões:

Outro argumento diz respeito à dotação de recursos para o ensino público. É atribuído

ao govemo a responsabilidade pela deficiência de recursos:

A CNTE faz diagnóstico semelhante, utilizando dados de diversas fontes - CNPq,

jornais Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, IBGE, IPEA - para mostrar a gravidade do

crítica severa da situação vigente:

problema da repetência e evasão no ensino fundamental. Suas conclusões fundamentavam a

"As verbas que poderiam garantir melhor qualidade desse serviço foram 

desviadas para projetos faraónicos do governo, para defender interesses das 

empresas nacionais e estrangeiras "S10®

107 Idem, p. 5
108 Idem, ibidem.

- Porque na medida em que ela retira os créditos da área educacional, ela tem 

condições de aproveitar esses recursos para outros setores de maior 

rendidmento do capital:

- Porque não são os filhos da burguesia que frequentam as escolas públicas de 

1° e 2° graus, são os filhos de trabalhadores, e se é verdade que a Escola ainda 

serve para definir a ideologia dominante, ela serve também, contraditoriamente, 

para criar a contra-ideologia;

- Porque com a divisão social do trabalho, aparece a necessidade de 

‘expulsão ’ de contingentes cada vez maiores de alunos da escola;

- Essa depuração de classe dá-se, sobretudo, ao nível de primeiro grau, pois é 

preciso recuperá-los ideologicamente para que sirvam ao sistema dominante;

- Sua visão de mundo será então modelada pela televisão: a gratuidade da 

escola que lhe é negada, será substituída pela gratuidade da televisão. ”(,07)
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O diagnóstico dela se baseia também em análise elaborada pelo próprio governo

que os fatores do mau desempenho da educação nacional, eram separados em dois grupos,

segundo o caráter de que se revestiam:

com

brasileiro para justificar a implementação do Plano Decenal de Educação para Todos0H) em

As elites dizem que este processo de desmonte do Estado faz parte da abertura 

do Brasil para o mundo.. Enfim chegamos ao liberalismo. O iluminado mundo 

das mercadorias e dos mercados (...).

No tocante à educação já estamos vivendo em um Estado liberal, só não nos 

demos conta ainda, desse fato. Ou seja, quem quer estudar, poderá optar por 

frequentar escolas públicas com os problemas apresentados pelo próprio Estado 

no Plano Decenal, ou escolher (se tiver dinheiro para pagar) uma boa escola 

privada. Os liberais chamam isso de liberdade de escolha, livre mercado (l ,0)

109 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO-CNTE. O Brasil no banco escolar. 
Brasília, fev./1994,p. 18-21.

Idem.pp. 23-25.
"'O Plano Decenal de Educação para Todos, elaborado em 1993 pelo Ministério da Educação, decorre do compromisso 
assumido pelo Brasil - juntamente com Bangladesh, China, índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão - de garantir à 
sua população o direito à educação. Esse compromisso foi assumido na “Conferência Educação para Todos”, promovida 
em março de 1990 pela UNESCO e alguns países, em Jomtien, capital da Tailândia Faz parte do esforço mundial de 
universalização da educação básica Cf. CNTE. O Brasil no banco escolar. Brasília, fev/1994, p. 3.

“(...) Além de um quadro de apartheidsocial, do ponto de vista económico, temos 

também um quadro de desconstrução nacional, do ponto de vista político, 

cultural e social. Segundo dados do IPEA, o Brasil tem 32 milhões de pessoas 

em total estado de miséria. Ou seja, a fome em estado latente ”.(109)

“primeiro grupo - a questão educacional não é prioritária na agenda política do 

pais, seja dos poderes públicos, das elites e das famílias.

segundo grupo - insucessos escolares, que comprometem os avanços obtidos 

nas últimas décadas. Eles vêm de muitas matrizes: baixa produtividade do 

sistema, através da reprovação e evasão; nível insatisfatório da qualidade do 

ensino; práticas de avaliação inadequadas; pouca criatividade do sistema para 

atender situações específicas; ausência de metodologia para o trabalho com 

grupos de risco, principalmente com os marginalizados sociais e
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Embora produzidos por entidades diferentes dos Trabalhadores da Educação —

DNTE/CUT, CNTE e APEOESP - os documentos apresentam muitas semelhanças, seja

quanto aos propósitos, seja quanto aos argumentos. Verifica-se uma solução de continuidade,

dada a articulação das diversas entidades, em sentido vertical, no interior da Central Única

dos Trabalhadores. Apenas se diferenciam no que diz respeito ao contexto em que foram

produzidos, o qual tem influência decisiva sobre os objetivos de cada um.

O ''"'Documento da APEOESP”1^ foi produzido em 1989, com o objetivo de envolver

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em curso desde 1988, logo após a aprovação da

Constituição Federal. Assim, faz o diagnóstico da educação brasileira na segunda metade da

década de 80 (pp. 7-11), relacionando-a, em primeiro lugar, à história dela (pp. 1-6) e, em

segundo lugar, à vigente situação sócio-econômica e política do país (p. 8).

Do ponto de vista político, desenha um quadro de crise geral da sociedade, no qual

ocorre simultaneamente um processo de reorganização da sociedade civil, que pressiona o

Estado para realizar uma “revisão do "modelo tecnoburocrático' herdado da ditadura

militar". Para a entidade, era um momento adequado à luta em defesa da educação, na

eleições municipais e perdera definitivamente a pouca legitimidade que tinha/114)

os professores na reflexão, discussão e participação no processo de elaboração da Lei de

medida em que o governo, sustentado por uma aliança conservadora, fora derrotado nas

economicamente; inexistência de uma política formativa para o professor; 

desigualdades regionais e sociais; dispersão e ineficiência na locação de 

recursos; enfraquecimento da escola como instituição-chave no processo de 

ensino-aprendizagem; desarticulação dos responsáveis pelo sistema 
educacional"'^

"2ldem, p. 7.

113 APEOESP-DEPARTAMENTO  CULTURAL “Documento da APEOESP”. São Paulo, 1989[?].

"4Idem,p.8
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Dadas essas condições, acrescidas ao acúmulo das lutas da categoria nos últimos dez

professores: “Mão podemos nos omitir - vamos definir que

O documento da CNTE(I16> foi produzido em 1994, em contexto inteiramente diverso

do anterior, pois em meia década, as perspectivas para os trabalhadores da educação se

transformaram.

Entre 1989 e 1994, houve dois Presidentes no Governos Federais - o primeiro, eleito

Presidente. O projeto de LDB que havia sido aprovado pela Câmara Federal em 1993,

considerado democrático pelas entidades dos trabalhadores em educação, na medida em que

contemplava parte significativa das suas aspirações, assim como de outros setores da

sociedade”l7) - continuava em tramitação no Congresso Nacional, emperrado no Senado. A

conjuntura internacional se alterara: o leste europeu desmoronara com o fim do comunismo,

todo o globo.

As condições vigentes dificultavam o processo de reorganização da sociedade civil. O

candidato presidencial da esquerda - especialmente a do movimento sindical cutista - foi

entidade. O processo de transformação da educação em mercadoria negociável no mercado,

sob o beneplácito do Estado Liberal018), estava se fortalecendo. A categoria dos professores

rumos queremos dar para esta sociedade. Que rumos queremos para a Escola Pública'**15)

anos, a APEOESP exorta os

em 1990, sofreu impeachment e renunciou ao poder em 1992, sendo substituído pelo Vice-

o desemprego crescia no mundo capitalista e ampliava-se a massa dos empobrecidos em

derrotado nas eleições de 1989, criando um sentimento de frustração generalizada na

'15 Idem. p. 6.

116 CNTE. O Brasil no Banco Escolar. Brasília, fev/1994.

117 Ver avaliações do Projeto de LDB em: MORAES, Ignez Navarro de. e CONT1, Rosemary. “LDB: significado, limites e 
perspectivas”. Op.cit

118 CNTE. O Brasil no Banco Escolar. Brasília, fev/1994, p. 1. Este documento contém toda uma parte -a quinta parte - 
dedicada à análise dessa “novidade” (p. 21-36).
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sofria com o processo de desqualificação profissional e com as alterações sobre as suas

condições de vida.(l 19)

destinada a articular a categoria dos

todos os níveis, princípio que norteava a ação política do DNTE/CUT. A Confederação era

um dos membros atuantes do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e participava de

escolar”, foi elaborado para ser apresentado pela entidade ao XV Congresso da

Confederação de Educadores Americanos - CEA, cujo tema era "A Defesa da Escola

Pública".

Esta luta, na década de 80, fora aparentemente coroada de êxito, dado os avanços

organizativos da categoria dos professores, as conquistas alcançadas no processo constituinte,

e elaboração da LDB. No entanto, em 1993 já se configurava difícil, com percalços e algumas

verbas para a educação constituem um alvo privilegiado para uso dos políticos desonestos —,

representadas pelo Estado liberal em franca ascensão e já em processo de consolidação.

O compromisso da entidade com a luta pela escola pública levou-a, após a constatação

das dificuldades enfrentadas pelo ensino público no Brasil, a concluir:

“A cada ano aumenta o número de escolas privadas, em todos os níveis 

educacionais. Como criar um sistema nacional unificado de educação, se cada 

estabelecimento terá um proprietário? Eles terão que se submeter aos anseios

trabalhadores da educação, era a defesa da escola pública, unitária, gratuita e de qualidade em

nas múltiplas facilidades para a expansão da escola privada, nas ameaças ao ensino público,

derrotas. As derrotas podiam ser visualizadas na prática generalizada da corrupção - as

1,9 PERALVA, Angelina T. Professores: um movimento a se repensar. In: CEDI. Educação no BrasiL 1987-1988. Op. 
cit,p. 158.
120 A análise que segue baseia-se no documento referido: CNTE. O Brasil no Banco escolar. Brasília, fev/l994, p. 22-26.

Uma das bandeiras de luta da CNTE,(120)

muitos eventos e manifestações com tal propósito. O documento, “O Brasil no banco
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O documento do DNTE/CUT, “Política educacional e capacitação dos professores”, foi

produzido em outubro de 1994, em um contexto semelhante ao do documento anterior da

pelo órgão, em associação com a CSN do Canadá.

A entidade justifica a realização do projeto argumentando que a generalidade da

“bandeira” de luta em defesa da educação, inclusive no movimento sindical, não contribuía

efetivamente para a transformação do sistema educacional.

Constatadas as lacunas e desafios do movimento sindical, estabelece como objetivo

central do projeto:

O projeto visa também estruturar a ação política para a construção de uma sociedade

nova. Ou seja, a entidade deve subsidiar

gerais da nação, ou veremos um movimento contrário, onde eles vão nos dizer o 

que devemos estudar?”(sic){12,)

“reunir elementos que contribuam para a elaboração de propostas por parte da 

CUT e, ao mesmo tempo, tornar estes elementos objeto de apropriação daqueles 

que conduzem ação neste campo, ou seja, os trabalhadores em educação”(l22)

a ação dos profissionais da área da educação, no sentido de possibilitar uma 

ação sindical que considere também a necessidade de contribuir para 

transformar a sociedade’*'2^

CNTE, que o antecedeu por sete meses. É um relatório de pesquisa e seminário promovidos

121 Idem, p. 26. Observa-se aqui que a CNTE visualizava o crescimento da rede particular de ensino como uma ameaça ao 
ensino público. A postura da entidade indica que o capitalismo liberal constituía o contexto favorável ao fortalecimento do 
seu “antagonista”—“o empresariado” —cujo meio de ação era a escola particular (no documento da CN 1b se encontra uma 
análise da expansão atual do capitalismo liberal no Brasil buscando delinear as condições vigentes da atuação sindical). 
Pode-se verificar, porém, através do documento do IEDI, que não existe “o empresariado " e que, mesmo no interior desse 
segmento social, é possível encontrar aliados em defesa da escola pública. Na realidade, de acordo com esse Instituto, os 
empresários da educação constituíam uma fiação com posturas antagónicas ao conjunto do empresariado nacional quanto 
ao tema da educação. Cf. IEDI. A nova relação entre competitividade e educação. Estratégias empresariais. São Paulo, 
jaa/1992,p.24.

122 CUT-DNTE. Política educacional e capacitação de professores, São Paulo, out/1994, p. 5.

123 Idem.
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atuavam nas fileiras da mesma central sindical. Podem ser incluídas entre as múltiplas ações

desencadeadas pelo movimento sindical cutista para implementar a política educacional

desejada pela Central.

Essa política educacional, que incorpora

que se desenvolvia o movimento

político que então se desenrolava, a entidade se viu na contingência de elaborar uma síntese

produção das políticas educacionais alternativas propostas pelas entidades dos

2.2-A Educação Brasileira Sob a Ótica da FENEN/COFENEN

O discurso da FENEN/CONFENEN sobre a educação brasileira incidia sobre dois focos

principais: a construção da sociedade pluralista e o financiamento e manutenção da educação. A

entidade construiu ampla estratégia assentada na técnica da argumentação, em ações internas de

cunho pedagógico, dirigidas aos próprios componentes e em ações de impacto sobre a opinião

pública, com vistas à implementação dessas duas bandeiras de luta.(l25)

Para ela, sociedade pluralista é uma qualidade da sociedade democrática, atributo da

sociedade que, na perspectiva dos empresários da educação, deve ser preservado através da

do esforço acumulado, realizando um seminário com a finalidade de “analisar e integrar a

compõem o DNTE, foi sendo elaborada na medida em

sindical, modelado pelo contexto sócio-econômico e político. Em 1994, após uma extensa

trajetória em que se

a contribuição das demais entidades que

combinavam reflexão e ação, alimentadas pelo debate acadêmico e

trabalhadores em educação”.(124)

124Idem. p.3.

125 Apesar de não explicitados, os eixos da ação da FENEN/CONFENEN são de tal forma importantes, que se tomam 
efetivamente as bandeiras de luta do agente social.

uma linha de complementaridade, especialmente se se considera que as três entidades

Os objetivos das entidades dos trabalhadores em educação podem ser agrupados em
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liberdade para oferta e escolha da educação, em contraposição ao que identificam como propósitos

estatizantes dos defensores de privilégios para a escola pública.

Considera-se como sociedade pluralista aquela em que os indivíduos são impelidos, por

múltiplos interesses, a múltiplas direções. Em decorrência da diversidade de opções possíveis, os

indivíduos se associam a diferentes grupos de interesses comuns(l27). As decisões, porém, situam-

se no âmbito do governo. Em uma sociedade pluralista, a forma de governo é, necessariamente, a

democracia.

Mas o que é a democracia? O conceito tem se modificado ao longo do tempo, a partir da

sociedade grega clássica(l28). Nas sociedades modernas, diferentemente de Aristóteles, que

pressupunha o governo da multidão no interesse dos pobres, e de Rousseau, que pressupunha o

cidadão virtuoso que visava o bem comum, a prática da democracia nas sociedades modernas,

implica caracteres de autoritarismo e elitismo. Segundo Canivez,

“as democracias modernas são de fato aristocracias, se considerarmos que são 

governadas pela elite dos cidadãos mais competentes; ou então oligarquias, se forem 

dirigidas pela minoria dos mais abastados, ou pela dos ‘decisores’ oriundos do 

mundo dos negócios.'**2 }

“ Com exceção de alguns indesejáveis radicais, todo o povo brasileiro sempre quis a 

democracia, com respeito à individualidade e à liberdade de cada um, em que as 

oportunidades se ofereçam iguais para todos e em que se alcance a sociedade mais 

justa possível. (...) Esta aspiração, contudo, somente será realizada se obtivermos a 

elevação cultural de todos, fundamentada na educação de suas crianças e 

adolescentes, educação que a eles proporcione diversidade de opção e variedade de 

filosofia formativa.'**2®

126 DORNAS, R. Um modelo brasileiro para a educação. Educação. Brasília, fev.-mar780, p. 4.

127 MACPHERSON, C. B. A democracia liberal. Origens e evolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 81.

128 Canivez, P. Op. cit, pp. 24-5.

129 ldem.p.24.
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Maurice Duverger confirma e amplia esta concepção, ao atribuir caráter técnico ao poder

apresentam como “tecnodemocracias” controladas por uma oligarquia económica/130^

Tal compreensão sobre a democracia ocidental contemporânea se complementa com a

noção desenvolvida na primeira metade do século XX por pensadores liberais americanos. No

contexto multifacetado da sociedade pluralista, a democracia consiste em mero mecanismo para

eleger e autorizar governos, cujos representantes são escolhidos entre dois ou mais grupos de

políticos oriundos da elite, os partidos políticos; a função dos votantes nesse processo, é escolher

elaboraram a teoria da prática política nas sociedades modernas atuais:

Resume Macpherson: “o propósito da democracia é registrar os desejos do povo tais como

são (...). A democracia é tão somente um mecanismo de mercado: os votantes são os

produção do discurso da FENEN/

CONFENEN sobre, a educação brasileira, quer como base para avaliar a educação em curso, quer

como referência para propor a política educacional, pois sendo o ensino particular um dos alvos do

governamental das democracias modernas; para ele, as democracias ocidentais contemporâneas se

A concepção da sociedade pluralista orienta a

“o papel do povo é produzir um governo ... o método democrático é aquela 

organização institucional para chegar a decisões políticas em que os indivíduos 

adquirem o poder de decidir por meio de uma luta competitiva pelo voto do 

povo"?3»

130 DUVERGER, M. Institutions politiques et droit constitutionneL Cf Canivez, P. Op. cit, p. 24.

131 MACPHERSON, C. B. Op. cit, p. 81.

132 SCHUMPETER, J. Capitalism, socialism and democracy, cf MACPHERSON, C. B., op. cit, p. 82.0 presidente da 
FENEN corrobora essa formulação: “O homem precede o Estado, que só surgiu e se justifica como delegado da sociedade, 
como delegado de cada indivíduo, para - tendo em vista a multiplicidade de tarefas a ser desenvolvida pelo indivíduo — 
coordenar e promover a realização de cada um e organização do todo". DORNAS, R. Renovação de atitudes da escola. 
Educação. Brasília, ago/81, p. 11.

133 MACPHERSON, C. B. Op. cit, pp. 82-3.

consumidores; os políticos são os empresários"

os homens que farão as decisÕes(131>. Macpherson cita Schumpeter, um dos cientistas políticos que
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interesse dos indivíduos, deve ser não só mantido pela sociedade, como estimulado pelo Estado. A

exercício da escolha e como meio de realização económica pelo indivíduo. Fica, dessa forma,

caraterizada a sociedade pluralista.

O discurso em defesa do ensino privado implica um esforço permanente para explicar o

funcionamento da educação nacional, desvendando os sucessos e fracassos, com elaboração

meio de articulação interna dos

componentes do agente social: argumento para reivindicações aos poderes públicos constituídos;

justificativa do projeto educacional do grupo e como fundamento do discurso dirigido contra os

antagonistas.

O diagnóstico da educação produzido pela FENEN / CONFENEN, divulgado através do

órgão informativo da entidade, tem um enfoque diferenciado em relação aos diagnósticos contidos

pesquisas produzidas pela imprensa. Essa diferença se expressa na preocupação prioritária em

destacar a escola particular no interior do sistema educacional, ora como solução para os

problemas vigentes,.ora como vítima das políticas governamentais e dos ataques dos defensores da

escola pública:

1980 - “... A escola particular brasileira atravessa uma crise, lutando por sua 

sobrevivência Enfrenta as contingências de natureza económica, que dificultam às 

famílias arcar com o custeio da educação; e enfrenta acusações várias e infundadas

“A própria diversidade do ensino privado - escolas religiosas de todas as crenças, 

escolas leigas, escolas pequenas - já constitui um universo de opções, em pleno 

exercício do pluralismo, formando uma sociedade pluralistafr]3A}

sua existência e fortalecimento supõe a preservação de espaço que serve, simultaneamente, ao

frequente de diagnósticos(l35), os quais funcionam como

nos documentos governamentais, nos documentos sindicais, nas análises acadêmicas e nas

134 Domas, R. O ensino privado e construção da sociedade pluralista. Educação. Brasília, nov?82, p. 2.
135 No órgão de divulgação da entidade, em vários momentos é feito esse diagnóstico.
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daqueles que são movidos por uma ideologia ou simplesmente pelo modismo que 
carreia simpatia 136)

1992 (diagnóstico da educação entre 1980 e 1991) - “O Governo, pressionado pela 

classe média e para tentar esconder as mazelas da escola pública, tabela ou congela 

insuficientemente as mensalidades escolares. Faz ibope político, contenta a classe 

média, esconde a vertiginosa queda do ensino público. (...).

O ensino privado não tem que fazer muito esforço para conquistar aluno, para 

inovar ou melhorar o ensino: o mau funcionamento e a acelerada queda de 

qualidade do ensino público lhe oferece uma procura cada vez maior, incentivada 

por valores baixos das mensalidades.

A escola particular passa a lutar contra tabelamentos e congelameníos. O Governo, 

para não ser alvo da luta, joga a classe média contra a escola particular,

1984 - “Só esse conjunto de medidas modificaria o quadro de baixíssimo rendimento 

da educação de Io grau. Se as tendências continuarem as mesmas, apenas para 

muito além do ano 2050 o Brasil cumprirá a obrigatoriedade escolar!

(...)
Considerando que o salário-educação é a única fonte de recursos para a escola 

privada (para a rede pública, há várias outras), a legislação em vigor obviamente 

significará o fim do amparo financeiro à livre iniciativa, o que não é certamente justo 

ou desejável.'*^

1990 — “É sabido que a falência do ensino público decorreu de dinheiro mal- 

aplicado. Por isto, os particulares trataram de se equipar e oferecer bons colégios. 

Nem todos o são, porque em toda a parte há sempre os que se aproveitam das 

oportunidades somente para auferir lucros. Mas a maioria pensa direito, e quer que 

a coisa ande no Brasil.

Está comprovado que as mensalidades estavam muito altas e dificultavam o 

orçamento dos pais, mas não é acabando com o ensino privado, que vai se resolver o 

problema.'*™

136 Domas, R. op. cit

137 O PAPEL da escola privada na escolarização obrigatória. Educação. Brasília, oul/84, p. 12-3.

138 CUNHA, Ari. Tempo de demagogia. Educação. Brasília, dez/90, p. 7.
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Os diferentes diagnósticos da educação, produzidos no interior do campo educacional,

cumprem a função, juntamente com outros produtos que constituem o capital político, de

distinguir os agentes sociais, opondo uns aos outros e determinando os contornos das identidades

específicas/l40)

No entanto, a produção da diferença implica ao mesmo tempo a identidade entre práticas

sociais próprias de uma época e de uma cultura. Assim é que os discursos construídos pelos

agentes estudados apresentam características comuns, não quanto ao conteúdo ou aos fins que

explicitaram, mas quanto ao habitus do ator político moderno: a busca de poder, mediada pela

aglutinação de contingente significativo de indivíduos, mobilizados pela idéia de sociedade que

comungam. Nas palavras de Bourdieu,

incentivando e financiando falsas associações, ameaçando com cadeia e inquérito 

diretores e educadores. Enquanto assim faz, não tem que se preocupar com a escola 

pública e se diverte, no alto da tribuna, vendo os cristãos - escolas privadas, pais e 

alunos—se digladiando entre si.”(139)

a produção das ideias acerca do mundo social acha-se sempre subordinada de 

facto à lógica da conquista do poder, que é a da mobilização do maior número'^}

139 DORNAS, R. Perspectivas atuais do ensino privado. Educação. Brasília, mak»92, “não paginada”.

140 BOURDIER, P. A representação política Elementos para uma teoria do campo político. Op. cit, pp. 163-207.

141 BOURDIER, P. A representação política Elementos para uma teoria do campo político. Op. cit, p. 175.
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CAPÍTULO II

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

1. A educação no interior do campo ideológico

O debate acadêmico sobre a educação nacional realiza-se em tomo de uma noção

comum, forjada pela cultura ocidental, que pode ser sintetizada como o processo de

elaboração da experiência mediatizada pelos sentidos e pela consciência, abrangendo a

formação da personalidade autónoma do indivíduo responsável e esclarecido, ou seja, o

também exteriorização e adaptação e/ou submissão à autoridade, ao Estado e à

sociedade.

Decomposto este conceito de educação, verifica-se que implica três dimensões: 1) a

dimensão da apreensão do mundo a partir da consciência imediata (elaboração da

experiência mediatizada pelos sentidos e pela consciência)', 2) a dimensão da superação

da consciência imediata, no processo de construção do sujeito ético, que se relaciona com

o outro enquanto indivíduo, mas inserido na sociedade (formação da personalidade

autónoma do indivíduo responsável e esclarecido, ou seja, cidadão participante e

“O que parece existir no Brasil é uma educação em duas ou três 
velocidades diferentes: segundo o lugar que estou na sociedade 
posso receber uma educação qualitativamente boa ou 
qualitativamente ruim, e aí as minhas oportunidades no mundo do 
conhecimento são condicionadas por essa for mação.”<l42)

142 SANTOS, M. Apud Folha de S. Paulo, 8/janZ2001, p. A 8.
143 FREITAG, Bárbara. “Educação para todos” e a atuação da indústria cultural. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, 67(155), janJabr. 1986, p. 178. Mesa redonda organizada pelo INEP, com participação de Bárbara 
Frertag (expositora), Carios Eduardo Lins da Silva, Dermeval Coutinho Neto e Herbert de Souza (debatedores); CAN1VEZ, 
P. Op. cit

cidadão participante e consciente de sua individualidade; simultaneamente, significa



79

individual às regras que emanam do poder, em benefício da convivência social

(exteriorização e adaptação e/ou submissão à autoridade, ao Estado e à sociedade').

dimensão histórica. Esta evidencia-se nas assertivas conceituais, as quais supõem valores

próprios de articulações sociais específicas de uma determinada época e lugar, ou seja,

valores atribuídos especialmente ao que se convencionou denominar como sociedade

ocidental moderna.

Essa síntese da noção de educação na cultura ocidental foi foijada no decorrer de um

processo histórico conflituoso, em que foram excluídas muitas outras possibilidades de

ação política, comporta e estimula uma concorrência acirrada entre os sujeitos sociais.

No Brasil predomina essa noção de educação, embora a população local seja produto

da miscigenação de europeus com negros oriundos da África e com nativos do solo

americano (“indígenas”). Portanto, a noção de educação que norteia a ação político-

administrativa e para a formação de educadores, exclui os valores educacionais de dois

componentes étnico-culturais importantes na formação do povo brasileiro. Excluídas,

portanto, outras possibilidades de educação, resta procurar entender os valores

fundamentais do processo político que sustentam o sistema educacional vigente.

Ainda que no Brasil a educação nunca tenha assumido, de fato, a prioridade que lhe é

atribuída nos discursos de diversos sujeitos políticos, tem mobilizado grandes contingentes

de população em ações desencadeadas em defesa de projetos específicos para o sistema

educacional. Esses projetos expressam ideologias particulares de organização da sociedade

práticas educativas. Hoje, ainda que predomine enquanto referência fundamental para a

Uma quarta dimensão pode ser percebida nas duas últimas partes do conceito, a

consciente de sua individualidade)', 3) a dimensão da consciência da importância da vida 

em sociedade, que supõe a aceitação voluntária da autoridade, sacrificando a autonomia
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esforço político pela afirmação da identidade dos sujeitos

atuantes, esforço esse que se traduz em discursos e práticas formulados e desenvolvidos

segundo a representação da educação como meio significativo para o desenvolvimento

nível da civilização, definido pelos parâmetros

ocidentais.

No período ora em estudo, a questão básica que permeia a postura concorrente dos

agentes do campo da educação é, por um lado, a aspiração ao poder e, por outro lado, os

objetivos da educação. Essas questões apresentam-se enquanto expressão visível das

ideologias predominantes no campo educacional, as quais se originam, seja da matriz

filosófica iluminista - liberalismo e socialismo -, seja das doutrinas da Igreja Católica.

Enquanto originárias da filosofia iluminista, as ideologias liberal e socialista se

estruturam pelos princípios comuns da razão como guia das ações humanas, na crença na

capacidade do homem de domar a natureza em benefício próprio, da democracia como

regime político

fraternidade entre os homens.

nacional e para a equiparação da nação ao

que, ao cabo, implicam o

e da convivência social fundada na liberdade, na igualdade e na

Ilustração (...) acenou ao homem com a possibilidade de construir 
racionalmente o seu destino, livre da tirania e da superstição. Propôs ideais 
de paz e tolerância (...). Mostrou o caminho para que nos libertássemos do 
reino da necessidade, através do desenvolvimento das forças produtivas. (...) 
Sua moral era livre e visava uma liberdade concreta, valorizando como 
nenhum outro período a vida das paixões e pregando uma ordem em que o 
cidadão não fosse oprimido pelo Estado, o fiel não fosse oprimido pela 
religião, e a mulher não fosse oprimida pelo homem. Sua doutrina dos 
direitos humanos era abstrata, mas por isso mesmo universal, transcendendo 
os limites do tempo e do espaço, suscetível de apropriações sempre novas, e 
gerando continuamente novos objetivos políticos".(l44)

144 ROUANET, Paulo Sérgio. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 27.
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Diferenciam-se, no entanto, pelo princípio da apropriação do produto social do

trabalho e pela forma de apreensão dos princípios iluministas. Daí se configura um jogo

desenho topográfico, através do

1.1. A positividade da disputa individual - liberalismo

Para os liberais a apropriação do produto do trabalho social deve realizar-se pela

competição, cabendo ao vencedor como prémio pelo seu esforço, suas habilidades e

competências. Os princípios liberais de democracia, liberdade, igualdade e fraternidade,

devem ser garantidos formalmente através da lei e de instituições que os viabilizem, e

expressos sob a forma de direitos e deveres assumidos pelos cidadãos.

No momento de se concretizarem, esses princípios se chocam com o princípio da

apropriação privada, que confere privilégios aos vencedores. Na geografia da política, os

defensores dessa ideologia se situam na posição de direita.

Os valores constitutivos da ideologia liberal estão imbricados com o próprio modo

de produção capitalista, na forma como se articulam as relações sociais, cabendo à

educação o papel preponderante na sua preservação e reprodução:

conflituoso entre os atores políticos, expressado por um

“o ‘educação' (...) mediatiza os interesses e valores básicos do sistema (...). 
Nas modernas sociedades capitalistas, é o sistema escolar formal (estatal e 
privado) que se encarrega da formação da força de trabalho ou seja, da 
profissionalização dos futuros assalariados. Essa profissionalização se dá em 
diferentes níveis: na reprodução da própria força de trabalho manual (no 
caso da classe operária) e na produção e reprodução de cientistas e técnicos

145 “A expressão topográfica desse campofcampo ideológico] através de imagens especiais (extrema direita, direita, centro, 
esquerda, extrema esquerda), (direitistas e esquerdistas), (partidos de vanguarda e posições de retaguarda) é adequada 
para expressar metaforicamente esse jogo dos conflitos e das posiçõed'. Cf. ANSART, P. Ideologias, mecanismos, 
instituições. Op. cit, p. 78.

qual se identificam as posições assumidas: direita, esquerda, centro, vanguarda, etc.(l45)
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Patrice Canivez discrimina, qualificando, os valores fundamentais das

sociedades modernas0 47):

1- a autonomia calculista - implica a noção de que

e dinamização das relações de produção e da

146 FREITAG, B. Os valores na educação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, 66(152): 121-145, 
janVabr. 1985, p. 128-9 (Mesa redonda em que a Prof. Freitag foi debaiedora).

147 Dada a clareza das formulações do autor será feita transcrição literal de partes do texto. Cf. CANIVEZ, P. Op. Cit, pp. 
66-71.

“o indivíduo supostamente se conduz sozinho, com base num cálculo exato de 
seus próprios interesses. (...) A pressão social, na sociedade moderna, se 
exerce mais no sentido de ela obrigar o indivíduo a se preparar um lugar, e 
não simplesmente a herdá-lo. Além disso, ela se exerce por meio da 
competição. O indivíduo está em concorrência com todos os outros e deve, 
para chegar à situação que deseja e nela se manter, dar o máximo de si. 
Nessa competição, a aquisição dos saberes e da experiência são 
investimentos. Devem pois resultar de um cálculo e o comportamento global 
do indivíduo é função de uma antecipação do futuro e de sua trajetória social, 
como aliás de um ‘balanço ’ quanto à sua conduta e seus cálculos anteriores. 
(...) a ambição e as pretensões variam de acordo com a origem social. Mas o 
importante é que cada qual visa a uma certa posição por cálculo. Nesse 
cálculo entram as vantagens que se pretende gozar: recursos financeiros, 
segurança no emprego, poder, tempo livre etc.
(...) é através do cálculo que se adquire esse gosto pelo trabalho e pela 
honestidade. As sanções preparadas pela pressão social, que distribui a

necessários à manutenção 
acumulação ampliada. (...)
A lógica central dessas relações [relações capitalistas], bem como a forma de 
organizar a produção, é garantir a dinamização constante do sistema 
produtivo através de invenções novas, de descobertas científicas 
economicamente aproveitáveis, de tecnologia de ponta poupadora de força de 
trabalho.(...) Ciência e técnica como ideologia (...) integram o próprio 
processo de produção, de cuja lógica decorrem e permeiam as relações 
sociais em todos os níveis: económico, político, ideológico e social.
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2- a igualdade de oportunidades - é condição para que se viabilize a competição.

3- a mobilidade social - parte do pressuposto de que a competição viabiliza a exploração

máxima dos recursos humanos. Juntamente com a igualdade de oportunidades, a

mobilidade social possibilita a seleção dos mais aptos.

4- a solidariedade das funções sociais - a divisão do trabalho social entre os indivíduos

cria um contexto de interdependência das funções que fazem a sociedade funcionar.

“f..J a sociedade moderna inculca em cada um o senso de solidariedade, 

senão dos indivíduos, pelo menos das Junções sociais.

(...) O equilíbrio e a prosperidade dessa sociedade toda dependem do bom 

funcionamento de cada uma das partes. (...) O indivíduo, em suas ambições e 

reivindicações (de status, salário etc.) percebe que não se confronta apenas 

com um interlocutor (o Estado, um empregador, um cliente), mas que também 

está inserido numa rede de funções cuja solidariedade deve ser preservada 

para garantia do bom Júncionamento do conjunto."

UA igualdade de oportunidades, entendida como o fato de o indivíduo não 

encontrar outros obstáculos além dos resultantes dos limites de suas próprias 

capacidades (de compreensão, de trabalho, de iniciativa etc.) é pois, com a 

mobilidade social daí decorrente, uma exigência técnica, senão moral, da 

modernidade como tal."

“Para que a competição selecione os indivíduos mais competentes no 

exercício de uma função qualquer, é preciso que o nível de formação de todos 

seja o mais elevado possível; é preciso também que as oportunidades iniciais 

sejam iguais."

consideração ou o desprezo, ou ainda o sistema legislativo, que priva o 

indivíduo de seus recursos ou da liberdade, têm por intenção inculcar-lhe a 

idéia de que não compensa conquistar certas vantagens pela violência ou 

pela astúcia, e que é 'rentável' adquiri-las pelo trabalho no respeito às 

regras."
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competição, ideal de ascensão económica e social, divisão do trabalho social. A pedagogia

escolar está centrada

por Freitag:

habiti, cuja função é adestrar e disciplinar para desenvolver comportamentos adequados à

A escola é uma instituição fundamental para realização da atividade

adestradora e disciplinadora.

1.2. O conflito explicitado - o socialismo como contraponto à sociedade competitiva

Situados na posição de esquerda na topografia política, os socialistas consideram

que o produto do trabalho social deve ser apropriado por todos os membros da sociedade e

distribuído equitativamente entre todos os produtores. Assim, é possível garantir a

concreticidade dos demais princípios iluministas, na medida em que os cidadãos atuam em

igualdade de condições materiais.

Enquanto ideologia que se difunde no interior da sociedade capitalista, procurando

negá-la, os valores socialistas se apresentam como a radicalização dos princípios

na inculcação desses valores, que se desdobram naqueles apontados

Segundo Canivez, esses valores da sociedade modema foram transformados em

“Os valores da criatividade, da eficiência, da racionalidade prática, etc., que 

hoje são defendidos em nome do aluno para dar-lhe uma personalidade 

integrada, para ajustá-lo ao sistema, conforme os objetivos gerais da 

sociedade global, nada mais são que o reflexo ideológico da ‘moderna 

sociedade industrial’, assentada na ciência e na tecnologia para perpetuar e 

defender a lógica das relações de troca e acumulação típicas da sociedade 
capitalista”''^

148 FREITAG, B. Os valores na educação. Op. cit, pp. 128-9. (grifo meu).
149 Idem, p. 69-70.

Isto é: competitividade entre os indivíduos, oferta de meios para facilitar a

vida social.*I49)
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princípio formal (legal) da garantia de igualdade de todos enquanto aspirantes à educação;

supõe também, a garantia de condições de acesso de todos à educação e de concessão a

todos de educação unitária e de boa qualidade, condizente com os níveis exigidos pela

sociedade. Isto é, oferta de educação pública a toda a sociedade, em todos os níveis do

sistema escolar.

A radicalização de todos os princípios iluministas constitui o núcleo dos valores da

ideologia socialista e mobiliza os seus adeptos. Espera-se, com a prática radical dos

princípios iluministas, criar uma sociedade de indivíduos esclarecidos, que formem

organizações políticas voltadas para a superação da sociedade capitalista - fundada nos

privilégios económicos e sociais - substituindo-a por uma sociedade justa, democrática e

A ideologia socialista dos trabalhadores da educação não tem a mesma conotação do

socialismo tradicional, cuja proposta de ação supõe o enfrentamento violento entre as

classes com vistas à superação do capitalismo. Trata-se do “socialismo democrático'' que,

segundo Hobsbawm, é o modo como é entendido e praticado pelos intelectuais a partir da

década de 50, com caráter reformista, e que contempla “uma transformação gradual e

pacífica, ainda que fundamental, da sociedade" ,(I5I)

O fim proposto é a autonomização dos trabalhadores, a construção de uma sociedade

eles próprios: o quê fazer, como fazer, porque fazer. A conceituação de Comelius

Castoriadis expressa de maneira pertinente

iluministas. Ou seja, a noção de democratização da educação, por exemplo, extrapola o

em que sua atividade não seja submetida à vontade dos outros, mas que seja decidida por

150 Cf. NOSPI1 At Paolo. Em busca da identidade política. In DAMASCENO, A. et al A educação como ato político 
partidário. 2 ecl, São Paulo: Cortez, 1989, p. 219-233.

151 HOBSBAWM, E. Os intelectuais e a lula de classes. In Revolucionários. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1982, p. 259.

o fim do socialismo idealizado pelos

solidária - a sociedade socialista.'150)
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movimento sindical cutista que se desenrolava no Brasil:

1.3. A movimentação das idéias no campo educacional

As ideologias liberal e socialista mobilizam grupos sociais que concorrem entre si

pela hegemonia sobre a política educacional no Brasil, ora se hostilizando, ora formando

alianças provisórias com as doutrinas educacionais católicas. As alianças, mesmo que

provisórias, são importantes reforços nos momentos de embates acirrados entre os agentes

sociais. A evocação de aliado político confere maior legitimidade à ação em curso.

A Igreja Católica é um importante aliado no processo político, dada a grande

influência que exerce na sociedade brasileira, cuja cultura não pode ser compreendida sem

social: no âmbito da política; no âmbito da formação dos valores, dos costumes e das

atitudes; no âmbito da educação; e até mesmo no âmbito da definição espacial e da

arquitetura das cidades.

a sua participação, desde a fundação, e que tem ingerência em todas as dimensões da vida

“<2 socialismo está ligado à liberdade. Entendida não somente no sentido 

jurídico, nem no sentido moral ou metafísico, mas no sentido mais concreto, 

mais terra-a-terra: a liberdade das pessoas na sua vida e nas atividades 

cotidianas, a liberdade de decidir coletivamente quanto produzir, quanto 

consumir, quanto trabalhar, quanto descansar. Liberdade de decidir^ coletiva 

e individualmente, o que consumir, como produzir, como trabalhar. (...) e 

liberdade de dirigir sua própria vida no interior deste quadro social”.(X 52)

Trabalhadores da Educação, embora apresente divergências significativas com o

152 CASTORIADIS, C. O que significa o socialismo. In Socialismo ou barbárie. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.174. 
Castoriadis apresenta a seguinte proposta programática, que se choca com a estrutura organizativa hierarquizada da CUT: 
“defendemos incondicionalmente a tomada de decisões diretamente pelas assembléias de grevistas sobre todas as questões 
importantes; os comités de greve eleitos e submetidos à revogabilidade permanente (...); opomo-nos à direção das greves 
pelos burocratas sindicais; defendemos as organizações autónomas da base; defendemos incondicionalmente os 
shopsterwards (delegados de oficina na Grã-Bretanha, eleitos diretamente pelos operários e revogáveis por eles a todo 
instante); combatemos todas as ilusões relativas àpossibilidade de 'reformar', 'melhorar' ou 'conquistar' o aparelho 
burocrático dos sindicatos Op .cit, p. 180-1. Para corroborar a argumentação aqui desenvolvida, ver cap. 1 deste trabalho, 
itens referentes à organização e propostas dos trabalhadores de educação vinculados à CUT.
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A postura da Igreja Católica no processo político de definição da educação nacional,

se justifica pelas peculiaridades de inserção na história do país:(l53)

papel fundamental na difusão da cultura cristã, através das escolas de diversas

escolas públicas;

2- desde a separação Igreja/Estado, tomou-se um agente privado da educação, portanto,

antagonista da educação pública, de responsabilidade do Estado;

3- enquanto defensora da doutrina da bondade essencial, da ação caritativa e da

fraternidade entre os homens, atualizada pela Bula Papal Rerum Novarum em 1891 e

pela declaração da opção preferencial pelos pobres, a partir da década de 70, se opõe

Enquanto agente educacional privado, ela se aproxima dos agentes liberais, que se

opõem à educação pública, por ameaçar a consolidação de um mercado de educação;

enquanto instituição cristã que prega a intervenção em favor dos pobres e oprimidos, se

sociedade nacional justa, cujo principal foco de atenção é o segmento populacional

destituído de riquezas. Em vista de tais especificidades, a Igreja Católica assume posição

ora de direita, ora de esquerda, em diferentes conjunturas políticas.

aproxima dos agentes educacionais da esfera pública, que advogam a construção de uma

foi o primeiro agente da educação ocidental em terras brasileiras, e ainda hoje tem um

153 A 771, Riolando. A educação católica no Brasil (1844-1944). In: LIMA, Severina Alves de (Irmã) (Coord.). Caminhos 
novos na educação. Associação de Educação Católica do Brasil-AEC. 1995, especialmente p. 23-30; FÁVERO, Marilene 
(Irmã Leônida). Os 50 anos de caminhada. In: LIMA, Severina Alves de (Irmã) (Coord.). Caminhos novos na educação. 
Op.cit,p. 47-60.
154 Ver sobre a doutrina cristã da bondade essencial em Hannah Arendt, As esferas pública e privada. In: A Condição 
Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, Salamandra; São Paulo: EDUSP, 1981, pp. 83-8; a crítica da Igreja 
Católica ao individualismo competitivo do capitalismo em Grossi, Yone de S. Mina de Morro Velho: a extração do 
homem. Rio de Janeiro: Paze Terra, 1981, pp. 190-3.

congregações católicas e através do ensino religioso, facultativo, que ministra nas

ao liberalismo pelo seu princípio filosófico de individualismo competitivo e

excludente.(154)
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As relações entre as forças políticas predominantes no campo educacional no Brasil

podem ser compreendidas pela análise de Pierre Ansart sobre as relações que se

estabelecem entre as ideologias:

ideologias do campo

educacional apresentam discursos similares que, muitas vezes, dificultam a distinção dos

valores defendidos. Os valores educacionais propagados se subordinam às ideologias

presentes no cenário político, manipuladas pelos agentes sociais para estabelecerem suas

posições:

O processo político conflituoso entre os sujeitos coletivos, engendra a trama do real

fios coloridos pelos valores sociais. Nas sociedades

modernas, os valores fundamentais são a preparação para a cidadania e a preparação para

vivido pelos indivíduos, com os

"... cada expressão aufere o seu verdadeiro significado das relações de 
distância e afinidade com outras expressões e define-se por sua situação 
nessas relações internas. Tais relações são de conflito ou de afinidade e toda 
posição assumida é constituída pela invalidação das posições rivais e pela 
legitimação das posições idênticas.55(155)

“J conquista e a conservação de um status ideológico supõem a afirmação 
defensiva e agressiva da própria posição, a renovação das prestações 
combativas contra os rivais, assim como contra os outros candidatos à 
influência. A violência simbólica [de caráter puramente linguístico] é, 
portanto, inerente ao campo ideológico em suas múltiplas formas: refutação, 
ameaça, indignação, recusa de ouvir as ‘razões’, insinuações, insultos".(l57)

Nesse movimento de intercâmbios conflituais(l56) as

155 ANSART, P. Ideologias, mecanismos, instituições, Op. Cit, p. 78.

156 Segundo Pierre Ansart, as ideologias manifestam-se “como um vasto processo de intercâmbios corflituais, onde não 
cessam de se produzir e de trocar mensagens persuasivas. Os diferentes parceiros fingem não recordar as mensagens 
emitidas por seus rivais: na realidade não cessam de responder aos discursos que recebem como ameaças e provocações. 
Cada emissora deve ‘estabelecer a verdade' após uma intervenção do adversário, emitir um fluxo de discursos destinado a 
responder e recordar a ilegitimidade do inimigo simbólico. Como todo campo constituído, o sistema de produção 
ideológica exerce seus efeitos de campo sobre suas partes e estas não podem fitgfr deles sem se arriscar a perder sua 
presença no cenário." ídem, p. 79.

'"ldem.p.82.
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o trabalho. Dado que o cidadão moderno é, antes de tudo, o trabalhador, os conflitos

observados entre os agentes sociais do campo educacional derivam de dois motivos

principais: 1) a expectativa de cada um quanto à formação para o trabalho; 2) a sua

sobrevivência enquanto agentes sociais e económicos do campo educacional. Uns,

enquanto profissionais da educação — os Trabalhadores da Educação; outros, que têm na

educação o meio de obtenção de rendas ou de acumulação de riqueza — os Empresários da

Educação.

2- A cidadania e o trabalho como valores centrais das sociedades contemporâneas

São valores fundamentais da cultura ocidental, evocados pelos agentes como sendo

objeto da ação educativa:

1 - a preparação para a cidadania

2- a preparação para o trabalho

Aparentemente, o conceito de educação comporta apenas a dimensão da formação da

cidadania, mas enquanto formulação historicamente datada — cultura ocidental

contemporânea - engloba também, talvez como a dimensão mais importante, a preparação

para o trabalho. Essa perspectiva é visualizada na noção da educação como processo de

mediação entre o indivíduo e a experiência, a qual supõe a atividade do trabalho. O

trabalho é o meio pelo qual o homem se relaciona com a natureza e, em decorrência, cria a

cultura/158)

158 Noção desenvolvida peto pensamento ocidental entre os séculos XVm e XDC
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2.1. A preparação para a cidadania

A formação para a cidadania comporta alguns aspectos fundamentais, segundo

Canivez:

Estado nacional - bem como a compreensão das instituições que o constituem.

Enquanto membro do Estado nacional, o indivíduo é cidadão na medida em que

participa da construção e preservação das instituições que o formam, através da

ação política;(,59)

2- a aquisição de hábitos disciplinares necessários ao exercício da prática política -

a escola é entendida como uma das instituições formadoras do cidadão, espaço em

que se adquire a disciplina para convivência na comunidade política. Diversas

formulações teórico-filosóficas são utilizadas para a construção do modelo

institucional da escola nas sociedades democráticas; como as de Rousseau, Kant,

ou Foucault;”60’

A formação do habitus - o habitus é compreendido como a “interiorização” de3-

cabc à escola incutir no cidadão. Dado o caráter conflituoso inerente, por um lado.

às sociedades de classe e. por outro, à competitividade das sociedades, o habitus é

A faculdade de Julgar - habilidade fundamental ao exercício da cidadania, quer4-

para o discernimento do que é ou não é direito (referência para a aplicação da

o pertencimento do indivíduo a uma realidade geográfica, política e cultural - o

um certo valor, assimilação de um certo princípio de ação e de apreciação, que

a compreensão da noção de cidadania e do papel do cidadão — a cidadania supõe

tanto mais calculista, quanto mais atual for a sociedade?’60

159 CANIVEZ, P. Op. Cit. pp. 15-31.
160 Idem, p. 33-52.
161 Idem, p. 53-75.0 autor se baseia no conceito de «fc Picrrc Ikxnbeu
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justiça), quer para desenvolvimento do senso crítico sobre posturas políticas,

compreensão da diversidade dos costumes e valores e discernimento no senso

estético. Cabe à escola o desenvolvimento da capacidade de julgamento, direito do

cidadão, exercido sempre que é solicitado a se posicionar em assunto de interesse

5- A ação — refere-se à participação e compreensão do processo político de governar.

Considerando que a comunidade age por intermédio do governo que escolheu, o

cidadão é ativo na medida em que participa da tomada de decisão em algum nível

desse processo, bem como em função do seu grau de compreensão e de análise

dos problemas políticos, ou seja, do governo. O papel da escola é educar cidadãos

ativos, o que supõe a aquisição de cultura, gosto pela discussão, capacidade de

argumentação e compreensão do processo político:

valores em um longo processo educativo, proporcionado pelas instituições próprias da

sociedade: a família, o clube, a igreja, o partido, o sindicato, a empresa, o mercado, a

mídia, a escola etc(l64). Entre essas instituições, a mais importante, que exerce papel

“a cultura e o gosto pela discussão, que lhes permitirão compreender os 

problemas, as políticas pretendidas, e debater sobre isso. (...) deve também 

permitir-lhes recusar, a partir de critérios racionais, toda política arbitrária e 

violenta, e de opor-lhe a resistência da idéia de Direito. Deve, enfim, 

proporcionar os meios de aprovar uma política com conhecimento de causa, e 
de lhe trazer a adesão da qual depende sua eficácia.,,(l63)

O cidadão adquire os comportamentos, atitudes e habilidades que implicam os

do conjunto da sociedade/162’

discernimento de princípios éticos, de opção por soluções baseadas na

162 ldem,p. 77-133.

163 Idem, p. 135-159.0 autor baseia suas formulações nas concepções de Hannah Arendt e de Eric Weil sobre a ação. A 
citação é da p. 157.
164 Segundo Pedro Demo, o Estado brasileiro “perdeu a noção de serviço público como direito da população que o mantém 
e legitima" (p. 51). Como meio de se recuperar essa condição, propõe a educação do cidadão atuante, organizado nos 
movimentos sociais. DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. Campinas: Papiros, 1994.
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central na constituição do homem contemporâneo, é

No processo conflituoso das trocas de todos os bens caros à sociedade

O mercado é o locus ideal em que germinam e se expressam os valores sociais.

Esses são necessários para fazer florescer a criatura do mercado, a mercadoria, cuja

propriedade é disputada pelos homens. Para se tomar objeto de disputa, a mercadoria deve

tomem desejável. São qualificações atribuídas pela

sociedade, determinadas ora pela necessidade, ora pela ilusão da necessidade. Através das

“qualidades” que acrescentam às suas mercadorias, os negociadores do mercado se

apresentam como mais habilidosos ou mais sagazes na arte de mercadejar: viabiliza-se,

assim, a competição e, em decorrência, a identificação do “melhor” na “corrida” coletiva.

No mercado o próprio homem é valor comercializável, força de trabalho. A principal

qualidade dessa mercadoria é ser criadora de valor (económico). Mas, para ser eficiente na

função de criar valor, o ser humano que incorpora a força de trabalho, deve tomar-se um

cidadão, com as qualidades (valores sociais) que o constituem. A escola é a instituição,

por excelência,

próprias do cidadão.

apenas os bens materiais, necessários à sobrevivência; trocam-se também bens culturais e

o mercado. Nele trocam-se, não

em que se formam os comportamentos, as habilidades e as atitudes

apresentar qualificações que a

165 BOURD1EU, P. A representação política Elementos para uma teoria do campo político. Op.Cit,p. 163-207.

166 Na análise que vem sendo empreendida, o cidadão é entendido cano o indivíduo que incorpora qualidades úteis à ação 
(segundo a noção da antiguidade clássica) e à capacidade de trabalho, valor tão significativo quanto a ação para a sociedade, 
segundo a noção atribuída pela modernidade. ARENDT, Hannah. A condição Humana. Op. cit

bens políticos.(l65)

contemporânea, foija-se o cidadão/l66)
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2.2- A preparação para o trabalho

A elevação do trabalho, na era moderna, à condição de “fonte de todos os valores, de

toda propriedade e de toda riqueza”, “origem de toda produtividade”, “expressão da

da cultura, é objeto de atenção

especial em todas as práticas dos agentes sociais:

A educação atua, necessariamente, sobre a formação do trabalhador. Os estudos

sobre a sociedade ocidental apontam a escola como uma das instituições fundamentais

semelhantes às observadas nas fábricas, ora como formadora de habiti (sobretudo, a

moralidade burguesa(170) - isto é, respeito ao trabalho e à propriedade, honestidade,

desenvolvimento da capacidade criativa, predisposição para progredir). São qualidades

necessárias à provisão económica na sociedade industrial.

“... essa sociedade [a sociedade moderna] considera o trabalho e o progresso 

como valores centrais. (...) a sociedade está interessada na racionalização 

crescente de seus métodos [do trabalho],”(l68)

toma-o a medida de toda ação social e critério de moralidade (“o trabalho dignifica o

homem"). Considerado valor fimdante da sociedade e

para a preparação do trabalhador; ora como inculcadora de práticas disciplinares(169)

167 Segundo Arendt, a noção moderna de trabalho é oposta à noção clássica e medieval, quando era confundido com a 
atividade degradante e própria de todos os animais, da mera manutenção da vida. A concepção moderna de trabalho chegou 
ao ponto da afirmação “aparentemente blasfema [de Marx] de que o trabalho (e não Deus) criou o homem ARENDT, 
Hannah. Labor. Op. cit„ pp. 89-187; especiahnente p. 96 e nota 14 - p. 97.

168 CANTVEZ, P. Op. ct, p. 64.0 autor refere-se, aqui, à definição que Ene Weil (Philiosophie politíque) dá à sociedade 
moderna.

169 FOUCAULT, Michel. Disciplina. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1977, pp. 125-204.

170 Thompson atribui à escola um papel fundamental na formação dos trabalhadores industriais, no século XVIU, quando se 
intensificava a produção industrial. Ver THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa Rio de Janeiro: Paz & 
Terra, 1987; O tempo, a disciplina do trabalho e o capitalismo. In: SILVA, T. T. da (erg.). Trabalho, educação e prática 
social Porto Alegre: Artes Médicas, 1991, pp.44-93; ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1989.

própria humanidade do homem” e, até mesmo, à condição de “criador do homem”,167
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Daí, a história da educação escolar se confundir

desenvolveram a economia industrial, o Estado Nacional, especialmente quando

governado pelo regime político republicano e constitucional, e a escola como instituição

educativa/171 ’ Os sistemas escolares modernos surgiram, entre outros motivos - lutas

religiosas, formação do Estado nacional, movimentos migratórios para os Estados Unidos

- pela “... necessidade de dominar uma certa quantidade de conhecimentos e destrezas

para desenvolver-se em qualquer trabalho ou fora dele em uma sociedade industrializada

A história da educação tem justificado a permanência, na sociedade brasileira, de

altos índices de analfabetismo até a década de 50, com o argumento que sendo a economia

predominantemente agrária, não necessitava de trabalhadores escolarizados. Assim, o

implemento da atividade industrial a partir da década de 30, impulsionou a preocupação

com a escolarização e desencadeou medidas para expansão do sistema educacional

As políticas educacionais brasileiras, projetos ou propostas, programas oficiais e/ou

institucionalizados, têm a preparação para o trabalho como referência básica, mesmo que

isto não esteja explicitado. Uma leitura do capítulo da Educação na Constituição brasileira

projetos

apresentados para compô-la, mostra o significado do trabalho para a sociedade.

agentes sociais atribuem à educação, tendo em vista, por um lado, a posição que ocupam

As formulações seguintes procuram estabelecer a diferenciação entre valores que os

industrial e com a história da modema gestão política da sociedade. Simultaneamente se

de 1988, bem como a da história de sua elaboração, das diversas propostas e

com a história da economia

público.(173)

171 ENGUITA, M. A contribuição da escola. In Op. cit, p. 105-240.

172 Idem,p. 130.

173 ROMANELLI, Otaíza. Op. cit

e urbanizada. "f,72)
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na estrutura económica da sociedade - o que define também os respectivos interesses

imediatos - e, por outro, as expectativas quanto ao tipo de sociedade que propugnam.

3. Os valores sociais nos projetos de educação

Os valores fundamentais da educação podem estar explícitos ou implícitos nos

projetos dos diversos agentes sociais. São os valores que expressam as aspirações, os

ideais de ordenamento de sociedade da cultura ocidental, construídos ao longo dos últimos

cinco séculos, mas consolidados pela filosofia iluminista no século XVIII. Trabalho,

democracia e progresso são as vigas mestras do sistema de valores do ocidente.

Enquanto ideais a serem atingidos, esses valores mobilizam e justificam as práticas

dos agentes sociais. Configuram-se, então, nas práticas sociais, os valores apresentados

por Eric Weil(174) como constitutivos das sociedades modernas - autonomia calculista.

competitividade, individualismo, solidariedade das junções - determinantes dos interesses

imediatos dos indivíduos.

Em decorrência desses valores e das práticas sociais que lhes correspondem, os

indivíduos se aglutinam em sujeitos coletivos empenhados em viabilizar posições

favoráveis na estrutura da sociedade. Os projetos de educação que divulgaram nos anos

80 e 90, contêm por um lado, o discurso do ideal a ser construído (preparação para a

cidadania e para o trabalho) e, por outro lado, os mecanismos que viabilizam a inserção,

preservação e crescimento (progresso) dos indivíduos na estrutura social.

174 Cf. CANIVEZ, P. op. Cit (v. acima).
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3.1. A proposta dos Empresários da Educação no processo constituinte

O projeto da FENEN(,75) para o Capítulo III da Constituição Federal, apresentado à

Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes (Comissão da Família, Educação e Cultura,

não se refere à preparação para o trabalho.

O projeto orienta o sistema educacional para a formação do cidadão, nos aspectos

seguintes:

de solidariedade humana;

b) direito à educação - direito natural de todos, é inalienável da família, que deve ser

livre para decidir o tipo de educação a ser ministrada aos filhos;

c) acesso à escola - ao Estado cabe garantir a igualdade de oportunidades

educacionais e o acesso de todos à educação, arcando com o ônus daqueles que provarem

incapacidade para sua manutenção;

d) financiamento da educação - para arcar com as despesas com a educação

deverão ser despendidos pela União 25% e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios

40% da receita dos impostos arrecadados; as atividades de ensino e educação deverão ser

fundações deverão contribuir para a educação pré-escolar e do ensino de Io grau, mediante

a manutenção de estabelecimentos próprios ou concessão de bolsas de estudo;

e) liberdade de comunicação no exercício do magistério - deve ser garantida, desde

que não constitua abuso de direito individual ou político;

isentos de tributação e de taxação parafiscal; empresas públicas e privadas, autarquias e

do Congresso Constituinte) em 1997, explicita o anseio pela formação do cidadão, mas

a) definição dos objetivos, com ênfase nos princípios de igualdade, de liberdade e

175 Educação. Brasília, Edição Especial, out/1988, p. 3.
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f) formação religiosa - deve ter caráter facultativo e ser garantida nos horários das

escolas oficiais de Io e de 2o graus.

Para consolidar a identidade do cidadão, o ensino deve ser ministrado no idioma

nacional.

Através do projeto para a educação nacional, se desenvolve uma operação intelectual

que, simultaneamente, fortalece os pilares da cultura ocidental, reivindicando os princípios

que a constituem, e, sem menção direta, estabelece os meios para se proceder à afirmação

da situação económica e à ascensão social dos indivíduos; é uma operação calculada,

realizada em decorrência de um processo educativo que prepara os indivíduos, ao longo da

vida, para praticá-la em todas as oportunidades possíveis.

A forma de expressão desse conjunto de valores é capciosa: o que é dito serve para

garantir o não dito, que é o que efetivamente interessa. As lacunas do discurso0 76) são

essenciais para a composição do real desejado, ora em processo de concretização.

Apesar da ênfase aparente na formação do cidadão, o fim último do projeto é a

estratégia política de defesa da atividade económica de sustentação dos proprietários dos

estabelecimentos de ensino privado. A reivindicação da universalidade da educação, da

liberdade da família para escolher a educação dos filhos, do amplo investimento público

na educação escolar têm como fim imediato a manutenção e ampliação do mercado de

educação. O mercado da educação é garantido através da disponibilidade dela a todos e do

direito da família de escolher para os filhos entre a escola pública e a escola privada; sua

sustentação é assegurada através da concessão de bolsas de estudo, pelo Estado, às

famílias carentes - a maior parte da população - que queiram oferecer aos filhos educação

privada, o que também fundamenta a reivindicação de investimento estatal na educação,

de 40% da arrecadação tributária.

176 CHAUÍ, Marilena. Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira. In: Ideologia e mobilização 
popular. São Paulo: CEDEC, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 17-149.
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Como o projeto garante também à iniciativa privada a possibilidade de oferta de

trabalho, muito mais dispendiosa que a educação geral, de cunho meramente

profissionais da educação, ou a contratação de profissionais qualificados.’I78)

3.2. O Empresariado e Educação - Consonâncias e Dissonâncias

Não foram apenas os Empresários da Educação que se interessaram e apresentaram

projeto de política educacional. O empresariado nacional como um todo também se

preocupou com a educação e manifestou esse sentimento através das entidades que criou.

Uma delas, foi o IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, sediada

em São Paulo, aglutinando um conjunto de empresas de grande significação na economia

brasileira. Um dos estudos, realizado em 1992, expressa a concepção do empresariado

sobre a educação nacional.’179*

O documento foi produzido quando ainda se discutia a Lei de Diretrizes e Bases da

educação. A análise parte da constatação da ineficácia do padrão educacional vigente

adequação, anteriormente, ao processo produtivo vigente até os anos 70, de modelo

tecnológico e organizacional de caráter taylorista-fordista, quando se exigia em primeiro

lugar habilidades tecnológicas de caráter mecânico. A educação era uma exigência para a

formação da cidadania, mas não, necessariamente, do profissional.

intelectual’177*, nem exige da escola particular o estabelecimento de uma carreira para os

educação de baixo custo, o cálculo é ainda mais refinado: não fala em educação para o

177 A experiência histórica no Brasil, na década de 70, já demonstrara que essa tarefa é mais onerosa que a educação geral, 
portanto, dificilmente acessível à população nacional, cuja maioria tem baixo poder aquisitivo.

I7Í No projeto da FENEN exige-se concurso para ingresso na carreira, bem como qualificação de professores, apenas do 
sistema público de ensino.

179 IEDI. Relação entre competitividade e educação. Estratégias empresariais. São Paulo, jam/1992.

frente às novas tecnologias e processos de organização do trabalho, pressupondo a
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A partir dos anos 80, no entanto, com a introdução do padrão tecnológico da micro-

eletrônica e da informática e com a organização flexível do processo de trabalho, toma-se

necessário um trabalhador com boa formação geral, com as habilidades de raciocínio

lógico, comunicação, decisão e resolução de problemas, capaz de aprender e de trabalhar

de forma cooperativa. Portanto, as funções do sistema educacional deviam ser alteradas,

face às novas tarefas que se colocavam:

compreensão equivocada dos agentes

sociais - governo, empresários, sindicatos e educadores - das conexões entre educação e

desempenho da economia, principalmente no que se refere à produtividade industrial/181’

Dado o novo padrão tecnológico e de organização do trabalho, é necessária a articulação

da empresa com a educação, cabendo a intervenção do empresariado no sistema

educacional, para adequá-lo ao processo de modernização em curso. A escola pública deve

ser o alvo prioritário do empresariado brasileiro.

O Instituto ilustra sua argumentação com exemplos de países onde ocorre essa

articulação: Coreia, Japão, Alemanha, Estados Unidos. Mais do que mera ilustração, faz

uma análise da forma como se realiza essa articulação, com o objetivo de, a partir das

experiências externas, traçar um modelo para a realidade brasileira. Ao apresentar a sua

concepção de sistema educacional para o país, cita o caso japonês, chamando a atenção

para a articulação entre a escola e a formação de profissionais para o sistema produtivo:

“não mais se justifica a separação entre a educação para a cidadania e a 

educação para o trabalho. A maior questão, face à crise do nosso sistema 

educacional (...) está na recuperação dos sistemas regulares de Educação 

Gerar

O IEDI parte do pressuposto que há uma

180 ldem,p. 8.

181 Idem, p. 4.
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empresa e o sistema educacional, priorizando o ensino público, a educação básica e como

público alvo, a população de baixa renda. A justificativa da escolha é a similaridade das

deficiências do sistema educacional dos Estados Unidos com o caso brasileiro.

O Instituto avalia que a educação pública é fundamental no Brasil. As soluções dos

problemas educacionais dependem do desempenho da rede pública de ensino. Em

primeiro lugar, porque é responsável pelo acesso à escola da maioria da população,

Em segundo lugar, porque é na rede pública que estão

se formando os trabalhadores/l84)

Preocupa-se, porém, em definir o que deve ser entendido como ensino público, de

modo a não atuar contra o princípio da liberdade de mercado, utilizando citação de Luiz

Gonzaga Belluzzo:

“... educar deve ser uma tarefa pública e não apenas um encargo do Estado 

(temos o péssimo hábito de confundir duas esferas: a pública e a estatal). 

Pública significa que a família, a empresa, o sindicato e o Estado devem 

dividir a tarefa de educar, nos âmbitos de sua competência. Ao Estado cabe,

Ao cabo, opta pela estratégia empresarial norte-americana de articulação entre a

182 Idetn, p. 20-3; a citação é da p. 21. Contudo, critica o uso abusivo do sistema escolar pelas empresas japonesas.

183 Idern, p. 17.

184 Idem, p. 20.

especialmente ao ensino básico.1183)

“... O que chama a atenção, no caso japonês, é a estreita correspondência da 

estrutura educacional à estrutura ocupacional e, principalmente, a 

importância atribuída ao desempenho escolar nos processos de recrutamento 

e seleção. (...)

As empresas valorizam e respeitam os critérios de avaliação escolar em suas 

contratações, o que, por sua vez, leva as escolas a se preocuparem 

permanentemente com seu desempenho. Isto resulta, inclusive, na grande 

valorização do Magistério, que percebe salários bastante diferenciados'^2^
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participação na gestão das políticas educacionais; através da utilização da capacidade

instalada que a Indústria já possui nas suas instituições de ensino, SENAI e SESI; através

de ações diretas executadas pelas empresas".(,86>

setores da economia, através de um pacto empresarial, bem como “a representação dos

responsáveis diretos pela condução da modernização da economia brasileira, como já

A postura do empresariado brasileiro sobre a educação no período estudado,

demonstra o empenho do setor em intervir diretamente no sistema educacional, tendo em

vista o diagnóstico negativo sobre as condições para o trabalho, apresentadas pela

influência dos interesses imediatos sobre a proposição de políticas públicas.

O empresariado brasileiro, a partir dos anos 90 do sec. XX, está se posicionando em

relação à educação. Até então, em nenhum outro momento houve, por parte desse sujeito

social, uma preocupação explícita e pública com a educação, com proposta de intervenção

direta na sua gestão e implementação. No entanto, o sistema educacional esteve sempre

articulado aos interesses económicos do empresariado, sustentáculo do capital. A própria

ocorre no âmbito das políticas científica e tecnológica”.(187)

Para que tal ação possa ter efetividade, é necessário o envolvimento de todos os

185 Idem, p.20,cf. LuizG. BELUZZO.L G. Isto É/Senhor, São Paulo, 204nar71991.

186 Idem, p. 24.

187 Idem, p. 24.

sociedades atuais; b) a vinculação, nessas sociedades, entre cidadania e trabalho; c) a

sobretudo, universalizar o ensino básico e garantir a igualdade de 

oportunidades no ingresso na Universidade”.

Destaca três níveis da ação empresarial na questão educacional: “através da

população. Da avaliação é possível apreender: a) a importância da educação para as



102

legislação da educação, vigente até a década de 90, foi elaborada na década de 70, tendo

Em vista da articulação estreita entre governo e interesses económicos a partir de

desenvolvimento da economia: MOBRAL e escolas Polivalente orientadas para o mundo

do trabalho; profissionalização do magistério, redirecionamento da universidade às

necessidades da atividade económica, estímulo ao desenvolvimento da ciência e da

A postura dos empresários não é homogénea. Uma é a dos Empresários da

Educação, com interesses específicos, determinados pela sua própria forma de existência

económica e social, que, embora não propugne pelo fim da educação pública, aponta para

o seu estrangulamento, através da defesa sistemática que empreende em favor do ensino

privado - meio e fim da sua existência enquanto sujeito social e, enquanto indivíduos

inseridos na estrutura produtiva. Outra é a do empresariado, expressa através do IEDI,

para o qual não é interessante a educação sob a égide dos proprietários das escolas

particulares, dado que as posições que defendem e as ações que encaminham revelam ser

um grupo corporativo, incapaz de entender a articulação entre educação e economia e de

atender às necessidades de modernização da sociedade/190’

188 As leis básicas da educação nesse período foram: a Lei 5540, de 1968 - reforma do Ensino Superior, e a Lei 5.692, de 
1971 -reforma do ensino básico e médio. Esta sofreu uma modificação, através da Lei 7.044, de 18 de outubro de 1982, 
alterando dispositivos da Lei 5.692, referentes à profissionalização no ensino de 2o grau.

BERGUER, Manfred Educação e dependência. 3 ed, São Paulo: DIFEL, 1980, p. 212-14; V. também CUNHA, L 
A. Educação e desenvolvimento social no Brasil. 5 ed, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980.

190 IEDLop.cit,p.24.

em vista a formação de recursos humanos para a atividade económica/188’

1964, apoiado por um rígido controle político-ideológico imposto pelo regime militar, o

tecnologia.1189’

sistema educacional brasileiro foi transformado em instrumento útil para o
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3.3. As propostas dos Trabalhadores da Educação

Até o início dos anos 90, não havia um documento que sintetizasse a posição do

DNTE sobre a educação. A discussão havia sido encaminhada através das entidades

representantes dos Trabalhadores da Educação: CNTE, ANDES, FASUBRA, Fórum

Nacional em Defesa da Escola Pública e o próprio DNTE. Após pesquisa sistemática,

seminário, sob coordenação do DNTE e do DESEP, foram

9O.(,9I)

permite

a sua estruturação em três conjuntos, subdivididos em diversos aspectos.

1- >uanto ao papel da educação:

mudanças necessárias à construção da sociedade democrática, capaz de

compreensão crítica da realidade social e com domínio do conhecimento cultural,

científico e tecnológico, para o exercício digno do trabalho;

b) a função da escola pública — apresentada como

“o local privilegiado na formação da cidadania, instrumento através do 

qual cada pessoa se insere no mundo social, afetando a forma como ela 

percebe a sociedade, como se percebe na mesma, bem como é avaliada 

por esta sociedade”',

documentos produzidos entre o final dos anos 80 e o início dos anos

191 Textos apresentados no Seminário promovido pelo SEMINÁRIO A Política Educacional e o Movimento Sindical, 
1991, Belo Horizonte. Relatório finaL São Paulo, CUT-DNTE, 1991. Apesar de terem sido analisados documentos de 
várias outras entidades para sistematização das propostas do movimento sindical, predominaram no documento síntese as 
formulações dos seguintes documentos: FNDEP. Carta de Princípios do Fórum Nacional em Defesa da Educação 
Pública, Brasília, ago?89; ANDES-SN. Diretrizes e Bases da Educação Nacional Anteprojeto (versão preliminar), 
Brasília, dez_/88; MONLEVADE, José A. Cabral Posições da CNTE sobre o financiamento da educação no Brasil, 
Brasília, agoj*90; APEOESP/FNDP. LDB - emendas prioritárias para o ensino básico, Brasília, maio91. Ao lado das 
entidades referidas, se destaca uma entidade científica que compunha o FNDEP, a ANDE.

192 A Comissão de Sistematização do DNTE fez uma relação das formulações de diversas entidades sobre o tema da política 
educacional, agrupando-as em itens, dos quais foram destacados os que se revestem de caráter de generalbaçAr 1) o papel 
da educação; b) os princípios educacionais; 3) as diretrizes para a educação.

encerrada em um

a) a formação do cidadão - entendido como o sujeito comprometido com as

A análise do documento de sistematização produzido no seminário/1925

sistematizadas as reflexões e propostas das diversas entidades, contidas em
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c) a transformação social — deve preparar o sujeito para a viabilização de

transformações políticas, com vistas à construção de uma sociedade democrática,

dirigida a partir dos interesses dos trabalhadores.

2- Quanto aos princípios educacionais propostos:

a) a escola deve ser unitária e, em sua organização didático-pedagógica, deve ter o

trabalho como princípio educativo;

b) democratização do

investimento na preparação adequada do professor de Io grau;

c) articulação das redes pública e privada de ensino através do Sistema Nacional de

Educação-SNE.

3- Quanto às diretrizes para a educação, destacam-se o financiamento, a organização

gestão do sistema educacional e a formação/remuneração dos professores:e

a) elaboração de Plano Nacional de Educação, abrangendo União, Estados e

estabelecimento do critério custo-aluno-qualidade para

aplicação de recursos;

b) priorização da destinação de verbas públicas para a escola pública. As indicações

estavam divididas em: destinação de verbas públicas apenas para escola pública

c) estabelecimento de mecanismos democráticos para arrecadação, distribuição e

aplicação dos recursos públicos na educação;

d) democratização da gestão da educação com a criação do Conselho Nacional de

Municipais de Educação e colegiados em nível de escola, estes com funções

as necessidades da rede pública (destaques meus);

Educação, responsável pelo Plano Nacional de Educação, Conselhos Estaduais e

e destinação de verbas públicas às escolas privadas somente depois de atendidas

ensino, implicando prioridade ao ensino fundamental e

Municípios, com o
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normativas, consultivas, deliberativas e de gestão dos recursos destinados à

unidade escolar;

e) valorização dos profissionais da educação através do estabelecimento de Plano de

Carreira, com processo de qualificação permanente e progressão funcional,

coletivo;

f) condicionamento da distribuição de verbas para a educação à aprovação do Plano

de Carreira para os profissionais da educação;

g) estabelecimento de remuneração adicional para os que trabalham em regiões de

difícil acesso e exercem jornadas noturnas;

h) definição do Tesouro Nacional como fonte de recursos para pagamento dos

professores aposentados.

Esses elementos constituem os fundamentos básicos da proposta de política

lado, a compreensão que o sujeito social tinha da educação naquele momento, e por

outro lado, os interesses que o mobilizaram.

função de

preparação para a cidadania, articulada à preparação para o trabalho. A formação do

cidadão, princípio norteador da atividade educativa, aponta para a transformação da

sociedade. Em decorrência, a democratização da educação é pressuposto do processo

de preparação do cidadão: construção de um sistema educacional democrático, cuja

expressão fundamental é a gestão, através de Conselhos, em todos os níveis da

administração político-institucional; distribuição adequada de recursos com vistas à

construção de uma escola unitária e de boa qualidade; aplicação de recursos

Na concepção sobre a educação se percebe que é atribuída a ela a

formação adequada, salário digno e condições adequadas de trabalho pessoal e

educacional dos Trabalhadores da Educação. A partir deles ficam delineados, por um
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prioritariamente no ensino fundamental, com vistas à universalização da educação;

destinação de verbas públicas em primeiro lugar às escolas públicas.

Os interesses específicos do sujeito social se expressam nas preocupações

contidas em algumas das suas formulações:

qualificada enquanto fim alheio aos interesses do sistema produtivo, pois indica a

aquisição de senso crítico sobre os objetivos a que se destina o trabalho e como é

operacionalizado na sociedade;

a participação dos trabalhadores na gestão do sistema educacional como meio de

assegurar condições viáveis para a ação política, com vistas à garantia, para os

componentes do próprio agente, de condições de vida compatíveis com o nível de

desenvolvimento social;

definição de carreira profissional com garantia de meios de qualificação

crescente, como forma de assegurar condições progressivas de melhoria material

para os profissionais da educação;

garantia de continuidade de remuneração digna aos trabalhadores aposentados —

neste caso, com indicação de fonte de receita alheia ao orçamento ordinário para

risco de queda de receita para uns e outros em decorrência do crescimento

numérico do contingente de profissionais, aposentados ou não.

outros documentos das mesmas entidades e foram incluídos entre as múltiplas ações

definição de estrutura salarial adequada para os profissionais em atividade e

a educação assim, ficam garantidos os ganhos dos profissionais ativos e 

inativos, compatíveis com os níveis de exigência de consumo vigentes, sem o

estabelecimento da formação para o trabalho como objeto da educação,

Os objetivos dos Trabalhadores da Educação são identificados também em
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desencadeadas para implementar a política educacional desejada pela Central Única

dos Trabalhadores.

O eixo básico da política educacional proposta é a defesa da escola pública,

os documentos sobre o assunto produzidos no setor educacional desse movimento

formação profissional, que é implementada por várias escolas criadas pelos próprios

sindicatos, é apontada como devendo ser de responsabilidade do Estado(l93>.

Por que escola pública? Porque os Trabalhadores da Educação entendem que

ela é um instrumento importante para que se realize a mudança da sociedade, como

pode ser observado nos textos de algumas entidades, como:

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE:

Ou ainda:

“T educação tinha outra finalidade, a ciência era algo a ser socializada, 

para satisfazer necessidades humanas, e não para transformar a vida de 

milhões de seres em desprazerosa, penosa (sic.). Saber e conhecimento, 

poder e controle, é preciso romper estas barreiras. Com certeza não será

com noção diversa da que é apresentada pelos Empresários da Educação. Em todos

“/4 educação em sociedades capitalistas e atrasadas como a do Brasil, 

poderá ser fator de mudanças sociais profundas? Como transformá-la 

neste fator se o controle de conteúdo, qualidade, estrutura física estão 

nas mãos de elites conservadoras, com o ideário liberal de Estado fraco, 

altos índices de eficiência e eficácia na produção? E ainda, as elites 

estão se transformando em agentes promotores da Educação. Eles 

controlam a maioria das Faculdades e Universidades do país

sindical, aparece a defesa da escola pública como “bandeira de luta”. Até mesmo a

1,3 Esta é uma questão polêmica no interior da entidade, na medida em que implica a substituição dos cursos 
profissionalizantes oferecidos por diversos sindicatos pela formação profissionalizante sob a responsabilidade do Estado. 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL I, 2 e 3 de jun/1993, Belo Horizonte. Trabalhadores e educação: organização e 
construção da cidadania. Belo Horizonte, CUT-DNTE-SPSo, Documento final do Tema 2. p. 7-8.

194 CNTE. O Brasil no banco escolar. Brasília, 1994, p. 34-5 (grifo meu).
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APEOESP: “Não podemos nos omitir — vamos definir que rumos queremos dar

para esta sociedade”(l96).

A compreensão de que

necessariamente, a direção do processo de mudança pelos trabalhadores, é elemento

constitutivo da ideologia socialista. Na medida em que a mudança deve se dar

organiza atualmente, cabe aos trabalhadores se empenharem pela conquista da

hegemonia da gestão. A partir das posições que passem a ocupar podem, então,

operar as mudanças necessárias para a construção da nova realidade.

Podemos observar que os documentos produzidos pelos Trabalhadores da

Educação sobre a gestão do sistema educacional traduzem o anseio pela participação

hegemónica dos trabalhadores nos postos político administrativos:

DNTE:

numa sociedade capitalista. A vida está em outra forma de organização 
social”."9»

“...Os trabalhadores devem intervir fortemente nesse processo [processo 

global de educação regular], participando, através de suas organizações,

paulatinamente, em decorrência de transformações das formas como a sociedade se

“Estamos propondo a criação de Conselhos Municipais, Estaduais e 

Nacional. Não tem encontrado muita resistência a criação desses 

organismos. O que se disputa dentro desses conselhos é a participação 

dos trabalhadores através de suas entidades representativas. Até o 

presente momento não tem permitido, sequer, participação minoritária, 
quanta mais se garantir a sua hegemonia”."9»

a construção da sociedade alternativa implica,

193 Idem, p. 2. Grifos meus.

196 APEOESP/DEPARTAMENTO CULTURAL. “Documento da APEOESP”. São Paulo, 1989[?], p. 6.

197 Idem, p. 19. (Grifo meu).
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A política educacional proposta pelos Trabalhadores da Educação é apreendida

através dos objetivos. É uma proposta mediada pela concepção da relação

educação/mercado de trabalho, pressupondo que

prioritariamente, se preocupar com a formação para o exercício da cidadania. A

relação com o mercado deve ser marcada pela consciência crítica, pela capacidade do

indivíduo para perceber sua condição de cidadão e compreender o trabalho enquanto

fonte social do conhecimento.

A formação para a cidadania com consciência cidadã, supõe uma dada

concepção, qualificada pela finalidade a ela atribuída:

Essa concepção sobre a consciência cidadã coloca como limite a superação da

sociedade capitalista:

uTrata-se de buscar a consciência critica sobre o conteúdo social do 

trabalho realizado e de tomar o trabalho como origem do conhecimento. 

Disso decorre nova competência técnica e nova responsabilidade política, 

no campo profissional. Daí porque é necessária uma sólida formação 

básica (...) Essa consciência se explicita, na ação, pelo exercício de uma 

concepção radical de cidadania, que se oponha e supere a concepção 

liberal vigente, marcada pela enorme distância entre o legal e o real, que 

se traduz, na prática, pela exclusão da maioria do efetivo exercício da 

cidadania."(X9))

"... a construção de um projeto político que aponte para a superação do 

capitalismo, isto é, para o estabelecimento de novas formas de relações 

sociais, onde os imperativos económicos se subordinem de fato aos 

imperativos sociais da maioria da população. (...) Educação, democracia

198 SEMINÁRIO INTERNACIONAL, 1,2 e 3 dejun/1993, Belo Horizonte. Trabalhadores e educação: organização e 
construção da cidadania. Belo Horizonte: CUT-DNTE/SPSo. Documento final do Tema2. p. 5-6.

Idem.

da definição, avaliação e acompanhamento da execução das políticas 
educacionais estatais" .(198>

o sistema escolar deve,
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Dada a prioridade para a consciência cidadã, coloca-se para o setor educacional

em base sólida de educação para a cidadania. Portanto,

Delineamos, a partir das formulações apresentadas, as ideologias subjacentes à

atuação dos grupos sociais analisados. O conjunto de ideias e práticas que os anima

fortalecimento do status quo, identificado aos princípios liberais - os Empresários da

Educação (inseridos no segmento do empresariado como um todo); ou, a superação

da organização social vigente, por uma sociedade em que os imperativos económicos

se subordinem aos imperativos sociais - os Trabalhadores da Educação vinculados à

Central Única dos Trabalhadores.

A implementação de quaisquer dessas idéias supõe a participação dos agentes

na gestão da sociedade, daí o empenho e necessidade de estar presentes na definição

órgãos responsáveis pela

operacionalização do sistema educacional.

componente de busca de auto-institucionalização. No processo, se desenvolve um

200 Idem,p.5.

201 Idem,p.5.

aponta como perspectivas para a organização da sociedade, a preservação e

“...é necessária uma sólida formação básica e a compreensão da 

dimensão pública da formação profissional, enquanto património social 

sob a responsabilidade dos trabalhadores. Daí decorre também a estreita 

relação entre formação profissional e formação da consciência crítico- 
emancipadora, da consciência cidadã”.(201)

Retomando Pierre Ansart, as ações motivadas pela ideologia têm um

e cidadania se tornam, deste modo, dimensões indissociáveis na 

construção desse projeto político emancipador.”{200)

da CUT a preocupação com a formação profissional. Esta deve estar fundamentada

e ter participação efetiva nosdas propostas,
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diferença em relação às instituições que exercem formalmente o poder e em relação a

outros grupos com ideologias distintas.<202)

Trabalhadores da Educação da CUT, a proposta do setor empresarial para a definição

de uma política educacional para o Brasil, através do IEDI, bem como a proposta dos

explicita no projeto especialmente formulado para o processo de institucionalização

da política educacional.

Enquanto elementos constitutivos das ideologias que os sustentam, se explicitaram

como diferenças entre esses sujeitos, a noção de cidadania e da formação para o trabalho,

bem como os interesses específicos relativos à auto-preservação enquanto sujeitos

políticos e enquanto indivíduos inseridos na estrutura da sociedade.

Empresários da Educação, seu antagonista direto, cuja concepção de educação se

conjunto de práticas e valores que confere identidade ao grupo e marca a sua

No processo analisado, se apresentam como contraponto à concepção dos

202 Cf.ANSART, P^op.cit
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CAPÍTULO III

O PROCESSO SOCIAL DE LUTA: RITUAIS E PLÁSTICA

1. O processo social de luta e os ritos de enfrentamento

A sociedade atual é tão ritualística quanto as sociedades tradicionais. Apesar

do argumento da razão como suporte para as ações humanas, as práticas políticas se

sustentam ancoradas em profusões de cores, de sons, de hábitos e de discursos

sucessivamente repetidos, que distinguem e identificam os agentes sociais.

sociedades modemas(204) se traduz em

multiplicidade de formas coletivas de afirmação e de contestação do poder,

distinguíveis pelos rituais simbólicos de sua manifestação pública. Sendo o campo

permanente espetáculo “teatrocrático ”, cujos rituais são, por um lado, expressão do

práticas de contestação.

Segundo Balandier

A multiplicidade das ideologias nas

político lugar, por excelência, de exercício do poder, toma-se palco de amplo e

poder em exercício e, por outro lado, manifestação do poder potencializado nas

“A impressão que eu tenho é de que há uma aceleração muito forte na 

produção de um ente político no Brasil. A consciência está em gestação. 

Creio que há uma espécie de revolução que nem sempre é silenciosa que 

se está dando e que nós não temos as antenas para captar porque nos 

acostumamos a um outro tipo de raciocínio sobre o que é fazer política. 

Há toda uma produção da política que é paralela às atividades dos 

partidos e vai confluir para alguma coisa que pode ser orientada no 

sentido de melhoria das condições gerais dopaís.'*20**

20j Santos, Milton. Op. cft.
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1.1. Os rituais políticos enquanto estratégias e táticas

O espetáculo teatral da política implica práticas rituais decorrentes das

posições dos sujeitos sociais na estrutura de poder. Os sujeitos encenam ações

destinadas à manutenção do poder ou à apropriação do poder a partir dessas

posições. Nesse sentido as ações políticas podem ser estratégicas, quando o sujeito é

detentor do poder, ou, táticas, quando o sujeito busca apropriar-se do poder.

Segundo Michel de Certau. estratégia é

partir do

um

uma

esse

A posição estratégica, ocupada pelos detentores do poder e seus aliados, está

associada a uma postura conservadora quanto aos valores da sociedade: a ação

política visa a preservação do status quo e, no limite, dos privilégios estabelecidos.

"... por trás de todas as formas de arranjo da sociedade e de 

organização dos poderes encontra-se, sempre presente, governando dos 

bastidores, a 'teatrocracia ’. Ela regula a vida cotidiana dos homens em 

coletividade". [Nas sociedades democráticas o funcionamento político 

supõe negociações no âmbito do poder, expressas em rituais próprios] 

"da arte da persuasão, do debate, da capacidade de criar efeitos que 

favoreçam a identificação do representante ou do representado "J20S>

w ANSART, P. Ideologias, conditos e poder. Qp. CR.
105 BALANDIER, GeoQjes. O poder em cena Brasília: Edáora LhtB, pçv
í0<’ CERTAU, Michel de. A Invenção do cocktiana Wws. I*M, p. 46.

“o cálculo das relações de forças que se torna possível a 

momento em que um sujeito de querer e poder è isolável de 

'ambiente'. Ela postula um lugar capa: de ser circunscrito como um 

próprio e portanto capa: de servir de base a uma gestão de suas 

relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, 

económica ou cientifica foi construída segundo esse modelo 

estratégico".(206)
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Na moderna sociedade ocidental, a oposição ao sistema de poder conservador

na argumentação em favor da mudança de cunho reformista ou

as práticas políticas

na tradição histórica do

sujeito que aspira o poder com vistas à operacionalização de mudanças, adota ações

condição de vítima dos desmandos e da omissão dos poderes constituídos, visando

também conquistar a adesão do público circundante. É uma ação variável, criativa,

adaptável às circunstâncias favoráveis, aproveitando as oportunidades vislumbradas

na ação estratégica dos grupos dominantes. Segundo Certau, a tática se define

como:

democráticas, referenciadas na filosofia iluminista e

revolucionário, que busca alargar os direitos sociais e

se ancora

“um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto com 

uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só 

tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem 

apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de 

base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e 

assegurar uma independência em face das circunstâncias . O ‘próprio ’ é 

uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato do seu não- 

lugar,-a tática depende do tempo,

vigiando para 'captar no voo’ possibilidades de ganho. O que ela 

ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com os 

acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões ’. Sem cessar, o fraco 

deve tirar partido de forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em 

momentos oportunos onde combina elementos heterogéneos (...), mas a 

sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria 
decisão, ato e maneira de aproveitar a 'ocasião 7)

207 Idem, idem.

de caráter contestatório, ocupando, portanto, posições táticas. Sua ação é

movimento operário, em particular, e no movimento social, em geral. Assim, o

espalhafatosa, na medida em que o objetivo é denunciar em alto e bom som a
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Embora a prática contestatória estudada se diferencie em parte da formulação

de Michel de Certau, considerando que a aprendizagem histórica dos movimentos

sociais permite a visualização do outro pelo sujeito contestador, a apropriação de

social em relação às circunstâncias, bem como pela verificação de seu senso de

oportunidade para capitalizar ganhos.

Apesar de adotarem posições políticas antagónicas, as práticas de uns e de

para

transformar. A dinamicidade do conflito político leva os conservadores a procurar

reformadores ou revolucionários a se apropriar de práticas tradicionais, para

ganharem terreno no processo de mudança.

Na medida em que o confronto político exige, formas de ação há muito

tempo estabelecidas são adotadas pelos agentes sociais, mas também muitas são

reinventadas e outras novas são criadas, verificando-se influências recíprocas sobre

uma aprendizagem sobre os meios adequados à realização dos fins a atingir. Assim,

experiências válidas dos antagonistas,

forjando uma cultura política que é apropriada pelos diversos agentes concorrentes.

cultura política construída ao longo dos séculos XIX e XX, influenciada, por

sua constante metamorfose.

À semelhança do mercado, atualmente, os rituais políticos de identificação dos

sujeitos são estabelecidos em função dos fins a atingir e dos efeitos buscados. Em

vista disto, além da utilização de práticas tradicionais, os agentes políticos adotam

É uma

sua conceituação se justifica pela constatação da falta de independência do agente

uns e outros incorporam à própria ação as

um lado, pelos movimentos sociais e, por outro lado, pelas práticas de mercado em

as respectivas práticas políticas, na medida em que a luta pelo poder desenvolve

se adaptar às circunstâncias modificadas pelo antagonista, bem como leva os

outros agentes sociais contribuem, simultaneamente, para preservar e
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também rituais da prática mercantil, cujo significado simbólico se estabelece

principalmente, ou apenas, por associação. Podem ser considerados efeitos de mídia

linguagem da “marca registrada” ou do

Acresce-se a esse conjunto de significados, a função pedagógica atribuída por

Bourdieu a certos rituais do processo político. São rituais cuja finalidade é manter

uma determinada estrutura interna de poder e preservar a coesão do agente social.

Este se estrutura segundo uma hierarquia de saber e de domínio, expressa pela

diferença de posições e de funções entre as lideranças e os "simples aderentes". A

submissão destes aos valores do grupo implica a legitimação da competência

política daqueles^209A

No Brasil, rituais do processo político em que se defrontam os Trabalhadores

da Educação e os Empresários da Educação se desenvolveram ao longo do período

de “redemocratização” da sociedade, ao final da ditadura militar, mas com raízes

fincadas, por um lado, nas práticas políticas autoritárias da própria sociedade

brasileira, acirradas pelos governos militares; e de outro lado, na experiência

histórica das sociedades democráticas e do movimento operário desde o século XIX.

Assim, a ação política no Brasil, a partir dos últimos anos da década de 70 e

primeira metade dos anos 80, combinou práticas autoritárias da formação cultural

brasileira e práticas públicas da tradição democrática, acrescidas das experiências

apropriadas das práticas de mercado.

no processo de informação e divulgação a

“Zogo”.1208’

208 HOBSBAWM, Eric. A transformação dos rituais do operariado. In Mundos do Trabalho. Rio de Janeiro: Paz& Terra, 
1987, pp. 101 -2. Hobsbawm faz esta afirmação ao analisar as mudanças sofridas pelo movimento operário nos séculos XIX 
e XX. No entanto, procurarei mostrar a seguir que a atividade política de outros segmentos organizados da sociedade civil - 
no caso em foco, os Empresários da Educação e os Trabalhadores da Educação (estes mais do que aqueles) - foram bastante 
influenciados e adotaram muitas das formas de ação política tanto do movimento operário, quanto do mercado.

209 BOURDIEU, Pierre. A representação política. Elementos para uma teoria do campo político. Op. Cit, p. 163-202.
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Entre os rituais políticos tradicionais foram observados: discursos públicos

com o uso de expressões invocativas formais (autoridades tratadas com deferência e

termos cerimoniosos ao iniciar os discursos), alusão à história e aos símbolos da

pátria, uso dos palanques e tribunas para destaque dos oradores, uso das palmas no

encerramento dos discursos(2l0).

Pode-se atribuir ao ritual tradicional de invocação da autoridade nas falas que

inauguram os eventos políticos, o caráter pedagógico apontado por Bourdieu. A sua

adoção pode ser considerada como uma das formas de legitimação da hierarquia

como meio de manutenção da coesão do agente

político.(2l,)

A referência aos símbolos de identidade histórica da pátria é muito utilizada

para reforçar princípios filosóficos e políticos que fundamentam a organização

política nacional

também a função de legitimar as falas e reivindicações, a inclusão do sujeito no

coletivo nacional, bem como o seu compromisso com a preservação e continuidade

dos valores da nação.

Em algumas situações, no entanto, a adoção desse ritual pelos Trabalhadores

da Educação pode ter também o significado de apropriação de uma prática

tradicional como tática de ação política para ampliar seu espaço de atuação.

reverenciar as autoridades constituídas - sejam as autoridades do sistema de poder

e que justificam determinadas reivindicações e denúncias. Têm

2,0 As palmas geralmente são usadas para manifestar concordância com o conteúdo do discurso. A instensidade das mesmas 
funciona como um termómetro para o discursante ou para os dirigentes da ação política. No entanto, nem sempre é assim. 
Dado o hábito, as palmas ao final dos discursos tomaram-se mera expressão de boa educação. Assim, muitas vezes, quando 
o público não está efetivamente engajado na ação política, as palmas não revelam nada do potencial do processo em curso.

2,1 BOURDIEU, P. Op. cit

interna do grupo social e

Enquanto se comportam como é determinado pela tradição, demonstrando
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oficial, sejam as autoridades que se constituíram no interior do próprio grupo —

tornam-se legítimos aos olhos dos setores dominantes da sociedade.

Dois exemplos, manifestações dos dois agentes sociais referidos, serão

analisados a seguir. O primeiro, refere-se a uma experiência política dos

Empresários da Educação, e o segundo apresenta um recorte da prática política dos

Trabalhadores da Educação.

Primeiro exemplo:

sua e

Esta citação foi retirada de um dos inúmeros discursos que o Presidente da

FENEN proferiu para os membros da entidade. Elaborado em 1980, possui a mesma

validade para qualquer momento do período estudado, visto que tem como enfoque

conflito político educação pública x educação privada. Enquanto expressão da

representação do mundo ocidental sobre a preservação da sociedade, constrói três

argumentos retóricos legitimadores das aspirações do agente social, fundados em

valores tradicionais de construção da identidade nacional.

capaz

livre

a defesa da escola particular. Consiste em um dos recursos discursivos utilizados no

salvação do homem racional, pensante i 

verdadeiramente engrandecer sua pátria, 
independente não apenas em palavras. ”(2,2)

212 DORNAS, R. Um modelo brasileiro para a educação. Educação, fèv-marZ80, p5. Discurso de abertura do XVII 
CONEPE (Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino), em 1980.

"[O ensino privado](...) percebe que precisa estreitar cada vez mais sua 

união para resistir e, nisso, sim, construirá suas trincheiras para 

suportar as perseguições veladas ou claras. Estará, pois, cada vez mais, 

unido e solidário, e permanecerá, porque é impulsionado por igual 

têmpera, rigidez, bravura, destemor e crença na nacionalidade que 

demonstraram Jacaúna e Jatobá, o irmão e o pai de Poti, os quais, nas 

terras de Iracema, jamais foram vencidos, porque lutavam batalhas 

honestas e, como eles, guerreia uma santa guerra, aquela que visa à 

e solidário, capaz de 

tornando-a
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O primeiro argumento utiliza a retórica da guerra, estabelecendo nesses

termos, a qualidade e a dimensão

antagonista: trincheiras devem ser armadas para lutar a batalha honesta, guerrear a

santa guerra.

O segundo argumento utiliza ícones da cultura nacional, os personagens

indígenas do romance de José de Alencar, autor romântico do final do século XIX,

quando estavam sendo estruturados os valores que deveriam constituir os pilares da

nacionalidade brasileira. Os personagens citados encarnam os valores que devem ser

cultivados para forjar a nação: união, solidariedade, rigidez, destemor, bravura.

crença na nacionalidade.

O terceiro argumento justifica o empreendimento: a construção da nação

civilizada e livre, em que o homem racional, pensante, engrandece a pátria livre e

independente, segundo os princípios da filosofia iluminista.

Segundo exemplo:

2,3 Trecho de palestra de José Vicente Paula da Silva, “o Vicentinho”, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo e membro da diretória da CUT, proferida no Encontro Estadual de Representantes de Escola da APEOESP, 
Palácio das Convenções do Anhembi, 18/5/1990, São Paulo. Silva, Vicente Paula da. Os trabalhadores, o Plano Collor, e a 
escola pública. Revista de Educação São Paulo, APEOESP, n. 5, p. 37. (grifos meus).

"... Embora vocês não falem, se eu chegar na porta de uma fábrica e 

perguntar quem libertou os escravos, todos vão dizer: ‘A Princesa 

Isabel ’. Ninguém fala da luta de Zumbi, ninguém fala de Palmares, 

ninguém fala da realidade da organização dos trabalhadores. (...)

... como mudaremos tudo isso? Com a participação política da 

sociedade. Outubro vem aí. É preciso votar nos candidatos que 

representam o povo. Esse é um processo fácil de compreender. Há outros 

processos, de ruptura, revolucionários. Como acho que revolução nós 

fazemos com o povo junto, temos de dar alguns passos ainda. Mas 
precisamos ter participação efetiva... "(2,3)

da relação que o grupo mantém com o
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Esta citação é parte do discurso de um líder sindical em uma Plenária dos

professores públicos do Estado de São Paulo,

entidade sindical, a APEOESP, em 1991.

Nesta fala, o líder sindical opera três movimentos: reforça a memória da

representação oficial sobre o processo de extinção da escravidão no país, associada

ao mito da Princesa Isabel como libertadora dos escravos; 2- amplia a representação

sobre o mesmo processo histórico, associando ao imaginário tradicional - libertação

dos escravos pela Princesa Isabel - uma memória popular, bem como um novo mito

originário do próprio povo oprimido - Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares; 3-

reforça o princípio liberal da participação popular no processo político, através da

eleição dos representantes do povo para o governo nacional.

incorporando a ela elementos da memória dos setores dominados da sociedade. Por

um lado, democratiza a história e a institucional idade da nação, promovendo o

grupo, destacando experiências históricas e princípios políticos peculiares à sua

própria identificação.

Outro ritual de grande significado para o processo político é a realização de

congressos e encontros organizados pelas entidades sindicais. São eventos que

congressos anuais, de grande importância estratégica para o agente social. No

decorrer da sua realização é que se fazem as avaliações do desempenho político do

grupo e, na sequência, elabora-se o plano de ação para o período seguinte.

processo de inclusão dos liderados(2i4); por outro lado, reforça a coesão interna do

em evento organizado pela sua

2,4 Mesmo que naquele momento, o “Vicentinho” não estivesse se dirigindo aos membros da sua categoria profissional, 
falava como um líder de trabalhadores em geral e era reconhecido como tal, o que foi confirmado posteriormente com sua 
eleição para a presidência da CUT, Central que aglutinava também os Trabalhadores da Educação.

Assim, o líder sindical amplia os elementos da identidade nacional,

podem ter periodicidade anual ou bianual, sendo mais frequente a promoção dos
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poucas diferenças entre os eventos de um e outro agente social:

abertura do Congresso com a sessão de instalação;

realização de uma ou mais palestras proferida(s) por autoridades2-

políticas (preferencialmente, que comunguem a posição política do agente social)

e/ou por especialista(s) no ternário do Congresso;

discussão

sistematizada dos problemas elencados para serem tratados no Congresso;

4- apresentação, em plenárias, das considerações dos Grupos de Trabalho

sobre os problemas discutidos;

problemas tratados; nesse processo alinham-se:

a leitura política sobre a conjuntura

a definição dos problemas a serem enfrentados

as formas de ação a serem adotadas

a definição das ações prioritárias.

O palco da ação política é todo o espaço em que os agentes possam manifestar

seus anseios, expectativas, alegrias, decepções, frustrações e raiva: as ruas e praças

das cidades, as páginas impressas dos jornais e revistas, as telas dos televisores, os

alto-falantes das rádios, as estradas; mas também as instituições onde se instalam

religiosos, os muros, os anfiteatros e pátios das escolas ... enfim, todos os espaços

da nação podem ser ocupados pela luta política entre os agentes do campo

educacional.

os poderes oficiais, as salas onde se realizam os debates políticos, os púlpitos

Congressos ou Encontros funcionam com uma dinâmica ritualística, com

constituição de Grupos de Trabalho para reflexão e

deliberações coletivas, nas plenárias do Congresso, sobre os
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O cenário do conflito político quase não é visto em meio à multiplicidade de

coisas e à agitação da vida contemporânea. Para mostrar-se, atividades diversas são

inventadas a cada momento, buscando o olhar e o interesse dos milhares de

organizações e indivíduos. O desenho desse cenário é o que veremos a seguir.

2. A plástica do enfrentamento: imagens e sons dos corpos em movimento

olhares diretamente para os agentes que aí atuam.

2.1. A imagem das práticas políticas dos Empresários da Educação

sociedade. É

problemas, ao invés da confrontação física; decisão pelo convencimento, em vez da

imposição pela força<215); postura ditada por regras de comportamento definidas pela

comportarem, confere status aos que a ela se submetem, assim como também constrange e

limita a liberdade de expressão dos demais sujeitos sociais/217)

Partindo da forma de se postar em situações públicas, tais como nos eventos

coletivos da entidade, os participantes se vestem com decoro (temos e roupas femininas

’. A ordem civilizada, enquanto referência para a maneira dos indivíduos se

O cenário do conflito político delineia-se claramente quando dirigimos nossos

a chamada ordem civilizada do mundo moderno - de discussão dos

distinção1216).

A ação política da FENEN/CONFENEN se pauta pela ordem dominante na

215 CANIVEZ, Patrice. Educar o cidadão? Op. dt.

2.6 HAROCHE, Claudine. Da palavra ao gesta Campinas-SP: Papiros, 1998. Neste livro a autora destaca a importância 
que era atribuída à forma enquanto mecanismo de distinção da aristocracia francesa em relação ao povo e enquanto 
referencial para a preservação da ordem dominante no Antigo Regime.

2.7 O decoro do comportamento formal burguês foi rompido pela FENEN durante o processo constituinte, quando produziu 
uma cartilha incitando os seus associados a pressionar os constituintes com recursos agressivos. COELHO, João Gilberto L. 
Educação Brasileira e Constituição: Impasses, Mediações e Adiamentos”. In CEDI. Educação no Brasil -1987-1988. Op. 
cit,p. 15.



filas (Fotos 1). É

fotos publicadas pela entidade são sempre de seções de

abertura dos eventos ou de reuniões de dirigentes. Assim, o que analisamos é a face

pública da FENEN/CONFENEN. (Foto 2).

ledcracão

As tolos mostrnni os diversos aspectos da reunião, realizada na sala Professor Carlos Alberto Wernek.

Foto 1: Reunião da Diretória da FENEN. Brasília. 1979. Foto reproduzida.
Fome: Educação. dez./79. p. 7

Foto 2: Delegação da FENEN (PB) em visita aos constituintes 
Fonte: Educação, maio/88. p. 6

formais), bem como se apresentam sentados em cadeiras dispostas em

importante observar que as

reunida 
<ção da Escola 

us Diretores e Presidentes de Sindicatos e Associações filiados 
eram, ao chamado do Professor Roberto Dornas. Presidente da
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A ordem dominante pode ser identificada também na imagem da família nuclear burguesa,

à qual é associada a importância histórica do ensino, privado no país, cuja atuação tem

contribuído para a construção do ideal de família representado na foto (Foto 3).

i

B

ÍSCOÚ. 
»ARTICUI
Bife- I

- €

Foto 3: Cartaz de divulgação da escola particular. Foto reproduzida 
Fonte: Educação, maio/84, p. 4

No presente -e sempre -o melhor 
que você pode fazer pelo futuro de seus filhos.

Ao matricular seus filhos na Escoia 
Particular, você nâo está dando apenas o 
futuro que eles merecem.

- * Está, antes demais nada-e você sabe 
disso ■ assegurando a continuidade de 
um modo de vida que você escolheu, 
livremente, para toda a sua família.

H
'■-fe < .<■? p-

Tfe ■ •

■ ■ -^3

ET sTf.
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O cartaz de propaganda da escola particular expressa a atenção que é dada à forma

enquanto valor social tradicional. Em primeiro plano, a imagem da família nuclear

burguesa associada a objetos de uso pessoal (porta retratos, porta jóias, colar, relógio) e às

flores enquanto símbolo de afetividade e atenção carinhosa; em segundo plano, os dizeres

do cartaz privilegiando a forma contida na própria imagem: “[A escola particular] está.

antes de mais nada, - e você sabe disso - assegurando a continuidade de um modo de vida

que você escolheu, livremente, para toda a sua família"

A preservação e consolidação da ordem dominante decorre da associação histórica

e da relação de cumplicidade estabelecida entre o ensino privado e o poder constituído. O

poder público no país tem sido ocupado por indivíduos que, ou são empresários da

educação, ou comungam com os seus interesses, ou cedem às pressões exercidas por esse

grupo social. Além disso, verifica-se historicamente uma confluência entre os interesses do

A alusão frequente à história e aos símbolos da pátria é um ritual expressivo da

posição desse sujeito no cenário social e político da nação, consistindo ação estratégica do

agente conservador a invocação das autoridades e a evocação dos símbolos e da história da

pátria, fazendo supor a afirmação de uma realidade cultural que é fruto de empreendimento

da coletividade. O interesse maior não explicitado é a preservação da ordem social

instituída, com os privilégios estabelecidos.

A contundência da prática política da FENEN pode ser observada no conteúdo dos

discursos, na articulação dos apoios e alianças, na influência sobre o poder instiucional, na

ensino privado e as políticas educacionais adotadas no país.(2I8)

218 Vide a história da educação brasileira em ROMANELLI, O. Op. cit.; CURY. C. Roberto Jamil . O 
público e o privado na educação brasileira. In: Estado c Educação. São Paulo: 
CEDES/ANPED/ANDE/Papirus, 1992. Coletânea CBE.; SCHWARTZMAN. S. et al. Tempos dc 
Capanema. Op. cit.; MORAIS, Reginaldo de. História e pensamento na educação brasileira 
(Contribuição de Tristão de Aíhayde). Campinas-SP: Papirus, 1985.
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consistência das campanhas publicitárias. A eficácia é buscada na associação de modernas

práticas políticas, emprestadas da ação do mercado, aos rituais tradicionais.

Na organização c dinâmica dos eventos da entidade - congressos, seminários e

conferências - é possível visualizar essa combinação de elementos novos e tradicionais. A

tradição liberal democrática das atividades políticas pode ser identificada, por exemplo,

nas seções plenárias dos congressos: são sempre presididas por uma mesa diretora.

composta pelo presidente, autoridades e conferencistas convidados; a mesa diretora

discursamos falam de uma tribuna colocada à frente da plateia (Foto 4).

que se realizam os eventos e nos meios de divulgação da

atividade política. Uma faixa à frente ou um painel atrás da mesa identificam o evento

Foto4: Aspectos do XVIII CONEPE. Curitiba. 19 a 23/jul./1981. Foto reproduzida
Fonte: Educação. ago./8l. p. 6

ornamentação dos espaços em

A Verdadeira Renovação do Ensino

sempre se localiza em uma plataforma, na qual podem ser proferidos os discursos; os

W2IÍÍ1

A incorporação de práticas modernas à manifestação política transparece na

5T.
o co r-*vw Of



127

Confecção de faixas, cartazes e selos com mensagens traduzindo as posições

políticas da entidade são divulgados em campanhas publicitárias nos órgãos de divulgação

interna e outros, bem como nos ambientes em que se realizam os eventos políticos. Dizeres

FENEN.

educação

Pobre também tem 
direito de freqiientar

BOLSA DE ESTUDO 
t ouao

cclucsçso
0«<ao b* rvwbeçU)w» iwmm»

I | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
I [ c tatonra to toe» tonrtmg *» VMnttta « topetorMo totot | |

GRATUIDADE DE ENSINO COM DIREITO DE ESCOLHER 
A ESCOLA

____________ CUBA « kVWA >to to» wtota emiieta».

FEDERAÇÃO NACIONAL IX» ECTXBELECLMENTD5 Dt 
EN&JKOFEXEN

como os que aparecem na foto 5 foram divulgados durante o processo constituinte pela

POBRE TAMBÉM TEM 
DIREITO DE

ootor a ercoit át mm Ohar,

F.xiu tsn txxciro do stu constituivrí
DEMOCRACIA Ê

Itoeetode de «mias.
Liberdade to <nn<wwce<*K

Utotoadr to niwmSK
UtoMtoto to eRto.

FOTO 5: Montagem fotográfica com os temas das campanhas publicitárias da FENEN. durante o 
processo constituinte - 1987-88. Foto reproduzida 
Fome: Educação. out./88, p. 10



128

Na foto seguinte (Foto 6), o cartaz de divulgação do XVIII Congresso Nacional dos

da própria contemporaneidade das técnicas de comunicação. O conteúdo da mensagem é

divulgado sobretudo através da imagem predominante no cartaz. Os dizeres, em plano

secundário, são meramente complementares. As figuras destacadas sugerem a ênfase dada

hoje à tecnologia.

"A TECNOLOGIA EDUCACIONAL E A RENOVAÇÃO DO ENSINO”

FOTO 6:Cartaz de divulgação do XVIII CONEPE, 19 a 23/jul./l981. Foto reproduzida
Fonte: Educação. jun./8l. p. 10

XVi CONGRESSO NACIONAL DOS 
ESTABELECIMENTOS FARDCULARES DE ENSINO

ATKNOlOCUnXOCCWM a$fw<O0A AWfKWKX*»

AIKNCXOGU ÍDUOCOwL t a AAIuCaO

ArzCNOOQAtOUCMXMM AWCAtM A ADm«V»a:»O 
DAtKOlA

19a23dejulhodel981

Curitibo Poronó
rtoOUCAO HAOO»**Í 0<X MUMIKIMÍMK» t> tHSMO ------------------

XX>.'OC<XUI**ílK»HÍMOi M IHMNOM t»t XCAAV HOiSUOOOO MAAKA

Estabelecimentos Particulares de Ensino é extremamente sugestivo da temática do evento e
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Também a marca é característica da ação política contemporânea. Até 1990 o órgão

de divulgação da FENEN/CONFENEN adotava o formato de jornal, com o título

EDUCAÇÃO(Foto 7); entre 1990 e 1994, se tornou JORNAL DA EDUCAÇÃO; a partir

de 94, passou a ter o formato de boletim informativo, mudou o nome para [FORMATIVO

CONFENEN (Foto 8) e adotou um símbolo (logo) distintivo. Nos três momentos do

entidade.

edocacfo

Educação em (3 UPS O 

periódico, a forma do título configura a marca característica do órgão informativo da

ORGÀO DA FEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Foto 7: Título e expediente do jornal da FENEN.
Fonte: Educação. jul./l979, p. 2

«8—

qMi...
Foto 8: Título com logomarca do Informativo CONFENEN. órgão de divulgação da entidade a 
partir de 1994.
Fonte: Informativo CONFENEN, dez.71994, p. 8
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2.2. A plástica do movimento dos Trabalhadores da Educação

As práticas políticas dos Trabalhadores da Educação mantêm muito das tradições

políticas da sociedade liberal burguesa, embora apresentem características distintas em

relação à ação dos Empresários da Educação. A ordem nas manifestações públicas tem

uma outra lógica, expressando contraponto ao seu antagonista: aparentam menos civilidade

nas posturas e no vestuário; as relações entre os participantes são informais; o ambiente é

ruidoso e colorido, com abundância de artefatos com mensagens políticas (faixas, cartazes,

bandeiras, panfletos); órgãos informativos de diversas entidades circulam entre os

manifestantes; o público se posiciona à frente da mesa diretora, mas nem sempre se senta

em cadeiras, e sim no chão; mesmo havendo cadeiras para os participantes se sentarem, há

intensa movimentação de pessoas que se levantam ou se locomovem pelo ambiente.

A organização do espaço quanto à disposição física da direção e dos participantes

pouco difere da do agente antagonista. A

palanque, de onde falam os oradores; o evento é identificado também através de faixa ou

painel. Dessa forma, apresenta à sociedade a sua insatisfação com a ordem dominante e a

intenção de substituí-la por outra.

Os discursos geralmente são precedidos apenas de um cumprimento geral {Bom dia.

invocativo Companheiros e companheiras!. É um comportamento politicamente agressivo.

transgressor da ordem dominante. Esta expressão tomou-se um ritual tradicional no interior

da classe trabalhadora, se difundindo a partir do movimento socialista para diversas

mesa diretora localiza-se numa plataforma ou

categorias de trabalhadores. Outros rituais têm uma tradição que pode ser remetida ao

companheiros! Boa tarde, companheiros! Boa noite, companheiros!), ou do mero
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movimento operário dos séculos XIX e XX no ocidente, cujas práticas se generalizaram

Daí. procedimentos que foram ritualizados segundo a tradição do movimento

operário, associado às tradições da política liberal-democrática: o uso da plataforma ou

tablado para instalação da mesa diretora dos trabalhos, "o halé constitucionalista de (...)

as

infindáveis votações por meio do levantamento das mãos (Foto 9).

1 1

Das práticas herdadas do movimento operário, continua frequente a realização de

Foto 9: 1“ Congresso Universitário. Uberlândia. 1990: 1 loto p&b. 12x8 
Fonte: Arquivo da ADUFU-SS.

moções, emendas, referências, suspensões de regimentos permanentes e similares ",*220’

enormes “passeatas”, que lembram os desfiles em cortejo das comemorações operárias'22

para as demais categorias profissionais de trabalhadores, como indica Hobsbawm.*219’

219 HOBSBAWM. E. Op. cit.

2211 Idetn. p. 110.

221 As comemorações do 10 de Maio são também uma pratica do movimento operário apontadas por Hobsbawm. Apesar de 
ainda persistirem como atividade significativa da CUT. a participação dos trabalhadores da educação é quase que 
meramente simbólica restringindo-se a discursos de lideranças, c/ou exposição de algumas faixas com os nomes das 
entidades presentes. HOBSBAWM, E. Op. ciL. p. 106-112.
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A realização das passeatas (bem como de outros eventos, tais como atos públicos,

congressos, seminários) implica um completo aparato organizativo, com planejamento das

mensagens, formas de expressá-las e de distribuí-las no espaço. É

objetivos têm conotação tática: 1- no plano interno, reforçar a identidade do grupo e o

membros individuais, quer pela participação nas

atividades preparatórias do evento, quer pela forte impressão visual causada pelo conjunto

de pessoas e artefatos distintivos; 2- no plano externo, a demonstração visual das

dimensões do grupo, representadas pelo espaço geográfico que ocupa e pelas posições

políticas que expressa.

O espaço geográfico pode ser ampliado pela disposição das faixas e cartazes, que

exigem sempre uma certa dispersão dos participantes, a fim de que possam ser lidos pelos

circundantes e registrados pela mídia e pelos fotógrafos e catnera men do agente social. A

posição política é maximizada pelo reforço das cores, da radicalidade dos dizeres e pela

amplitude do espaço ocupado (Fotos 10 e 11).

As passeatas de hoje combinam rituais tradicionais com diversas inovações.

Em primeiro lugar, são realizadas ou a pé, ou deexpressivas da experiência social.

Neste caso, toda uma cidade pode ser percorrida e advertida pelo toque das

buzinas, pelas bandeiras que os participantes carregam pendentes das janelas; pelos

adesivos afixados nos parabrisas e janelas; e pelas faixas que vestem as carrocerias dos

automóveis.

As passeatas a pé percorrem espaço menor, definido em função do impacto que

podem causar: são escolhidos sítios movimentados da área urbana, pelos quais transitam

muitos cairos e pessoas, e que possam ser visualizadas dos edifícios públicos diretamente

sentimento de pertencimento dos seus

um processo cujos

carro.12221

222 As passeatas de carro são também muito utilizadas nas campanhas políticas eleitorais e nas comemorações de vitórias de 
campeonatos dc futebol.
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envolvidos com a educação - sedes do chefe do govemo (Federal, Estadual ou Municipal)

e do Ministério ou Secretaria da Educação.

Nelas predominam as faixas e cartazes

identificação das entidades envolvidas. À

frente, uma enorme faixa de identificação

precede o coletivo que se espalha pela rua,

carregando faixascartazes outrase

secundárias (Fotos 10 e 11). Bottons e

adesivos colados ao peito e às vezes fitas

pulsos. dizeresapresentamnos que

simbolizam algo da luta do momento.

Foto 10: Bandeira com a logomarca do sindicato dos docentes do ensino superior - ANDES-SN - em 
passeata em Brasília, s/d. Foto colorida, 8cm x 12cm
Fonte: Arquivo ADUFU-SS

Foto 11: Passeata promovida pelo ANDES-SN, durante realização do 13° Congresso da entidade, Viçosa-
MG, data.... Foto colorida, 8cm x 12cm
Fonte: Arquivo ADUFU-SS

com mensagens políticas e marcas de
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Um carro de som acompanha a passeata; nele um militante de voz potente divulga o

conteúdo da ação política e fornece dados sobre a situação vivenciada, intercalados por

exortações aos membros da categoria profissional e por bordões repetidos pelo coletivo em

ação; muitas vezes são utilizadas também músicas com alusões críticas à política

Outra prática tradicional do movimento operário ainda frequente é o uso de bandeiras

como símbolos distintivos das entidades que compõem o agente social ou dos partidos

primeira

metade do século XX, as bandeiras ainda presentes nas manifestações públicas dos

Trabalhadores da Educação, representam tanto

estandarte da organização, quanto a incorporação do vermelho como cor predominante,

(Foto 9)

As inovações rituais incorporadas pelos Trabalhadores da Educação à sua ação

política têm similares nos movimentos políticos de massa de quase todas as categorias de

trabalhadores. Algumas foram incorporadas também pelas chamadas “minorias”, como os

movimentos negro, gay, de mulheres, e outros.

Entre as novas práticas nas manifestações públicas e eventos, é imprescindível a

identificação visual das diversas entidades participantes, suas filiações políticas segundo a

hierarquia da organização da categoria e a as alianças circunstanciais. Assim, nos outdoors.

cartazes e faixas com mensagens alusivas ao objeto da manifestação - sejam afirmações da

mesma proporção que nas manifestações operárias européias do século XIX e

políticos que se fazem representar no seu interior. Ainda que não sejam utilizadas na

223 Uma música muito utilizada em ações dessa natureza foi produzida na década de 60, no início da ditadura militar é o 
clássico Pró não dizer que não falei das flores. de Geraldo Vandré. cuja letra é uma exortação à união da coletividade para a 
ação política em prol da mudança social.

224 HOBSBAWM. E. Op. cit.. p. 106-10. Ainda que apareça apenas em algumas fotos aqui apresentadas, boa parte dos 
artefatos com mensagens políticas são confeccionados com o uso predominante da cor vermelha Uma das possíveis 
explicações, é a expressividade da cor. mas com certeza também jxla tradição de representação

simbólica das esquerdas militantes.

a tradição original de ostentação do

institucional vigente ou aos ideais de ação política contestatória.(223).

traduzindo a filiação aos ideais socialistas.(224)
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das organizações maiores de que faz parte,

configurando a marca ou o logo, que expressa a influência do mercado (Foto 12).

D
I 1-1U A

As peculiaridades da prática política dos Trabalhadores da Educação serão mostradas

por meio de fotos de alguns eventos realizados pela categoria nas décadas de 80 e 90,

destacando a observação de diversas características rituais apresentadas abaixo (Fotos 13,

14 e 15).

À

JL

reduzida
' a 10/jan./l 993. Resoluções c Estatuto.

Gont»d*r*çAc Nacional do« 
Trabalhadora* am EducaçAo 
F*ada * CUT. CEA • 
INTERNACIONAL OA EOUCAÇAC

FOTO 12: Cartaz da 3a Conferência Nacional dc Educação. Foto repre 
Fonte: XXIV Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação. 7 ; 
Rio de Janeiro. CNTE. p. 8.

posição das entidades ou denúncias dos poderes constituídos - constam geralmente as

siglas de identificação da entidade e
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Verifica-se nas fotos

ao lado, a informalidade

do ambiente céua

aberto, em meio à agitação

da vida urbana que

doapresenta vantagens

ponto de vista tático. Em

primeiro lugar.

vantagem da amplitude do

espaço, que permite maior

visibilidade do agente

político. Este se faz notar

peia expressividade

numérica, pelos artefatos

de propagação da posição

política (faixas e cartazes)

- neste caso, predominam

faixas identificadorasas

dos sítios de origem

dos professores foto 13).

iroduzidas 
i. 5, p. 19.

Fotos 13. 14 c 15. Enconlro Estadual de Representantes de Escola 
da APEOESP. 18/maio/l990. Sào Paulo-SP. Fotos repr 
Fonte: Revista da Educação. São Paulo. APEOESP. n. 
27 e 3|, respectivamente.
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Visualiza-se também a informalidade no modo de vestir, com predominância

14); o

posicionamento do discursante em uma plataforma em frente ao plenário (Foto

14); a prática das votações com o movimento de erguer os braços (Foto 15).

Outros aspectos visuais da prática política dos Trabalhadores da Educação

podem ser observados nas fotos de eventos e campanhas promovidos pela CNTE.

Duas fotos do XXIV Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação,

realizado no Rio de Janeiro, em janeiro de 1993 (Fotos 16 e 17), mostram rituais

da ação política preservados pela categoria dos Trabalhadores da Educação.

cJp-W5

IO/jan./1993. Resoluções e

•••-•__________■ ♦ ______________ .. _m n n m r:
Foto 16: Painel com o Ministro da Educação Murílio Hingel. Foto reproduzida 
Fonte: XXIV Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação. 7 a 
Estatuto. Rio de Janeiro. CNTE. p. 21

” Gestão 
p&nocr JtXà: 
P^rtici^K^o 

popular.

do conjunto calça/camiseta para homens e mulheres (fotos 13 e
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Na foto 16 vê-se a plataforma com a mesa diretora e o discursante convidado, atrás

da qual está colocado um painel divulgando um princípio político do movimento - “Gestão

Democrática: Participação Popular", escrito em um balão de diálogos dos “cartuns” - e, à

frente da mesa, a faixa que identifica o evento. A foto 17 mostra processo de votação em

assembléia, através do levantamento do braço, outro ritual tradicional da prática política

dos trabalhadores. Nesta foto, recorte de uma plenária do evento, os participantes

encontram-se sentados em cadeiras, mas é evidente a descontração na maneira de vestir.

Os cartazes constituem um artefato de grande significação na prática política.

Confeccionados e distribuídos segundo as modernas técnicas de marketing. são

fundamentais como meio de divulgação da posição política dos Trabalhadores da

Educação. Além disso, incorporam outras características rituais da prática política

hierarquicamente organizado (Foto 18).

Foto 17: Votação em plenária do Congresso (fotoreproduzida)
Fonte: XXIV Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação. 7 a 10/jan./1993.
Resoluções c Estatuto. Rio de Janeiro. CNTE, p. 23

contemporânea, tais como a logomarca da entidade e a sua posição no sistema político
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Na foto 18, expressão do engajamento da CNTE na campanha pelo impeachment do

Presidente Fernando Collor, lê-se a conjuntura política nacional e a relação estabelecida

pelos agentes do campo da educação entre o processo político institucional e a luta em

defesa da educação pública. No cartaz, o símbolo da bandeira é utilizado como cenário da

substituição ao tradicional Ordem e Progresso-, b) dois versos associados que culminam

com uma rima - Escola Pública i/rgew/e/Impeachment ao Presidente! Nos versos rimados

se associa a defesa da escola pública com o impeachment do Presidente. A logomarca da

EM
PÚBLICA

Foto l8:Cartaz pelo impeachment do Presidente Fernando Collor, 1993. Foto 
reproduzida.
Fonte: XXIV Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação. 7 a 10/jan./1993. 
Resoluções c Estatuto. Rio de Janeiro. CNTE. p. 13.

Urgente: 
HBENT 

^ao Mrt!
CMC Confederação Noóonol dos

Trabotodores em €dxoçõo 
FIliodoàCUT, CffieCMOPÉ

Cartaz pelo impeachmeni de Collor

chamada para a ação: a) Fora Collor, frase escrita na faixa branca cortando a esfera, em
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CNTE e o seu engajamento político no âmbito nacional (Central Única dos Trabalhadores)

Organizações de Profissionais da Educação-CMOPE., identifica o agente que convoca para

a ação.

Educacão e Cidadani* /

O cartaz de divulgação da 3a Conferência Nacional de Educação (Foto 19), realizada pela

CNTE e SINTE-RN em outubro de 1993, combina técnicas de mercado com o culto de valores

tradicionais de caráter liberal, ao utilizar a imagem da bandeira nacional com as duas entidades

14, 15 e 16 de outubro de 1993
Centro de Convençdei

Natal - RN

FOTO 19: Cartaz da 3* Conferência Nacional de Educação. Foto reproduzida
Fonte: XXIV Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação. 7 a 10/jan./1993.
Resoluções e Estatuto. Rio de Janeiro. CNTE, p. 17

e internacional (Confederação de Educadores Aericanos-CEA e Confederação Mundial de
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bandeira com a faixa branca em posição invertida, simulando um sorriso e sobreposta

(envolvendo) a uma fotografia de um coletivo de pessoas reunidas (talvez os trabalhadores da

educação em uma manifestação pública). Abaixo as logomarcas das entidades organizadoras. Os

informações sobre o evento: do que se trata, data e local de

realização e nome. Nesse cartaz, o ideário político e a concepção de educação do agente social são

expressos através da associação dos conceitos de Educação e Cidadania, título do evento, bem

como através da mão que segura o lápis para escrever a frase no cartaz, fazendo sorrir a bandeira.

Em uma manifestação realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, ao final da

déc.. ... cie 80 (foto 20), a conjuntura política é expressa de forma bastante criativa. Na figura

caric?.r-.':.zada do Presidente José Samey, faz-se uma analogia da sua atuação com a gestão do

diabo no inferno: os dizeres do cartaz expressam o desacordo com a política económica do governo

FOTO 20: Cartaz em destaque em passeata realizada em Florianópolis-SC, s/d., Foto col., 8cm x 12cm. 
Fonte: Arquivo ADUFU-SS

nacional, FORA SARTANAZ NÃO QUEREMOS PACTO COM O FMI.

dizeres do cartaz apresentam as

organizadoras do evento como estrelas da esfera. A afirmação do sujeito social transparece na



142

As marcas identilárias do grupo são ainda divulgadas em bottons, adesivos e

camisetas, que alem de cumprir o papel político de identificação do agente social, de

expressar a dimensão superlativa do coletivo do qual o grupo faz parte, funcionam também

como meio de arrecadação de fundos, na medida em que devem ser comprados pelos

usuários (Fotos 21 e 22).

/e nacional dos docentes do ensino

Foto 22: Camiseta usada em passeata em Uberlândia, 1992, com participação da comunidade universitária.
Foto colorida. 8cm x 12cm. Fonte: Arquivo ADUFU-SS

Foto 21: Exposição de bottons à venda em Uberlândia-MG. durante ‘ 
superior, em 1991. Foto colorida. 8cm x 12cm, Fonte: Arquivo ADUF
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Na foto 21 os bottons são anunciados para venda na greve dos professores

simultaneamente a conjuntura política em 1992, em que se realizou a mobilização

frase (£ ele roxo ali e o

arrocho aqui) é uma alusão a uma afirmação machista do Presidente em uma das

suas entrevistas, associada, no jogo de palavras, à política salarial vigente, que

afetava as condições de vida dos trabalhadores; em adesivo colado no lado esquerdo

da mesma camiseta vê-se a convocação criativa, segundo as modernas técnicas de

marketing, para a greve geral desencadeada pela CUT, da qual participaram os

Trabalhadores da Educação (o sinal de trânsito - STOP - logo acima do

chamamento - GREVE GERAL).

Outro ritual dos Trabalhadores da Educação exercido nas manifestações

públicas é o uso de slogans e “frases” cantadas, bordões, sempre com forte conteúdo

evento público se sucedem bordões novos e velhos, alguns com tão

forte apelo político que adquiriram caráter de tradição. Por exemplo, a frase

proclamada de forma ritmada,“trabalhadores unidos, jamais serão vencidos”,

país. A palavra trabalhadores às vezes é substituída por

professores, mas não o restante da frase, cujo conteúdo político é expressivo por um

lado, do apelo à ação coletiva e, por outro lado, do desafio aos poderes constituídos,

da força coletiva do grupo. Ele se tornou

diversos movimentos sociais no Brasil, a partir do final da década de 70.

político. Em um

através da afirmação da perseverança e

nacional pelo impeachment do Presidente Collor - a

uma espécie de slogan de todas as categorias profissionais de trabalhadores e dos

ecoou por todo o

na camiseta (foto 22) lê-seuniversitários em 1991, em Uberlândia-MG;



144

Os bordões seguintes foram repetidos na passeata realizada em Uberlândia-

MG, durante a greve geral convocada pela CUT em maio de 1991, na qual os

Trabalhadores da Educação tiveram participação significativaí225>.

Alguns dos bordões dizem respeito à compressão salarial a que são submetidos

todos os trabalhadores do país:

Outros fazem alusão à medida da política económica de sequestro da

poupança, adotada pelo Governo Collor:

que se empenham os

trabalhadores:

Uma inovação nas práticas políticas dos Trabalhadores da Educação foi o uso

do “abraço”

consistiam em cercamento do edifício ou logradouro público pelos manifestantes

que se davam as mãos até completar o círculo. Esta manifestação simbólica podia

ter significados diferentes: ou proteção de uma instituição, como é o caso da foto

abaixo (Foto 23) em que professores, técnicos administrativos e estudantes da

Universidade Federal de Uberlândia “abraçam” o Hospital Universitário no início

"Trabalhador unido, jamais será vencido ” 

"O povo na rua, a luta continua".

" Você aí parado, também é explorado ” 

"Arroz, feijão, saúde, educação" 

"Governo paga mal, greve geral"

■ Ê ô. ê õ. meu salário é um horror

"Governo vagabundo, roubou de todo mundo"

"Governo salafrário, roubou nosso salário

E outros se referem à própria luta política em

a prédios com algum significado na ação política. Os “abraços”

225 Os bordões foram retirados de vídeo produzido pela ADUFU-SS. PASSEATA. Greve Geral-CUT, Uberlândia-MG: 
ADUFU-SS. maio/1991. I vídeo-cassete (95 min.), som. color.
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superior; ou pode ter o significado de “sequestro” simbólico de uma instituição cuja

administração é prejudicial aos interesses políticos do agente social. Isto ocorria, às

vezes, no Distrito Federal, com “abraços” ao prédio do Ministério da Educação, ou

nos Estados, onde eram “abraçados” prédios das Secretarias de Educação, ou sedes

do Executivo estadual e/ou municipal.

Foto 23: Abraço ao Hospital das Clínicas (Hospital Universitário) em Uberlândia- 
MG, 1991. Foto colorida, 8cm xl2cm 
Fonte: Arquivo ADUFU-SS

dos anos 90, defendendo-o da política federal de cortes de verbas para a educação
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Muitos enterros simbólicos de autoridades não gratas foram realizados em passeatas e

atos públicos. Um esquife com identificação do pseudo morto era transportado pelas ruas,

expressando o desagrado do agente social com sua atuação política ou administrativa.

organizadas pelas entidades sindicais. Era uma mobilidade incómoda para outros segmentos da

sociedade. Devia, portanto, ser intenompida, para que o agente político deixasse de ser visível e

audível. Em muitas circunstâncias as forças repressivas do Estado foram acionadas para fazer

parai- os movimentos transgressores e calai-as vozes politizadas.

Nesses momentos de enfrentamento com as forças repressivas, se intensificava a

mobilidade do agente político. Exigia-se. então, dos manifestantes mobilidade física - ou para

agredir os policiais, ou para defender os companheiros das agressões policiais, ou para fugir às

bombas de efeito moral, aos cassetetes, aos jatos d agua, às patas dos cavalos. Nessas

circunstâncias, as ruas se tomavam palco da violência, os governantes eram transformados em

algozes, os manifestantes se tomavam vítimas (Fotos 24,25,26,27 e 28).

»io Grande do Sul. maio de 1987

Foto 24: Passcta no Rio Grande do Sul, maio/1987.
Fonte: Educação no Brasil. 1987-1988. São Paulo: CEDI. 1990. p. 227)

A mobilidade dos Trabalhadores da Educação tinha um significado que extrapolava a

mera execução de movimentos para exercício da ação política nas assembléias e passeatas
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■ dc Janriro. julho dt lixx

Minas Cítrai». max) dr IVM?anla ( alarlna. julho dr 19X7

Mais do que impressionar os circundantes nas manifestações públicas, as ações

dos trabalhadores da educação visam os efeitos de difusão ampliada causados pela

televisiva, principais canais de informação da sociedade

contemporânea e, através dela, influenciar políticos e governantes.

As ações políticas sempre provocam efeitos, quer para os objetivos

peculiaridade das ações de um e outro agente social.

Para os Empresários da Educação, o objetivo imediato era a adoção da política

educacional favorável à manutenção e ampliação do sistema de ensino particular.

Fotos 25, 26, 27 c 28: Passeatas em Santa Catarina jul/87; Minas Gerais mai/87; Rio de 
Janeiro ju 1/88; São Paulo niar/88.
Fonte: Educação no Brasil. 1987-1988. São Paulo: CEDI, 1990. p. 227)

imediatamente programados, quer para os efeitos difusos, dissimulados na

mídia impressa e
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com apoio financeiro do Estado. Os Trabalhadores da Educação, por sua vez,

tinham como mela a manutenção, ampliação e melhoria do sistema público de

primeiro plano, a garantia de ganhos

materiais (rendimentos e salários) e políticos (influência sobre as decisões político-

administrativas para a educação).

por um lado, preservam-se os princípios liberais de solução do conflito pela via da

discussão política e a implementação das medidas prevalescentes por meio da ação

jurídica institucional; por outro lado, reforçam-se as práticas transgressoras da

ordem dominante, ampliando os espaços das mudanças na forma de organização da

sociedade.

E, apesar de cada grupo social reivindicar a responsabilidade pelo efeito

específico que o distingue

responsabilidade de ambos os agentes, na medida em que as posições que assumem

variam em função das contingências decorrentes da relação que estabelecem entre si

ensino. Para um e outro a luta implicava, em

no processo político, a produção desses efeitos é da

no decurso do conflito político, assim como têm caráter relacional as ações e

reações que se produzem no interior do campo político.'”6’

226 BOURDIEU. Pierre. Op. ciL. p. 178-182.

Os efeitos difusos têm implicações globais sobre a organização da sociedade:



149

CONCLUSÃO

DOS SONHOS À REALIDADE

Nos capítulos anteriores procurei analisar os mecanismos da ação política no âmbito

do campo educacional, delinear o perfil de dois agentes importantes desse campo, bem

como rastrear o processo histórico da discussão sobre a política educacional nas décadas de

80 e 90 no Brasil. Afinal, apresento o esforço analítico para identificação do desfecho da

discussão, dos fatores que o determinaram e das características assumidas pela educação

nacional em razão das diretrizes estabelecidas para defini-la.

As reflexões que se seguiram à aprovação do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da

educação pela Câmara Federal em 1993 - PLC 101/93, enfatizavam a compreensão de que,

embora o textó final se apresentasse como uma colcha de retalhos, com pretensões

conciliadoras, ou seja, uma miscelânea de propostas oriundas de grupos com interesses

diversos, seu grande mérito residia no fato de coroar um amplo processo de discussão

Há um entendimento da coisa técnica que me parece equivocado no 
trabalho do Ministério da Educação. É a valorização da técnica em si e 
não do fenômeno técnico. Isso conduz a dar ênfase ao treinamento, que 
não é educação. O treinamento consiste em preparar rapidamente a mão 
de obra para tarefas que às vezes deixam de ter razão de ser, enquanto 
que a educação é algo que instrumentaliza o homem para ser mais e 
melhor cidadão, para entender mais e melhor o mundo, para se tornar um 
ser humano na sua plenitude 7)

227 SANTOS, M. Op. cit
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Até então, a participação da sociedade civil na formulação de políticas educacionais

fora fragmentada, realizada apenas por alguns grupos restritos, constituídos por segmentos

que: 1) teve uma abrangência ampla, tanto em termos numéricos, quanto em termos de

grupos sociais que incorporavam indivíduos de condições sócio-econômicas diversas —

pobres, medianos e ricos, bem como escolarizados de todos os níveis e não escolarizados; 2)

contou com o estímulo da Subcomissão de Educação, Cultura e Desportos, da Comissão da

Família, Educação e Cultura, do Congresso Nacional Constituinte.

A experiência democrática ampla, inédita na história da educação brasileira, tivera

início no decorrer da elaboração da Constituição Federal dos anos 80, quando o Congresso

formulação do projeto de educação nacional. Essa iniciativa desencadeou um processo

político de concorrência entre os diversos grupos sociais que se interessavam pela educação

brasileira, com o aperfeiçoamento continuado das formas de organização e ação política,

culminando com a aprovação, pela Câmara Federal, da lei de regulamentação dos

devido ao

ineditismo da participação popular no processo de definição das políticas públicas no Brasil,

democrática, do qual participara a sociedade civil organizada que tivera interesse na questão 

educacional/2285

Constituinte solicitara das entidades representativas da sociedade, a contribuição para a

228 MORAES, Ignez N. de. LDB educação brasileira: uma nova lei de diretrizes e bases. Op. cit; MORAES, I. N. de e 
CONT1, Rosemary. LDB: significado, limites e petspectivas. Op. cit; HAGE, Jorge. A luta pela escola pública e a nova 
LDB. Revista de Educação. São Paulo: APEOESP, n. 5, p. 24-26. Em coletânea de artigos publicada pela ANDE em 
1990, é unânime a avaliação do caráter democrático do processo de elaboração do projeto de lei para regulamentação da 
educação nacional: LDB— Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São Paulo: Cortez/ANDE, 1990; MOURA 
Leda M. Corrêa LDB: Caminhos e descaminhos. Educação em Debate Em defesa da escola pública. Curitiba, ano 1, n. 
l,dez/92-jan/93,p. 8-9.

229 Cf. SACRISTÁN, José Gimeno. Reformas educacionais: utopia, retórica e pratica, in SILVA Tomaz. T. da e Gentili, 
Pablo (org.). Escola S. A. Op. cit, p. 50-74. De acordo com Sacristán, as reformas educacionais consistem em ações 
normais sobre o sistema educacional, com vistas a adequá-lo a exigências circunstanciais; nesse sentido, são carregadas 
sobretudo de intenções e forte retórica sobre a mudança: “[as reformas] servem para se fazer crer que existe uma estratégia

da elite intelectual. A experiência dos anos 80 e 90, no entanto, foi inédita na medida em

dispositivos constitucionais para a educação - a Lei de Diretrizes e Bases.

Embora as reformas educacionais em geral tenham pouco efeito/2295
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cidadãos, para que pudessem intervir no direcionamento da educação nacional.

Contudo, o processo democrático foi frustrado em meados dos anos 90, após a eleição

de novo governo para o país. Tanto o Poder Executivo, como o Poder Legislativo, este,

através do Senado Federal, desencadearam uma ofensiva sistemática sobre o Projeto da

Câmara Federal, aprovando um projeto de lei da iniciativa individual de um Senador, o qual

expressava o interesse de setores restritos da população. Vinculado ao projeto do Poder

projeto oriundo do Senado se

fundamentava nos pressupostos teóricos e ideológicos da chamada Nova Direita, afinado

Foi rápido o processo legislativo que aprovou as atuais diretrizes e bases da educação

brasileira. Começou com o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre

os Projetos de Lei da Câmara, num. 101, de 1993 (n. 1258, de 1988, na origem), que “fixa

diretrizes e bases da educação nacional”, e num. 45, de 1991 (n. 2405, de 1989, na origem),

que “dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo e pesquisa aos pós-graduandos e dá

outras providências”, cujo Relator foi o Senador Darcy Ribeiro. Do Parecer aos dois

projetos nasceu a Lei de Diretrizes e Bases aprovada pelo Senado Federal, ratificada pela

Câmara dos Deputados e sancionada pelo Presidente da República em 1996. O Parecer

com os interesses do capital no plano intemacional.(230)

Executivo do novo governo, de cunho neoliberal, o

a experiência do debate sobre a última Lei de Diretrizes e Bases poderia ter tido, ao menos,

política para melhorar a oferta educacional(...) [Este] uso retórico-político das reformas faz com que sejam realmente 
poucas as que deixam profundo efeito no sistema e, sem dúvida, que muitas outras pretendidas reformas não tenham outro 
valor que o ritual e litúrgico e sobre as qurús se pode perguntar, ao fim de pouco tempo, o que terão deixado, além de 
confusão e desmobilização.” (p. 52 e 53)

230 Nova Direita é um conceito usado para identificar as forças sociais de cunho conservador, articuladoras da ideologia 
neoliberal. O movimento ideológico da Nova Direita ancora-se, em primeiro lugar, nas propostas económicas da 
Conferência de Mont Pèlerin-Suiça, realizada em 1947, e que se contrapunham às propostas para construção do Estado de 
Bem Estar Social. Para o conceito de Nova Direita, v. PETERS, MkhaeL Govemamentalidade Neoliberal e Educação. Op. 
cit; APPLE, M. Conhecimento Oficial Op. cit, especialmente o cap. II, p. 31-68. Para as teorias neoliberais v. 
ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir e Gentili, Pabk) (org.). Pós-neoliberalismo. As políticas 
sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Tetra, s/d, p. 9-23; CHAUÍ, Marilena. Ideologia neoliberal e 
universidade. In: OLIVEIRA, F. de e PAOL1, M. Célia (org). Os sentidas da democracia. Petróplis: VozesTAPESP/ 
NED1C, 1999, p. 27-51.

um efeito pedagógico para fortalecimento da sociedade civil e amadurecimento dos
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Como situar todo o processo de discussão política anterior? Como situar os agentes

1. A posição dos agentes políticos na nova conjuntura

Nos primeiros anos da década de 90, o contexto não se mostrava muito claro para os

agentes sociais em ação no cenário brasileiro. Intemamente, a situação se apresentava como

aperfeiçoamento das instituições da sociedade civil e fortalecimento de sua participação

ativa na gestão política da sociedade como um todo. Considerando que no Brasil a

experiência da ação democrática com participação popular só acontecera em períodos

restritos e com amplitude modesta, o clima era animador para os que acreditavam na

democracia como forma de governo.

Extemamente, a situação era de fortalecimento crescente das ideologias e dos setores

conservadores da sociedade. A globalização e o neoliberalismo avançavam rapidamente

outro Projeto de LDB que, fundido com as propostas 

do MEC, resultou na Lei aprovada - Lei n. 9.394/96.

anos 90? Qual o papel lhes restou no processo político?

Senador Darcy Ribeiro apresentara ao Senado, em maio de 1992, antes portanto da 

aprovação do Projeto da Câmara, um

inclui críticas ao Projeto da Câmara e um projeto alternativo de LDB. Além desse Parecer, o

enfocados nessa análise no desfecho do processo de definição da política educacional nos

231 Esse processo foi muito bem delineado nas obras citadas na nota anterior, especialmente Apple, cujo texto indicado, se 
intitula “A política do senso comum: porque a direita está vencendo”, ©p. cit, p. 31-68. Embora a análise do autor refira-se à 
realidade dos Estados Unidos, o processo que identifica pode ser visualizado no Brasil, com ligeiras modificações ajustadas à 
situação local.

por todos os países do mundo. Os setores de esquerda se desorganizavam e se sentiam cada 

vez mais impotentes diante das ações desencadeadas pela direita conservadora/231'
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internacionais pela adoção de políticas restritivas à participação popular e as pressões

ativos. A participação massiva nos processos

eleitorais expressavam essa “queda de braço”. Ainda que ocorressem derrotas para as

“esquerdas” em eventos eleitorais para escolha do chefe de governo, essas cresciam em

eleições de representantes políticos regionais

apontava para a adoção de medidas que bloqueassem o avanço neoliberal. Em meados da

década de 90 a situação foi resolvida defmitivamente, em favor da “direita” conservadora.

vitória das “esquerdas”. O Presidente Collor, eleito dois anos antes por 51% da população

votante, contra o projeto político de esquerda representado por Lula, sofreu impeachment

em decorrência de atos de corrupção e de práticas políticas ilegítimas. Em vista dos

pretensões do grupo no poder. Entre as medidas neoliberais do seu governo, a mais efetiva

foi

estrangeiros e nacionais.

Nos dois anos de governo do vice-presidente que o sucedeu, foi alcançado o objetivo

de controle do processo inflacionário, segundo

internacionais. Isto é, o controle da inflação foi atingido pari passu ao fortalecimento da

moeda nacional — tomada paritária ao dólar -, elevação dos juros, busca de equilíbrio para

a balança comercial, liberação dos preços ao jogo da oferta/demanda, afrouxamento dos

os ditames dos organismos financeiros

desmandos, o projeto neoliberal do governo Collor não foi bem sucedido se gundo as

Em 1994, o movimento denominado “Fora Collor!” fora ainda considerado uma

ou locais. O discurso das “esquerdas”

internas dos atores sociais organizados e

232 V. SINGER, Paul. O papel do Estado e as políticas neoliberais. In: GADELHA, Regina M. A. Fonseca. Globalização, 
metropolização e estratégias de classe. Rio de Janeiro: Zahar, 198; TORRES, Carias Alberto. Estado, privanzação e 
política educacional. In GENT1LI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão.. 5 ed, Petrópolis: Vozes, 1999, p. 109-136.

a desregulamentação dos mercados, favorecendo a competição entre produtos

regulamentos do mercado de trabalho, corte de gastos públicos, sobretudo dos relativos a 

subsídios diversos e aos benefícios sociais, aumento da carga tributána.(232)

a institucionalidade brasileira oscilava entre as pressõesNesse contexto,
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possível, a partir daí, derrubar grande parte das conquistas da “esquerda” nos anos 80 e nos

anos iniciais da década de 90.

Tais medidas mergulhavam, crescentemente, a sociedade civil em um clima de

desamparo, na medida em que se ampliava o processo de desresponsabilização do Estado

pelos serviços sociais e pela função reguladora da distribuição de renda, através de ação

intermediadora para definição de níveis de emprego e de salários. Através da

desregulamentação dos serviços socais, da terceirização das atividades até então exercidas

pelo Estado e da privatização de empresas estatais, se instituía novas necessidades e novas

maneiras de viver. As organizações coletivas se fragilizavam diante das necessidades

crescentes dos indivíduos lutarem pela sobrevivência própria e da família. Ocorria o

processo de instituição de

Concretamente,

do campo educacional, conforme a avaliação que faziam da posição que lhes cabia no

cenário político. Ao final do processo constituinte, tanto os Trabalhadores da Educação

quanto os Empresários da Educação, tiveram motivos para comemorar.

FENEN afirma:

233

“Como aprovada a Constituição, o ensino privado (...) ficou livre das seguintes 

ameaças: estatização do ensino; escola única estatal; controle de qualidade 

pelo Poder Público; plano, currículo e programas centralizados num grande

Portanto, o programa neoliberal implantado a partir do governo Collor, teve sua base 

de sustentação consolidada pelo governo de Itamar Franco, através da política financeira 

adotada. A eleição do então Ministro da Fazenda para Presidente da República em 1995, 

ocorreu em solo amplamente favorável ao programa conservador da “direita”, tomando-se

A governamental idade neoliberal foi indicada por meio das formulações teóricas de Foucault, no início dos anos 80. Cf. 
PETERS, Michael. Govemamentalidade neoliberal e educação. Op. cit, p. 211-24; v. também o próprio FOUCAULT, M. 
A govenamental idade. Op. cit, p. 287-93.

as situações políticas provocavam reações diferenciadas dos agentes

Na avaliação da situação da escola particular pós-constituinte, a

uma outra govemamentalidade, localizada não mais no Estado,

mas no mercado.(233)
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Continuando o balanço dos ganhos e perdas, a FENEN aponta outras tantas medidas

que implicariam em ações para adequação da escola particular: aumento de custos

trabalhistas, previdenciários e fiscais; fortalecimento do ensino público em decorrência do

aumento de verbas a ele destinadas; fixação e cálculo de custos e preços em cada momento,

de acordo com os itens de planilha e com ‘superavit' pequeno, com competência do poder

público para fiscalizar este último; manutenção apenas para atender opções, devendo

proceder de modo a conquistar a preferência da população; ausência de bolsas de estudo, só

permitidas para o Io e 2o graus, em condições especialíssimas; nenhum subsídio ou auxílio

ampla, geral e irrestrita, sem controle legal ou judicial, inteiramente a critério do

crescimento do nível de vantagens reivindicadas para convenções coletivas; necessidade de

maior qualificação do ensino.(235)

234 “Situação nova da Escola Particular”. Educação FENEN, Edição Especial, out/88, p. 12.

235 Idem, idem.

com recursos públicos, exceto para escolas filantrópicas, religiosas ou comunitárias; greve

comité nacional; intervenção do Poder Público, salvo para cumprimento das 
normas gerais da educação (apenas normas da educação); cogestão 
administrativa, patrimonial e financeira; obrigatoriedade de ministrar ou não 
ensino religioso; obrigatoriedade de contratar professores e técnicos por 
concurso público; obrigatoriedade de estabelecer quadro hierárquico de 
carreira do magistério; impossibilidade de matrícula de aluno carente, 
mediante bolsas de estudo, nos Io e 2° graus (no 3° grau, não haverá); 
impossibilidade de as empresas usarem a contribuição do salário-educação 
para bolsas de estudo. Entre outras tantas medidas que asfixiariam a escola 
particular, levando-a ao desaparecimento, não conseguiram os 'progressistas' 
efetivá-las"?3^

empregado; fortalecimento dos sindicatos de empregados, com endurecimento e
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Constituição, observando avaliações dos envolvidos no processo. As conquistas para a

educação pública foram divulgadas pelo Jornal do Brasil, logo após sua aprovação pelo

Congresso Nacional.

A educação pública foi beneficiada nos seguintes aspectos: destinação de verbas à

educação no valor de 18% pela União e 25% pelos Estados e Municípios; democratização

da administração do ensino público,

comunidade; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (com ressalva para

escolas públicas administradas por entidades privadas não-lucrativas e estabelecimentos

magistério da rede oficial nos três graus de ensino e ingresso na carreira apenas por meio de

concurso público; determinação da responsabilidade jurídica do Estado pelo provimento de

ensino público obrigatório para toda a população em idade escolar; provimento de vagas

para portadores de deficiência física ou mental na rede de ensino comum; liberdade de

programas de alimentação suplementar e de saúde; autonomia didático-científica,

administrativa e de gestão financeira e patrimonial para as universidades, bem como

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no ensino superior; concessão de bolsas

de estudo apenas para estudantes de ensino fundamentai e médio que comprovarem

ensino na língua originária das comunidades indígenas, ao lado da língua portuguesa; não 

utilização das verbas para a educação para financiamento da merenda escolar e de

Os Trabalhadores da Educação também se consideraram vitoriosos no processo 

constituinte. Os jomais nacionais publicaram sínteses do capítulo sobre a educação na

A entidade conclui que, apesar dos desafios a serem vencidos, representados pelo fato 

da escola particular se ter tomado apenas uma opção para quem quisesse e apesar do 

aumento dos custos, se garantiu a liberdade de ensino pela qual lutara/23^

particulares de caráter filantrópico, religioso ou comunitário); planos de carreira para o

com participação de alunos, pais, professores e

236 Idem, idem.



157

Em discurso no 21° Congresso da CPB,

Constituição, o deputado Gumercindo Milhomem, ex-presidente da APEOESP, afirmou que

de verbas e aposentadoria aos 25 anos para professoras e aos 30 anos para professores. E

CPB havia aprovado em seu 20° Congresso”.(238)

Quanto à Lei de Diretrizes e Bases da educação, no entanto, foram diferenciadas as

avaliações dos dois agentes. Mesmo no período inicial de tramitação do projeto, se

prenunciava um resultado que não seria consensual. Já em 1988 as implicações da lei

discurso sobre a ação política a ser desencadeada. Segundo ele, indicar os rumos da

educação

“objeto de disputa ideológica entre diferentes racionalidades de classe, entre projetos

rede pública de ensino;

investimento prioritário do Estado na expansão da rede pública de ensino(237).

'‘‘‘implica não apenas em levar em conta a situação existente, mas antever para 
onde se quer caminhar, ou seja, delinear o tipo de sociedade que se quer 
construir, a partir do desenvolvimento das condições presentes. Cumpre, assim, 
considerar a educação em sua estreita relação com a sociedade nos processos 
de desenvolvimento histórico”.(239)

o magistério fora a categoria que conseguira conquistas importantes, tais como a vinculação

declarou: “... nesta comissão [de educação] conseguimos aprovar praticamente tudo que a

na fase final de tramitação do projeto de

237 “Educação passará a ter mais verbas” {Jornal do Brasil/ Rio de Janeiro, 20/5Z88). Apud CEDI. Educação no Brasil 
1987-1988. São Paulo: CEDI, 1990, p. 234.
231 “Se ontem a Constituinte representava uma esperança, hoje ela se traduz em ameaça” {Magister / RS, mar/abr 88). 
Apud CEDI. Educação no Brasil-1987-1988. São Paulo: CEDI, 1990, p. 21-2.
239 Cf. Moraes, 1. Navarro de e Conti, Rosemary. LDB: significado, limites e perspectivas. Op. cit, p.89. A utilização das 
reflexões de Saviani pelas autoras se justifica pelo papel político que desempenhavam: a primeira era integrante do Conselho 
Diretivo do DNTE/CUT e do Grupo de Trabalho de Política Educacional da ANDES-SN, a segunda, coordenadora do 
Grupo de Trabalho de Política Educacional da ANDES-SN. Op. ciL, p. 89.

Dada essa, compreensão do significado das diretrizes educacionais, defini-las se toma

insuficiência de recursos e quando não houver vagas na

apontadas por Dermeval Saviani na definição dos rumos da sociedade, nortearam o



158

educação.’*24® Consequentemente, os Trabalhadores da

Educação traçam a estratégia de ação política que as viabilizará:

No decorrer do processo de tramitação da LDB se desenhava o cenário político

anunciado, no qual

discussão nas comissões temáticas da Câmara Federal:

E, ao final do processo de tramitação, quando

comissões temáticas do Senado, a CONFENEN anuncia:

dentro dos limites históricos da luta política nos espaços institucionais - 

que jamais deve substituir ou estar descolada de uma correspondente ação de 

massas —, cabe ao movimento sindical combativo e classista, organizado na 

CUT, analisar passo a passo a relação de forças contraditórias que se 

manifestam na tramitação da nova LDB. Só assim poderá intervir como sujeito 

coletivo, na defesa de um projeto educativo que possa contribuir de imediato e 

a médio prazo, para a construção da cidadania dos trabalhadores”}241'1

240ldem, p. 90.
241 Idem,p.9O.
242 “Confenen vai mudar o projeto da LDB”. Jornal da Educação, n. 173, set/91, p. 3.

243 “Ensino e Educação no Congresso Nacional". CONFENEN INFORMA, juW5, p. 3.

o projeto era examinado pelas

a CONFENEN expressa seu desacordo com o projeto de lei em

“Evitar a inconstitucionalidade e discriminação do ensino privado pelo 

governo, reduzir o estatismo e o dirigismo na educação e amenizar o caráter 

corporativista-sindicalista do projeto original na LDB foram alguns dos 

objetivos do trabalho da Confenen, além de impedir a interferência do Estado 
no ensino privado, contrariando a Constituição Federar.(242)

“A Comissão de Justiça do Senado aprovou o projeto do Senador. Darcy 

Ribeiro que substitui o obsoleto, centralizador, cartorial, estatizante, 

intervencionista e corporativista projeto de L. D. B. votado pela Câmara dos 

Deputados" .(243)

antagónicos de sociedade e
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O desfecho, aprovação de uma Lei de Diretrizes e Bases oriunda do projeto do

Senador Darcy Ribeiro, contraria inteiramente

expressa sobre ele o professor João Monlevade, assessor da CNTE:

Anteriormente, na “Apresentação” do n. 3 da sua revista periódica, a Secretaria de

Assuntos Educacionais da CNTE já avaliava a nova lei como fruto de “grande retrocesso

representado pelo atropelo do Projeto - construído solidária e coletivamente na Câmara

do Deputados

que restaram para a decidida intervenção em todas as situações que se apresentarem e nas

Trabalhadores da Educação, com tonalidade pessimista, ao lado da

euforia dos Empresários da Educação,

apontado pela LDB, ressoaram em um contexto em que se foijava uma nova

âmbito do mercado.

em vista da alteração de rumo para a sociedade

os Trabalhadores da Educação. Assim se

institucionalidader em que se deslocava a govemamentalidade do âmbito da política para o

O apelo aos

“Após oito anos de tramitação, foi votada e sancionada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, sob o número 9394, publicada sem vetos no 

Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 1996.(...)
É verdade que o texto final não ajuda muito - ou nada — quem sonhou com um 

sistema nacional de educação mais ao abrigo do Estado do que dos governos; 

com a valorização dos profissionais da educação garantida por um Piso 

Salarial Nacional; com uma gestão democrática fundada no poder público 

através de eleição de diretores e reitores e de conselhos deliberativos ”.(244)

244 MONLEVADE, João. A educação pública no limiar da maioridade. Cadernos de Educação. 2 ed, Brasília: CNTE, 
ano 11, n. 3, mar/97, p. 9.
245 Cadernos de Educação. Brasília: CNTE, 2 ed, ano II, n. 3, maw97, Apresentação.
246 ldem.

que formos construindo nacionalmente, nos estados, nos municípios, nas escolas”.

,”(245), para, ao cabo, exortar seus filiados a “... fazer a leitura dos ‘espaços ’
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2. A racionalidade do governo neoliberal

A noção de governamentalidade, criada por Michel Foucault, supõe a construção de

identidades ou de sujeitos pelas sociedades modernas, bem como de meios de controle sobre

os indivíduos e suas práticas. A governamentalidade implica, assim, o desenvolvimento da

capacidade de governo.

As identidades e sujeitos produzidos são identificados como efeitos de poder/saber, na

medida em que resultam de um conjunto de ‘verdades’ que, ao serem aprendidas,

memorizadas e progressivamente postas em prática, constroem um sujeito com um certo

modo de ser e uma certa maneira visível de agir.n(2^

serve para potencializar o Estado, dotando-o

da capacidade de governo. As funções de govemo do Estado moderno abrangem todas as

vida social, incluindo os vínculos com a cultura e com arelações que permeiam a

247 MARSHALL, James. Governamentalidade e educação liberal Op. cit p. 28.0 artigo apresenta a noção foucaultiana de 
governamentalidade.

248 ldem,p.28-9.

249 Para Foucault o “eu moderno não é livre porque, na medida em que é produto das Ciências Humanas, o objetivo tem 
sido o controle político e não a liberdadd'. As Ciências Humanas são identificadas por Foucault como áreas de estudo que

propriedade, os acidentes e desastres, tais como a fome e a guerra. Para isso, se impõe a

Esse sujeito, destituído de liberdade/249’

“Por ‘governo ’ Foucault quer dizer algo como ‘a conduta da conduta' ou uma 

forma de atividade dirigida a produzir sujeitos, a moldar, a guiar ou a afetar a 

conduta das pessoas de maneira que elas se tornem pessoas de um certo tipo; a 

formar as próprias identidades de maneira que elas possam ou devam ser 

sujeitos. Essa atividade diz respeito às relações privadas entre o eu e o eu, ou a 

relações com instituições e comunidade, ou com o exercício da soberania 

política. A arte do governo consistiria em fornecer uma forma de governo para 

cada um e para todos, mas uma forma que deve individualizar e 

normalizar
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Compreende-se, portanto, que o Poder Público deva assumir a responsabilidade de

prover e administrar meios para garantir aspectos da vida social tais como a saúde, a

educação, a segurança, o bem-estar, a justiça, importantes não pelo indivíduo propriamente,

mas pelo indivíduo enquanto meio para fortalecimento do Estado.

A govemamentalidade do Estado moderno se expressa também no exercício de uma

tecnologia de policiamento, a qual assume três formas gerais:

“Os indivíduos, nessa visão, tornam-se instrumentais aos fins do Estado. A 
justiça, o bem-estar e a saúde são importantes para os indivíduos, não porque 
eles são bons em si para os indivíduos, mas porque eles aumentam a força do 
Estado. Os investimentos na saúde e na educação são agora investimentos 
instrumentais no indivíduo, a serem sacados mais tarde pela crescente força do 
Estado*25"

“penetram e 'informam ’ as profissões e as instituições que as acompanham, tais como a Medicina, a Psiquiatria, a 
Psicologia, o Direito e a Educação". Cf. MARSHALL, J. Op. cit, p. 2S e 26, respecrivamente.

250 Idem, p. 30.

251 Idem, Ibidem.

(...) O conhecimento político e a utilização dos indivíduos torna-se 
criticamente importante para preservar, senão para reforçar, o Estado. Deverá 
estar incluído nesse conhecimento político, se é que os indivíduos devam ser 
utilizados para reforçar o Estado, o conhecimento dos indivíduos, de suas 
inclinações, habilidades e capacidades para serem utilizados'f25(y>

“primeiramente, como ideal, sonho ou utopia; depois, como uma prática real 
ou um conjunto de práticas ou regras de uma instituição real; finalmente, como 
uma disciplina acadêmica, talvez desenvolvida a partir das práticas e do 
conhecimento derivado dessas práticas, em instituições".(252)

necessidade de uma determinada forma de racionalidade do Estado, que implica potencial 

de ação ampliado, conhecimento político “concreto, preciso e específico” sobre os 

indivíduos que o compõem.
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para a política educacional brasileira, estava em curso um processo de mudanças da lógica

que regia a organização social contemporânea, não mais restrita apenas ao mundo ocidental,

mas extensiva às sociedades de quase todo o mundo. Denominada sociedade pós-moderna,

essa nova ordem social se delineou a partir da década de 70.

Muitos pensadores questionam o conceito de pós-modemidade, entendendo que não

há modificações significativas no mundo atual que justifiquem a superação da

O próprio neoliberalismo tem sido apontado como retomo aos princípios

liberais, minimizados durante a vigência do Estado de Bem-Estar Social.

Argumentos contrários, no entanto, demonstram as alterações profundas pelas quais

vem passando o mundo atual: alterações no âmbito da produção, das relações sociais, das

No que diz respeito à dominação política, a

ideologia neoliberal tem se revelado suficientemente forte para derrubar antigos conceitos e

práticas, sustentáculos do mundo pós-2a Guerra. O mundo que se desenha sob o impacto

dessa ideologia apresenta-se com uma configuração nova, que extrapola os limites do

liberalismo económico proposto no século XIX.

No interior do Estado liberal, sob a forma como se manifesta para Foucault, 

desenvolveu-se o conflito político pela elaboração das políticas educacionais vigentes no 

Brasil até a década de 90. Nessa década, quando se discutia mais uma vez novas diretrizes

252 MARSHALL, J. Op. cit, p. 30.
253 Uma defesa enfática da modernidade, atribuindo ao pós-modemo um caráter irracional, provocado pelas teorias de 
Michel Foucault, além de outros autores como Gilles Deleuze e François Lyotard é feita por ROUANET, S. P. As razões 
do Iluminismo, São Paulo: Cia das Letras, 1987, [v. Introdução, p. 11-36].
254 GADELHA, Regina M. A. Fonseca. Globalização e crise estrutural. Op. cit, p. 51-72; GENTILI, Pablo. Educar para o 
desemprego: a desintegração da promessa integradora. In: FRJGOTTO, Gaudéncio (org). Educação e crise do trabalha 
Perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 76-92; T1R1BA, Lia Vargas. Economia popular e produção de 
uma nova cultura do trabalho: contradições e desafios frente à crise do trabalho assalariado. In: FRJGOTTO, Gaudéncio 
(org.). Op. cit, p. 189-216. ALENCASTRO, Luiz Felipe. A servidão de Tom Cruise. Metamorfoses do trabalho 
compulsório. Folha de S. Paulo. 13/8Z2OOO, Caderno MAIS!, p. 6-7; ANTUNES, Ricardo. Material e imaterial. Folha de 
S. Paulo, Op. cit, p. 8-9; TUMOLO, Paulo Sérgio. Paradigmas de análise das transformações no mundo do trabalho: um 
duelo de titãs. In: FIDALGO, Fernando Selmar (org). Gestão do trabalho e formação do trabalhador. Belo Horizonte: 
Movimento de Cultura Marxista, 1996.

instituições, dos valores e práticas políticas.(254)

modemidade.(253)
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pertinente nas formulações de Pierre Bourdieu(255) e de Michael Peters.(256) Para o primeiro,

a utopia neoliberal se concretiza criando um mundo caótico, regido pela lógica darwiniana

da luta de todos contra todos. O caos só não é completo, porque “forças de conservação ” —

instituições e agentes da ordem antiga, tais como instituições estatais (“a pequena nobreza

do Estado”) e organizações coletivas de trabalhadores - ainda sobrevivem e resistem,

apontando como perspectiva a construção de uma realidade com fins coletivamente

elaborados e aprovados, embora “sob o pretexto da simples defesa de uma ordem

desaparecida e dos ‘privilégios' a ela correspondentes".

Segundo Bourdieu, a ordem neoliberal é uma utopia transformada em projeto político,

que tem como fundamento um projeto de conhecimento abstraído das condições e das

estruturas efetivas que possibilitam a sua própria existência. Em vista disso,

Os economistas têm um papel político importante na consolidação do programa

neoliberal, na medida em que

“tende globalmente a favorecer a ruptura entre a economia e as realidades 
sociais e erigir, assim, na realidade, um sistema económico de acordo com a 
descrição teórica, isto é, uma espécie de máquina lógica, que se apresenta 
como uma cadeia de imposições que subjuga os agentes económicos”.

255 BOURDIEU, P. A máquina infernal. Folha de S. Paulo. 12/jul7l998, Caderno Mais!, p. 7.
256 PETERS, Michael. Govemamentalidde neoliberal e educação. Op. cit, p. 211-224.

“... têm interesses suficientemente específicos, no campo da ciência económica, 
para contribuir de forma decisiva, quaisquer que sejam seus sentimentos em 
relação aos efeitos sociais e económicos da utopia (que eles vestem de razão 
matemática) sobre a produção e a reprodução da crença no interior da utopia 
neoliberal. Separados pela própria existência e, sobretudo, por toda a sua 
formação intelectual, em geral puramente abstrata livresca e teoricista, do

A realidade que resulta dos postulados neoliberais é apresentada de forma bastante
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Apesar de negada, a utopia neoliberal é efetivada por um imenso trabalho político que

máquina infernal que se impõe sobre os próprios dominantes.

produção da cultura, sobre os valores sociais. Mas se manifestam de forma mais acentuada

enquanto “destruição de todas as instâncias coletivas capazes de fazer frente aos efeitos da

máquina infernal - como é o caso do Estado, depositário de todos os valores universais

associados à ideia de público”.

As formulações de Michael Peters se baseiam nas teorias de Michel Foucault Esse

do liberalismo clássico como norteadores da ação social do homem contemporâneo,

deslocamento da govemamentalidade do âmbito do Estado para o âmbito do mercado. Em

vista desse deslocamento, a ideologia neoliberal busca construir um novo senso comum,

“O movimento, possibilitado pela política de desregulamentação financeira, 
rumo à utopia neoliberal de um mercdo puro e perfeito, se efetua por meio da 
ação transformadora e - vale dizer - destruidora de todas as medidas políticas 
(...) , visando a pôr em questão todas as estruturas coletivas capazes de 
levantar obstáculos à lógica do mercdo puro: a nação, cujo espaço de manobra 
diminui a cada dia; grupos de trabalho, por meio, por exemplo, da 
individualização dos salários e das profissões em função das competências 
individuais e da atomização dos trabalhadores que dela resulta; coletividades 
para a defesa de direitos dos trabalhadores, sindicatos, associações, 
cooperativas; a própria família, que, por meio da constituição de mercados por 
faixas etárias, perde uma parte de seu controle sobre o consumo.”

mundo económico e social, eles se inclinam fortemente a confundir as coisas da 
lógica com a lógica das coisas”.

tem em vista um programa de destruição metódica da coletividade. Toma-se, ao cabo, uma

autor demonstra que, para além do discurso da Nova Direita sobre o retomo dos princípios

verifica-se a fundação de uma outra lógica de organização da sociedade, que opera um

Os efeitos desse programa político incidem sobre a distribuição de renda, sobre a
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da sociedade contemporâneas, pela qual é

responsabilizado o Estado de Bem-Estar Social, vigente até então.

A noção neoliberal do mercado, desenvolvida por Friedrich Hayek,(257) faz dele o

espaço articulador de toda vivência social, de onde se originam os valores e práticas mais

mercado como uma das instituições que se originam das ações humanas, embora não resulte

de desígnio ou projeto dos homens. Além disso, o mercado

O caráter atribuído ao mercado tem o seu correlato na construção de um senso

comum, favorecido pelo movimento de esfacelamento e criação de sujeitos políticos, cujo

social?

leitura da realidade e consolidar o novo senso comum;

fundamentais para a difusão dessa ideologia, conforme mostra Pablo Gentili.

a educação é um dos meios

caros ao imaginário da moderna cultura ocidental. Segundo Moraes, Hayek concebe o

‘"coordena gestos independentemente e à revelia das consciências e intenções 
individuais. Sem dispor de um organismo centralizador, combina 
conhecimentos e atitudes, conectando milhões de indivíduos variáveis e pondo a 
funcionar um espantoso número de relações não previamente demarcadas e 
deliberadas.
Em outros termos, o mercado é matriz da justiça, da liberdade e da riqueza. 
Da justiça, uma vez que suposíamente recompensa aqueles que demonstram 
habilidade, dedicação e diligência. Da riqueza, pela eficiência na alocação 
dos recursos existentes, pondo à disposição da sociedade os bens de que ela 
mais necessita. E da liberdade, porque a distribuição das posses materiais não 
estaria submetida à ação deliberada de qualquer pessoa,,(258)

contemporânea, a ideologia neoliberal cumpre o papel de alimentar e dinamizar uma outra

.(259) Agindo sobre o pano de fundo das mudanças porque vem passando a sociedade

justificado pela crise da economia e

significado foi alterado quer quanto à intensidade, quer quanto à posição no contexto

257 Cf MORAES, Reginlado C. Corrêa de . Exterminadores do Futuro - a lógica dos neoliberais. Universidade e 
Sociedade Brasília: ANDES -SN, ano IV, n. 6, fev /1994, p. 7-11.
2is GENTILI, P. Neolíberalismo e educação: manual do usuário. In Siiva,T. T.daforg.). Escola S. A. Op. cit, p.I7.
259 APPLE, M. A política do senso comum: porque a direita está vencendo. Op. cit, p. 31-68.
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jcessário perceber que a crise da sociedade se manifesta nas diferentes instituições

que a compõem., inclusive na escola, que se apresenta imersa

A crise foi determinada pelo caráter politizado e pelo papel “protetor” assumido pelo

Estado até recentemente, favorecendo a improdutividade:

Assim se compreende a necessidade de realizar uma reforma da escola para

torná-la melhor, mais eficiente, mais produtiva. É uma ação que implica

“... caráter estruturalmente ineficiente do Estado para gerenciar as políticas 

públicas. O clientelismo, a obssessão planificadora e os improdutivos labirintos 

do burocratismo estatal explicam, sob a perspectiva neoliberal, a incapacidade 

que tiveram os governos para garantir a democratização da educação e, ao 

mesmo tempo, a eficiência produtiva da escola. A educação funciona mal 

porque foi marcadamente penetrada pela política, porque foi profundamente 

estatizada. (...).

Para os neoliberias, o Estado de Bem-Estar e as diversas formas de populismo 

que conheceram nossos países, têm intensificado os efeitos improdutivos que se 

derivam da materialização histórica destas práticas coletivistas (...).

A crise social se deriva, fúndamentalmente, de que os sistemas institucionais 

dependentes da esfera do Estado (da política) não atuam eles mesmos como 

mercados"!*"

34 GENTILI, P. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. Op. cit, p.17.

261 ldem,p. 18, !9e20.

É nec

'[em] profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade (...) A crise das 

instituições escolares, segundo este enfoque, é produto da expansão 

desordenada e 'anárquica' que o sistema educacional vem sofrendo nos últimos 

anos. Trata-se, fundamentalmente, de uma crise de qualidade decorrente da 

improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão 

administrativa da grande maioria dos estabelecimentos escolares.”<260)

“... um enorme desafio eerencial: promover uma mudança substantiva nas 

práticas pedagógicas , tornando-as mais eficientes', reestruturar o 

sistema para flexibilizar a oferta educacional; promover uma mudança
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uma

Ainda como parte da proposta de reforma da escola vigente, cujo principal

atributo é ser estatizada, os neoliberais propõem a criação de um mercado

educacional dinâmico e flexível, que estimule a competitividade na busca pela

competência. O mercado, oposto ao sistema escolar rígido e incapaz,

As noções de equidade, direito, igualdade, democracia

princípios norteadores da ação educativa do sitema escolar - foram reelaboradas.

Passam a ter outras conotações, afins com

sociedade. A igualdade não mais justifica a existência dos direitos sociais que

fundamentam a sociedade democrática Para que a sociedade seja democrática não é

mais necessário promover progressivamente, a igualdade, materializada no conjunto

inalienável de direitos sociais e de instituições públicas voltadas à sua garantia. Para

os neoliberais, a democracia é

potencializa

“[deve estimular] a competição interna e o desenvolvimento de um 
sistema de prémios e castigos com base no mérito e no esforço individual 
dos atores envolvidos na atividade educacional. Não existe mercado sem 
concorrência, sendo ela o pré-requisito fundamental para garantir aquilo 
que os neoliberais chamam de equidade”}26^

a nova compreensão de gestão da

262 Idem, p. 18.
20 Idem, p. 19.
244 Idem, p. 20.

e cidadania —

“simplesmente, um sistema político que deve permitir aos indivíduos 
desenvolver sua inesgotável capacidade de livre escolha na única esfera 
que garante e potencializa a referida capacidade individual: o 

mercado"

cultural, não menos profunda, nas estratégias de gestão (agora guiadas 
pelos novos conceitos de qualidade total); reformular o perfil dos 
professores, requalificando-os; implementar uma ampla reforma 
curricular, etc."l262}
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Quanto à noção de cidadania,

universalizante dos direitos humanos, os neoliberais atribuem à sua difusão

Em vista disso se redefine também a

noção de cidadania:

Em síntese, se transfere a educação da esfera da política para a esfera do

mercado, esvaziando-a do caráter de direito, “reduzindo-a a sua (sic.) condição de

propriedade. ”(267)

Através da educação, entendida segundo

homem: "o modelo de homem neoliberal é o cidadão privatizado, o entrepreneur. o

Na nova realidade, em que o mercado é tomado como parâmetro das relações

fim da produção cultural, como norteador dos

padrões estéticos e como definidor de princípios morais e éticos, deu-se a rejeição do

Projeto de Lei de Diretrizes e Bases aprovado pela Câmara Federal. Para substituí-lo,

após inumeráveis ajustamentos ao programa de educação neoliberal propugnado pela

"... reconceitualiza-se a noção de cidadania através de uma valorização 
da ação do indivíduo enquanto proprietário, enquanto indivíduo que luta 
por conquistar (comprar) propriedades-mercadorias de diversa índole, 
sendo a educação uma delas”.(266)

sociais e políticas, como origem e

as noções acima, forma-se o novo

excessiva a emergência de falsas promessas que estimulam práticas individuais e

em que se baseia a concepção universal e

tomou-se como ponto de partida o projeto de lei do Senador Darcy Ribeiro, o qual,

coletivas não competitivas e improdutivas/2651

consumidor”

26J ldem,p.2O
266 ldem,p.21.
267 Idem, p. 20.
“•ldem.p.21.
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3. A construção do projeto neoliberal de educação

articular os mecanismos que dessem conta de frustrar os anseios dos seus antagonistas. Ou

que suas práticas

resultavam de uma ação política relacional*269*: a ação de um estimulava a reação do outro

fortalecimento da sociedade civil e do sistema democrático.

Paralelamente à ação dos agentes focalizados, era gestado o projeto de educação

campo da educação nacional.

Na segunda metade dos anos 80, ao mesmo tempo que o país se libertava dos

resquícios institucionais de caráter ditatorial, se forjava no âmbito governamental as bases

para implantação do regime de govemo neoliberal. Paralelamente ao fortalecimento da

medidas económicas para sustentação da nova

comportamentos diferenciados. No período que vai até 1989, quase não há interferência do

Poder Executivo nas discussões sobre a educação; tem-se a impressão de que há profundo

Nova Direita para todo o mundo, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado 

pelo Presidente da República.

neoliberal por instituições oficiais, associadas a interesses de outros sujeitos exteriores ao

O contexto histórico brasileiro dos anos 80 e 90 foi urdido ao longo do período em

Entre os anos 1985 e 1995, os debates parlamentares revelam dois períodos com

seja, os agentes sociais se fortaleciam mutuamente, na medida em

269 BOURDIEU, P. A representação política. Elementos para uma teoria do campo político. Op. cit, p 178-182.
270 A partir de 1986, tivemos 4 planos económicos de estabilização da moeda nacional: 1986 - “Plano Cruzado”; 1988 - 
“PlanoBresser”, 1990- “PlanoCollori’; 1994- “PlanoReal”.

institucionalidade pretendida, através da adoção de políticas de combate à inflação.*-70*

sociedade civil, se ensaiava as

em processo de auto afirmação criativa e ascendente, resultando desse processo o

que a esquerda se via em processo de fortalecimento e que a direita se empenhava em
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pós-Constituição de 1988, foram marcadas por ampla participação dos setores da sociedade

civil interessados no tema. Apenas tendo em vista a participação dos sujeitos educacionais

com interesses conflitantes no processo legislativo, fica compreensível certas incoerências

expressas na Constituição Federal e no Projeto de LDB da Câmara dos Deputados.

Os trabalhos parlamentares relativos à educação foram intensos no período,

considerando a elaboração da nova Constituição Federal (1987 e 1988) e da LDB, embora

esta última tenha avançado para além da primeira metade dos anos 90. No último período as

legislatura 1990-1994, novos elementos foram sendo acrescentados pelos parlamentares ao

discurso político.

Um desses elementos, fundamental para o fim almejado de não aprovar uma lei que

implicava o uso

de artifícios na condução dos trabalhos parlamentares, de modo a protelar a votação final do

projeto: impedimento de quórum nas assembleias, apresentação de recursos questionando o

cumprimento de regras regimentais; apresentação de novas emendas ao final de cada etapa

da tramitação. Com esses artifícios, simultaneamente à difusão do discurso da

possível adequá-las à nova forma de ser social. A prática se prolonga por três anos na

sua relação com a sociedade civil. Assim é que, tanto a 

elaboração do capítulo da Educação pela Assembleia Constituinte, quanto a elaboração da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela Comissão temática da Câmara Federal

respeito entre os Poderes Governamentais, e que há inteira autonomia do Poder Legislativo 

para, inclusive, decidir sobre a

271 O sentido desse discureo proferido pela FENEN/CONFENEN, fora o de contrapor-se às aspirações dos Trabalhadores 
da Educação a uma escola pública ampla, com boas condições de trabalho, bem remunerada, que deixasse pouco espaço à 
iniciativa privada; na década de 90 ele serviu aos propósitos da Nova Direita na sua ofensiva contra o Estado Benfeitor e 
contra o que chamava de privilégios dos trabalhadores sindicalizados.

racionalização da economia, se retardou a definição das diretrizes educacionais até ser

muitos supunham que seria estatizante, corporativista e centralizadora,12711

discussões sobre a educação anunciavam a nova institucionalidade. No decorrer da
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Outro novo elemento que se evidencia nos trabalhos parlamentares é a intromissão do

Poder Executivo, quer para propor alternativas às diretrizes educacionais em tramitação,

quer implementando políticas para a educação que atropelavam o conteúdo da lei que estava

sendo produzida e/ou que degradavam o desempenho do sistema educacional vigente/272’

Nessa nova conjuntura política, a educação era discutida também em nível

internacional, em espaços em que se foijavam diretrizes para formação do trabalhador

Paralelamente aos agentes educacionais que atuavam através do Parlamento, outros

sujeitos sociais e setores do próprio Governo, refletiam e elaboravam projetos de

intervenção sobre a educação nacional/274’ As leituras e projetos sobre a educação

produzidos por esses sujeitos é que efetivamente decidiram a configuração assumida pelo

implantado paulatinamente à discussão e

tramitação da LDB. Esta consistiu, afinal, na formalização legal de uma política

Câmara dos Deputados e continua no Senado no governo seguinte, até encontrar a solução 

adequada aos propósitos neoliberais.

sistema educacional brasileiro, foijado e

adequado à economia globalizada, cuja dinâmica produtiva assentava-se sobre novos

272 Entre 1991 e 1993 os debates sobre educação no Plenário da Câmara eram pontilhados por denuncias, quer de manobras 
parlamentares para prorrogar ad infinitum a votação da lei, quer da interferência do Governo no processo legislativo, quer da 
relação entre mercado e educação de setores da sociedade, inclusive o Governo, queriam estabelecer através da nova lei 
educacional. Depois de aprovado pela Câmara Federal, o projeto de lei foi encaminhado ao Senado, onde ficou congelado 
no ano de 1994, por meio do artificio da falta de coram; em 1995 voltou a ser discutido paralelamente à proposta 
governamental embutida no projeto de LDB que o Senador Darcy Ribeiro incorporou ao Parecer aos Projetos da Câmara, 
101/93 e 45/91. BRASIL Diário do Congresso NacionaL Seção I, Brasília, 1980-1995.

273 FR1GOTTO, Gaudêncio. Educação e crise do capitalismo reaL São Paulo: Cortez, 1995; FR1GOTTO, Gaudêncio 
(org). Educação e crise do trabalho: perspectivas do final do século. Op. cit; Reflexões produzidas pelos próprios 
trabalhadores, sejam da educação ou não — PINO, Angel et al. A educação e os trabalhadores. Op. cit; SOUZA, Donaldo 
Bello de et al. Trabalho e educação: Centrais Sindicais e reestruturação produtiva no Brasil Op. cit; GENTIL1, Pabfo 
(org.). Pedagogia da exclusão. Critica ao neoliberalismo em educação. Op. crL
274 1EDI. A nova relação entre competitividade e educação. Estratégias empresariais. São Paulo, jan/92; Conferência 
Internacional de Educação, 44a sessão, Genebra, out/94. Relatório do Governo Brasileiro, brasília, MEC, 1992; BRASIL 
Ministério do Trabalho/SEFOR. Educação Profissional. Um Projeto para o Desenvolvimento Sustentado. Brasília, 
1995. Também fora do país ocorria essa discussão. Como exemplo, v. Revista Européta. Formação Profissional Berlim: 
CEDEFOP, n. 2/94, 1995;. REUNIÃO DE PRESIDENTES DE ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 1BERO- 
AMER1CANAS, VI.. 12 a 16 de jul/1993., p. 13 e 14, Salvador, Educação básica e formação profissional. Uma visão 
dos empresários.. São Paulo, CN1, 1993. Conferência Internacional de Educação, 44* sessão, conforme citada 
anteriormente.

padrões tecnológicos e de organização do processo de trabalho/273’
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educacional que vinha sendo decidida à revelia do processo parlamentar e, sobretudo, em

social dos indivíduos identificados como cidadãos nas sociedades modernas - de

elaboração da lei para a educação. Assim, o que restou como perspectiva de ação foi o que

Ao cabo de todo o processo, o campo educacional se achava desfigurado pela

descaracterização dos agentes que o compunham. Ainda que continuassem existindo

formalmente, sua ação política perdera o sentido na nova conjuntura. Ao mesmo tempo,

por um lado, a educação passou a ser regida pela lógica do mercado e por outro lado, o

movimento sindical dos trabalhadores da educação perdera o ímpeto em decorrência da

diminuição dos postos de trabalho, pelo desemprego, pela subproletarização do trabalho,

devido ao engessamento dos salários, e pelo processo de desregulamentação do serviço

público e de privatização de muitas das funções antes atribuídas aos funcionários

públicos.<276)

Dado que a prática política tem caráter relacional, a ação do sujeito antagónico -

Empresários da Educação - sofreu os efeitos da redução da atividade dos Trabalhadores da

medida em que supervalorizou o mercado da educação. A partir de então, deixou de ser

necessário a existência do sujeito coletivo, na medida em que a nova conjuntura impõe o

“Precisamos, através da prática cotidiana, ir invertendo a lógica da orientação 
dada à Educação para no futuro termos uma Lei de Bases e, secundariamente, 
de Diretrizes Nacionais".(275)

disse um dos agentes sociais, os Trabalhadores da Educação:

275 Cadernos de Educação. CNTE, 2 ed_, ano II, n. 2, mar/97, Apresentação.

276 ANTUNES, Ricardo. Trabalho, reestruturação produtiva e algumas repercussões no sindicalismo brasileiro. In 
Neoliberalismo, trabalho e sindicatos. 4 ed São Paulo: Boitempo Editorial, p. 71-S4.

contraposição ao processo democrático — mecanismo formal de inclusão política e controle

Educação. Além disso, o cenário profissional se tomou favorável ao seu desempenho, na
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esforço individual dos proprietários de escolsas para competir pela manutenção e ampliação

do seu negócio particular, o estabelecimento de ensino.

4. A nova lógica da política educacional

localize no âmbito do

mercado, depende das instituições educacionais para se efetivar. Entre as instituições

educativas, o sistema escolar continua sendo

regido por princípios próprios da racionalidade do mercado: eficiência, eficácia.

produtividade e êxito, traduzindo

instituições governamentais, entidades empresariais, organismos de cunho internacional, em

Trata-se de conduzir os esforços formativos da escola

formar cidadãos)'

É uma lógica de socialização amplamente difundida através de mecanismos que

envolvem as sociedades em âmbito global. Em encontros internacionais com representação

dos governos das nações capitalistas de todo o mundo,

um esforço amplo de construção do novo cidadão do mundo, como constata Suárez: J

um importante meio de socialização, mas

se firmam compromissos sobre os

consumidores-mais-que-perfeitos, redefinindo-se sua antiga intencionalidade e tendência a

em direção à constituição de

Ainda que a govemamentalidade da sociedade atual se

277 SUÁREZ, Daniel. O principio educativo da Nova Direita. Neoliberalismo, ética e escola pública. In GENT1LI, P. 
Pedagogia da exclusãa Op. cit, p262.
278 Idem

'‘"‘valores próprios da ética pública e cívica na clave da ética do livre mercado e 
do consumo: a solidariedade e a cooperação cedem lugar assim à competição e 
ao mérito individual como melas educacionais finais; ou (...) são 
reconsideradas meramente como estratégias metodológicas para obter maior 
rendimento e produtividade” .(m>

Essa lógica permeia as propostas, projetos e programas de educação oriundos de
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mundo contemporâneo, se reafirmam as

países ricos para os países pobres para subsidiar os sistemas educacionais/279^

agências governamentais se utilizam de

pesquisas e formulações teóricas que analisam e interpretam as características da economia

e do processo produtivo no mundo atual, para elaborar diagnósticos sobre o sistema

educacional e apresentar propostas de política educacional, difundindo a ética hegemónica.

intercambiam experiências e recursos para 

viabilizá-la. Os compromissos assumidos se traduzem em programas governamentais para a 

educação nos diversos países comprometidos; recursos financeiros são deslocados dos

“Na nova economia, a busca simultânea da produtividade e de altos padrões 
competitivos requer que as pessoas sejam tratadas como bens a serem 
incrementados para que se lhes possa adicionar valor, em oposição a custos 
que devem ser reduzidos. (...)
Além da modernização quantitativa, é necessário que a escola desempenhe o 
papel pedagógico de aguçar no estudante a elaboração crítica, a independência 
e a capacidade de organização do próprio trabalho".t280)

No Brasil, associações de empresários e

279 Um documento do Ministério do Trabalho sobre a formação profissional demonstra com muita pertinência o 
envolvimento internacional na definição dos rumos da educação no mundo contemporâneo, seja quanto à cooperação 
financeira, seja quanto ao intercâmbio de teorias, metodologias e tecnologias educacionais. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO/SEFOR. Educação Profissional Um Projeto para o Desenvolvimento Sustentado. Brasília, 1995, p21-2.
280 REUNIÃO DE PRESIDENTES DE ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS IBERO-AMERICANAS, VL 12 a 16 de 
jul/1993., p. 13 e 14, Salvador, Educação básica e formação profissional. Uma visão dos empresários.. São Paulo, CNI, 
1993. p. 13 e 14.
281IEDI. Mudar para competir. A nova relação entre competitividade e educação. Jan/1992, p. 8.

diretrizes básicas para implementá-la, se

“[Entendida] como recuperação e valorização da competência profissional do 
trabalhador, (...) envolve também uma dimensão da cidadania, que extrapola os 
muros da empresa: ler, interpretar a realidade, expressar-se verbalmente e por 
escrito, lidar com conceitos científicos e matemáticos abstratos, trabalhar em 
grupos na resolução de problemas - tudo que se define como perfil de 
trabalhadores em setores de ponta tende a tornar-se requisito para a vida na 

sociedade moderna ”/28,)

princípios que devem reger a socialização no
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Os governos, comprometidos no plano internacional e pressionados pelos setores

empresariais no plano intemo, tripudiam sobre o processo democrático(283) - até então

louvado e utilizado como referência da vida civilizada - e impõem à sociedade a política

educacional adequada à realidade, entendida sob a ótica neoliberal.

Ao cabo é possível concluir, com Milton Santos, que o que se propõe fazer através da

política educacional vigente, é treinar para atuar no mercado, quer como trabalhador, quer

como consumidor, correndo portanto o risco de, depois de algum tempo, perceber que isto

não tem mais razão de ser e assim, terá sido perdida a oportunidade de educar o homem

2,2 Idem,p.7.
283 FRIGOTTO, G. Educação e a crise do capitalismo real Op. cit, p. 156-170
284 Cf. SANTOS, Milton. Op. cit (Epígrafe acima).

para tomar-se melhor e construir uma sociedade melhor.(284)

Os mecanismos de seleção, agora, valorizam o raciocínio lógico, a 
capacidade de comunicação, de decisão e de resolução de problemas, a 
cooperação e a capacidade de aprender. E estes são justamente os atributos 
adquiridos através dos conteúdos gerais da Educação Básica".(282)
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8cm x 12cm.Arquivo ADUFU-SS

Titulo e expediente do jornal da FENEN. Educação, ju!71979, p. 2

Votação em plenária do Congresso foto reproduzida. Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação, XXIV. 7 a 
IO/jan71993. Resoluções e Estatuto. Rio de Janeiro, CNTE, p. 23

Passeatas em Santa Catarina jul/87; Minas Gerais mai/87; Rio de Janeiro jul/88; São Paulo mar/88, respectivamente. 
Educação no Brasil. 1987-1988, São Paulo: CEDI, 1990, p. 227.

Exposição de bottons à venda em Uberlândia-MG, durante greve nacional dos docentes do ensino superior, em 1991. 
Foto colorida, 8cm x I2cm.Arquivo ADUFU-SS

Cartaz pelo impeachment do Presidente Fernando Collor, 1993. Foto 
Trabalhadores em Educação, XXIV. 7 a I O/jan./l 993. Resoluções e Estatuto.

Encontro Estadual de Representantes de Escola da APEOESP, 18/maio/l990, São Paulo-SP. Fotos reproduzidas 
Revista da Educação. São Paulo, APEOESP, n. 5, p. 19,27 e 31

Título com logomarca do Informativo CONFENEN, órgão de divulgação da entidade a partir de 1994. Informativo
CONFENEN, dez../l 994, p. 8

Montagem fotográfica com os temas das campanhas publicitárias da FENEN, durante o processo constituinte - 1987- 
88. Foto reproduzida.Educação, out/88, p. 10

reproduzida Congresso Nacional dos 
). Rio de Janeiro, CNTE, p. 13

Painel com o Ministro da Educação Murilio Hingel. Foto reproduzida Congresso Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, XXIV. 7 a IO/jan7l993. Resoluções e Estatuto. Rio de Janeiro, CNTE, p. 21
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