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APRESENTAÇÃO 

 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E FORMAÇÃO DE POLÍTICAS: RECONFIGURAÇÃO DE 

TEMPOS E ESPAÇOS 

 

Sheila Daniela Medeiros dos Santos 
Fernando Lacerda Junior  

Domenico Uhng Hur 
Sandra Valéria Limonta 

Lucia Maria de Assis  
Valdeniza Maria Lopes da Barra 

FE-UFG 

 

No mundo contemporâneo, há muitas armadilhas veladas, apoiadas em dicotomias e em recursos 

discursivos vagos, entrelaçados por artifícios afinados com a lógica da sociedade capitalista. Assim, é 

inegável a necessidade de se fomentar a reflexão e a análise sobre as relações entre Estado e sociedade, 

campos de conhecimento e gestão da vida, novas configurações temporais e espaciais de fenômenos e 

processos sociais e psíquicos. Compreendemos que as relações de forças em jogo não são estáticas, estão 

em tensão e transformação, constituindo distintos processos e temporalidades que produzem 

configurações de poder variáveis ao longo da história. Tanto os conflitos como as incertezas os demandam 

o redimensionamento de nossas ferramentas conceituais, a ampliação de nossos espaços de intervenção, a 

acuidade sobre as diferentes temporalidades que regem diferentes segmentos sociais, o que, em alguma 

medida, também promove uma reconfiguração de nossos campos de atuação e práxis.  

O capitalismo tardio traz novos mecanismos disciplinares e de controle, reforçando a produção de 

instituições mercantilizadas e de subjetividades capturadas e normalizadas; cabe, então, à Universidade e 

aos movimentos sociais encontrarem/forjarem novas armas que potencializem lutas contra a massificação 

e a alienação fomentada pelo significante despótico do Capital. Este papel é ainda mais importante quando 

vivemos em uma época na qual os distintos conflitos de poder coexistem com a intensificação e a crise do 

projeto neoliberal, o que explicita ainda mais as possibilidades e a necessidade de novos projetos e utopias 

sociais. 
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O Brasil que hoje se vê e que se vive apresenta políticas sociais frágeis gestadas em um contexto 

marcado por uma contradição particularmente acirrada que se faz presente também no campo da 

educação: a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a apropriação privada dos meios 

de produção. Essa contradição adquire, na sociedade atual, contornos peculiarmente intensos: por um lado, 

a produção e a reprodução das condições materiais de existência social condena o anacronismo e sublima 

o conhecimento e o desenvolvimento intelectual da classe trabalhadora; e, por outro, a automação, que 

objetiva diminuir os custos e maximizar a velocidade do processo produtivo, reduz o número de 

trabalhadores necessários à produção material, dando origem não apenas a uma expressiva massa de 

excluídos que vive em condições de miséria extrema, mas também a uma possibilidade de ampliação da 

exploração da classe trabalhadora sob a contínua ameaça do desemprego estrutural. 

Em outros termos, ao mesmo tempo em que o processo produtivo requer níveis de intelectualidade 

mais elevados por parte dos trabalhadores, a fim de que possam acompanhar os avanços científico-

tecnológicos, tais níveis de intelectualidade necessitam, sob a ótica da classe dominante, ser restritos aos 

aspectos imediatistas e relativistas atrelados ao processo de produção e reprodução da força de trabalho. 

Com efeito, o destaque no plano ideológico dado a dimensão intelectual é cerceado, no limite, pelo 

impedimento a todo custo da apropriação do conhecimento enquanto instrumento de luta emancipatória 

contra o capital monopolista. 

Não é difícil constatar que as classes dominantes precisam, ininterruptamente, recorrer a um leque 

de estratégias de controle social para obter da sociedade a adesão, sem questionamento e contestação, ao 

ideário político e econômico neoliberal. No entanto, quando essa adesão gratuita não é obtida, a classe 

dirigente econômica e política cegamente lança mão de mecanismos de opressão e retaliação para dar 

continuidade à manutenção da forma de organização societária em curso no mundo globalizado. 

Como a História já demonstrou que o capitalismo, ao imprimir clivagens que oprimem o ser 

social, não pode manter-se apenas fazendo uso da repressão pela força, existe uma busca contínua de 

diferentes formas de disseminação do ideário neoliberal que atingem o limiar de todos os tipos de 

preconceito e mistificação em relação a qualquer projeto político e social que vislumbre a superação 

radical da sociedade capitalista. 

É nesse contexto paradoxal, que o XX Simpósio da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás, realizado entre os dias 17 e 21 de outubro de 2011, em Goiânia, se propôs a debater de 

modo profícuo e provocativo o tema: Políticas de formação e formação de políticas: reconfiguração de 

tempos e espaços. O tema buscou trazer para o debate social os agenciamentos de poder envoltos nos 
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distintos processos de formação e de elaboração de políticas. A definição por este tema também é síntese 

das relações entre trabalho, formação de professores e de psicólogos como eixo privilegiado da discussão 

acerca do projeto de sociedade inscrito nas políticas de formação e na formação das políticas na 

atualidade. 

No campo das políticas de formação pode-se apontar para o processo pelo qual a formação para o 

trabalho, até então entendida como a apropriação de um determinado conjunto de conhecimentos 

específicos e técnicos, é conduzida por uma lógica capitalista, comprometendo-se mais com as demandas 

do mercado, do que com as demandas sociais. Entretanto, tal formação está mascarada pelo discurso da 

competência, em que supostamente há a construção de capacidades cognitivas flexíveis e competências e 

habilidades relacionadas ao saber fazer que, aparentemente, permitem ao trabalhador resolver 

levianamente os problemas da prática cotidiana e adaptar-se a um universo produtivo que muda rápida e 

constantemente. 

De acordo com o ideário neoliberal, assiste-se na formação docente a uma reforma dos cursos de 

licenciatura, vinculada às amplas reformas educacionais, que trazem para o trabalho do professor uma 

concepção de formação com maior ênfase no pragmatismo, constituindo uma espécie de retorno ao 

tecnicismo em educação. Muitos pesquisadores têm denominado esse movimento no campo da formação 

docente de neotecnicismo. Assim, a formação na/para a prática tem sido a perspectiva dominante nas 

novas políticas de formação, que ecoaram, evidentemente, nas reformas curriculares. Entendemos que se 

faz necessário compreender criticamente as reconfigurações consequentes dessa nova concepção de 

formação, uma vez que não está claramente expressa nos documentos oficiais que orientam a formação de 

professores. 

A pauta política para a formação de professores representa uma boa síntese das reformas 

educacionais experimentadas nas duas últimas décadas. Subjacente a esta concepção de formação do 

professor, está a concepção mais ampla de formação do trabalhador. A partir da inauguração de novas 

relações entre capital e produção proporcionadas pelo rápido e amplo avanço de tecnologias sofisticadas, 

novas formas sofisticadas e sutis de relação/exploração foram surgindo e, com isso, também uma 

perspectiva mais tecnicista na formação do trabalhador. 

Consideramos que os conhecimentos veiculados no XX Simpósio possam consolidar-se como 

instrumentos teóricos para identificar, quebrar e extirpar “as armadilhas” da lógica instituída, como crítica 

instituinte contra o conformismo, como transgressão frente à falsa harmonia, como um desassossego 

frente à naturalização da vida, como um grito frente ao silêncio. 
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A proposta de se criticar o presente promovendo um espaço acadêmico que analisa as políticas de 

formação e a formação de políticas dá continuidade a uma tradição já presente na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás que, por meio dos seus simpósios, tem constituído um locus de 

discussão e de interlocução no cenário nacional, pelo fato de ultrapassar os limites regionais e contar 

também com a participação efetiva e a contribuição de pesquisadores, professores e estudantes de 

graduação e pós-graduação de outras localidades do país, com destaque para as regiões Norte, Nordeste e 

Sudeste e, especialmente, o Centro-Oeste. 

Na vigésima edição do evento participaram mais de 600 pessoas. Educadores, psicólogos, 

estudantes de graduação e pós-graduação de distintas universidades estiveram em um evento constituído 

por conferências, mesas-redondas, atividades culturais, mini-cursos e mais de 20 sessões de comunicação 

oral e relatos de experiência. A proposta de seis eixos temáticos: Educação, Trabalho e Movimentos 

Sociais; Estado e Política Educacional; Cultura e Processos Educacionais; Formação e 

Profissionalização Docente; Psicologia e Processos Psicossociais e Psicologia e Processos Clínicos, dão a 

dimensão da diversidade de reflexões que contribuíram para o adensamento do debate com proposições e 

pautas indicativas de referenciais teóricos. 

Um evento desta magnitude, em um período que o governo federal desvia verba pública para 

instituições privadas que transformaram a educação em mercadoria, só foi possível graças, além do apoio 

oferecido pelas distintas pró-reitorias da UFG, ao apoio de outras entidades como a Secretaria Municipal 

de Educação de Goiânia, a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, o Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação de Goiás, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-

SN), o Conselho Regional de Psicologia 9ª região GO-TO e a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior (CAPES).  

Portanto, postulou-se durante a vigésima edição do Simpósio de Educação da Faculdade de 

Educação da UFG, a produção de um evento no qual, mantendo-se a sua tradição, foram conferidos os 

devidos créditos à discussão densa, crítica e qualificada em torno dos processos formativos 

institucionalizados ou não – como forma de identificar e dar visibilidade ao papel do Estado, da 

Universidade e dos movimentos sociais na relação com o projeto de formação e transformação da 

sociedade contemporânea. Cabe destacar que, reafirmando o compromisso da Faculdade de Educação com 

a educação pública, gratuita e de qualidade, esta edição do simpósio abriu espaço para um amplo debate 

sobre o novo Plano Nacional de Educação. Neste debate, representantes do governo federal, da sociedade 

civil (como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Sindicato Nacional dos Docentes das 
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Instituições de Ensino Superior) e da própria Faculdade de Educação apresentaram suas posições e 

indagações sobre os rumos da educação no Brasil. Da mesma forma, não podemos deixar de registrar aqui 

a nossa posição de que o atual patamar estabelecido pelo governo de dirigir, progressivamente, o 

investimento público em educação para apenas 7% do produto interno bruto do país é extremamente 

limitada. Defendemos e divulgamos a luta e a campanha para que, no novo Plano Nacional de Educação, 

esteja previsto o investimento de 10% do PIB para a educação pública. 

Como forma de registro da intensa e profícua discussão realizada nesse encontro, organizamos e 

publicamos em formato digital os Anais do XX Simpósio em dois volumes: o primeiro, com os trabalhos 

completos e o segundo, com os resumos expandidos e as ementas dos minicursos ministrados. 

É com imenso orgulho que convidamos todos a participarem das provocações e inquietações 

decorrentes das instigantes temáticas aqui delineadas, a fim de que possam construir outras possíveis em 

suas relações com a sociedade, a história e a concretização da cidadania. 



14 

 

1 – PELO “DIREITO” À EDUCAÇÃO FORMAL OU A NOVIDADE DA CULTURA 

POLÍTICA BURGUESA 

 

Álcio Crisóstomo Magalhães 

FE/UFG – Pós-graduação 

alciocri@bol.com.br 

 

Comunicação Oral 

Educação, Trabalho e Movimentos Sociais 

 

INTRODUÇÃO 

 Esse trabalho tem por objetivo entender a novidade produzida pelo mais recente ciclo de 

acumulação do capital, que emerge na cena política sob a forma de demandas sociais institucionalizadas. 

Através de uma reflexão acerca da concepção de educação escolar que vem sendo desenvolvida pelas 

organizações sociais do campo, bem como, de uma análise do modo como as mesmas vem relacionando o 

par escolarização/transformação social, pretende-se apreender a lógica que faz com que tais entidades 

passem a orientar-se a partir da apropriação de um conjunto de valores historicamente vinculados à cultura 

política burguesa. Assim sendo, buscasse compreender o sentido do enfrentamento proposto pelos 

movimentos beneficiados pelo curso de Pedagogia da Terra1, do mesmo modo que se procura obter um 

entendimento mais preciso daquilo se efetiva como materialidade da experiência formativa específica para 

grupos identitários. 

 Desse modo, será possível desenvolver uma reflexão de cunho epistemológica acerca da relação 

que se estabelece entre os conceitos construídos no mundo das idéias e sua efetiva materialização na 

realidade concreta.  

 

DESENVOLVIMENTO 

                                                           

1 Graduação especial em pedagogia, organizada em módulos, e exclusiva para os militantes das organizações sociais 
do campo. Criada em 1998, por meio de uma parceria entre o MST e a UNIJUÍ (Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul), com o objetivo de formar professores da educação básica para assentamentos e 
acampamentos da reforma agrária.  
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 Diante da necessidade material e legal de oferecer escolarização formal a seus sujeitos sociais o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) passou a incluir dentre suas demandas mais  

imediatas a necessidade de ocupar a escola. “A ocupação da escola é também uma das vivências 

socioculturais que participam do processo de formação do sem-terra brasileiro. Na verdade, esta é mais 

uma das dimensões do ser do MST” (CALDART, 2000, p. 137 – grifos da autora). Assim, a partir de 

meados dos anos 1990, o movimento apresentou uma novidade em sua marcha. A pressão pelo 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a criação de cursos específicos para os militantes das 

organizações sociais do campo. 

 Dentre essa diversidade de cursos, um em especial chama a atenção. Trata-se do Pedagogia da 

Terra, uma graduação especial em pedagogia, exclusiva para os militantes das organizações sociais do 

campo. Uma experiência formativa, que segundo  seus intelectuais, tem como uma de suas premissas 

básicas, o compromisso de construir no quotidiano das ações educativas uma praxis pedagógica. Ou seja, 

um fazer educativo orientado pela filosofia da práxis, desenvolvida por Marx. De acordo com os 

pressupostos das organizações sociais que participam e ajudam a construir o curso, somente essa 

concepção de educação pode configurar-se em algo significativo para os sujeitos sociais do campo. A fala 

de uma das coordenadoras do MST, regional Goiás, revela esse compromisso: 

 

É necessário termos uma formação específica para esses educadores, por conta de que 
nos defendemos e ao mesmo tempo construímos passos para a implementação de um 
projeto diferente pra sociedade. Então, esse educador que vai atuar nas escolas do campo 
ou nas comunidades camponesas ele tem que ter essa compreensão, além do pedagógico, 
mas também política desse projeto para poder educar de acordo com aquilo que nós 
acreditamos ser o mais coerente ou o mais próximo do que nós acreditamos. (Entrevista 
C3 – 12/02/2009, 34 anos). 

 

 De acordo com o coletivo das entidades parceiras, o curso deve ser entendido como uma 

experiência de formação dos novos professores da escola do campo. É motivado por esse ideal que em 

1998 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra faz valer seu poder de pressão e consegue incluir 

seus sujeitos sociais no universo acadêmico brasileiro. Naquele instante a licenciatura em pedagogia 

apresentava-se como o curso que melhor atenderia às necessidades da organização e às exigências da 

recém promulgada LDB. “O entendimento que predominou foi o de formar um pedagogo capaz de atuar 
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tanto nos espaços escolares como em outros espaços de educação, incluindo aqueles específicos da 

dinâmica de formação dos Movimentos Sociais” (ITERRA, 2007, p. 15). 

 A partir daquele ano os recursos do PRONERA2 passam a financiar cursos de graduação para os 

militantes das organizações sociais do campo de diversas regiões do país. De acordo com as diretrizes do 

programa esses cursos especiais deveriam ser oferecidos por instituições públicas de ensino superior, 

segundo as diretrizes do Ministério da Educação e Cultura. Esses novos professores, antes de qualquer 

coisa, deveriam ser legalmente habilitados para trabalhar com educação escolar formal. Por isso, a 

obrigatoriedade de seguir uma matriz curricular mínima de um curso de pedagogia regular, oferecido por 

qualquer instituição de ensino superior. O diferencial em relação às outras licenciaturas regulares era que 

as atividades acadêmicas deveriam ser organizadas em momentos de alternância, de modo a atender a 

particularidade dos alunos. Para ser aceito no curso seria necessário estar vinculado a algum projeto de 

educação formal ou não formal, nas áreas de assentamento e acampamento, além da obrigatoriedade de ser 

um sujeito social ligado ao trabalho no campo. Dessa forma, só mesmo uma organização curricular com 

momentos concentrados integrais e momentos de estudos individualizados no próprio assentamento, 

poderia permitir a freqüência e participação de um grupo de alunos tão específico. Por esse motivo os 

cursos foram pensados em módulos presencias (janeiro, fevereiro e julho) e não presenciais nos demais 

meses do ano. 

As turmas também deveriam ser formadas por meio de um vestibular especial aplicado pela 

instituição proponente do curso. Entretanto, além do tradicional critério de conhecimento e formação 

prévia compatível, esse processo seletivo deveria exigir como condição de aceite, a posse de um atestado 

comprobatório do vínculo do candidato com alguma organização social do campo. 

Diante dessa modalidade de escolarização superior, questiona-se o que atualmente se vem 

denominando de experiência formativa, ação que pode muito claramente ser observada no fazer 

acadêmico do Pedagogia da Terra da Faculdade de Educação da UFG, a materialização de uma das mais 

recentes demandas sociais do movimento Por Uma Educação do Campo e que deve ser entendida como a 

negação daquilo que as organizações sociais defendem em tese, ou no campo das idéias. Ou seja,  o curso, 

além de não conseguir safar-se da armadilha ideológica criada pelo atual ciclo de desenvolvimento do 

                                                           
2 PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). “Este programa foi uma das reivindicações do 
MST formuladas em diálogo com representantes de algumas universidades durante o I Encontro Nacional de 
Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – I ENERA, realizado no mês de julho de 1997 em Brasília. Com este 
programa foi possível conseguir recursos específicos para o desenvolvimento de cursos de formação de educadores 
através de convênios entre o MST, as Universidades e o INCRA”. (CALDART, 2002, p. 81) 
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capitalismo, e que coloca em xeque a ação política dos movimentos sociais, constitui-se em uma forma de 

reprodução da lógica que constrói a coesão e a unidade do modo de produção capitalista. Apesar do 

compromisso expresso, de formar indivíduos capazes de conduzir processos pedagógicos, ou seja, de 

formar o “(...) ser humano, em suas múltiplas dimensões, que acontecem desde uma intencionalidade e 

vinculados a um projeto de sociedade, de humanidade” (CALDART, 2007, p. 17). O Pedagogia da Terra 

não consegue fugir da cilada intelectual em que vem se deixando cair os movimentos sociais ao longo do 

processo de difusão do neoliberalismo em nível mundial. O fenômeno crescente da institucionalização das 

demandas sociais é uma prova disso.  Como afirma Cruz, em análise dos fenômenos que caracterizam esse 

novo cenário político-econômico: 

 

(...) As décadas passadas assistiram ao declínio dos clássicos movimentos de 
trabalhadores e à emergência de novas ações coletivas, frequentemente caracterizados 
por políticas de identidade, incluindo movimentos ambientalistas, relacionados à livre 
orientação sexual e às várias formas de “inclusão” e controle social (CRUZ,  2009, p. 
60 e 61) 

 

 A ação do MST nos últimos dez anos não tem conseguido desvencilhar-se dessa lógica. O sentido 

de educação definido pela organização no final da década de 1990 reflete muito bem esse fato. Nesse 

período o que se pode perceber é a difusão gradual de novas turmas do curso de Pedagogia da Terra por 

várias universidades públicas do país. Não por coincidência, em um ritmo muito parecido com a crescente 

expansão da política de cotas pelo sistema de ensino público superior brasileiro.  

 Desse modo, pode-se afirmar que o Pedagogia da Terra da UFG apresenta-se claramente como 

uma importante etapa do processo de institucionalização de uma demanda criada pelas organizações 

sociais do campo. Especialmente do MST, que a partir de 1997 elege a defesa de uma escolarização 

específica para seus sujeitos sociais, como uma das diretrizes elementares de sua bandeira de lutas e 

enfrentamentos. Ou seja, a luta pela extensão de uma educação pública estatal também aos povos do 

campo materializou-se em uma ação governamental para a escolarização dos militantes de organizações 

sociais do campo. 

 

Iniciamos em 1998 as primeiras ações do PRONERA com cursos de alfabetização; 
depois avançamos pra escolarização; cursos técnicos profissionalizantes; chegamos aos 
cursos superiores; e hoje desenvolvemos a partir do PRONERA, e das articulações das 
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diferentes parcerias dos movimentos sociais, sindicais, das universidades, das 
superintendências, cursos superiores em muitas áreas do conhecimento  (...) Avançamos 
também para as especializações. (MOLINA, 2008, p.20)  

 

 Não é por acaso que essa ideologia passa, a partir do final dos anos 1990, a se reproduzir em todas 

as reflexões dos intelectuais do movimento Por Uma Educação do Campo (MOLINA, CALDART, 

SANTOS, MANÇANO, MICHELOTTI, DUARTE entre outros)3. Nas mais diversas falas, em defesa 

dessa causa o par identidade/legalidade representa a grande justificativa, o grande pilar de sustentação. 

É necessário conseguir informar para o conjunto da sociedade quais são os fundamentos 
legais, os fundamentos jurídicos, e mais os fundamentos filosóficos que garantem nossa 
ação. É necessário que possamos debater aqui a ação educativa que vimos promovendo. 
Ela tem mais que força, legitimidade. Mais que isso: Tem legalidade (...). A 
intencionalidade dessa mesa é nos fortalecer, a todos e a cada um, para que em nossas 
ações (...) tenhamos elementos jurídicos para fundamentarmos nossas práticas.  
(MOLINA, 2008, p. 20 e 21) 

 

 Equivocadamente, ao invés de se questionar a concepção de educação escolar que tem sido 

produzida no Brasil, nas últimas décadas, produz-se uma discussão orientada por princípios em sintonia 

com o ideário liberal, quais sejam, inclusão, políticas afirmativas, igualdade de oportunidades, redução de 

injustiças sociais, assistencialismo, políticas de igualdade etc. Fato que representa o negligenciar de uma 

importante compreensão de Bourdieu acerca do que deveria ser a ação dos intelectuais coletivos:  

 

(...) O trabalho dos pesquisadores é indispensável para descobrir e desmontar as 
estratégias elaboradas e aplicadas pelas grandes empresas multinacionais e os 
organismos internacionais, que como a OMC, produzem e impõem regulamentações à 
pretensão universal capaz de conferir realidade à utopia neoliberal de 
desregulamentação generalizada. (BOURDIEU, 2001, p. 70).  

 

                                                           

3 Aqui uma ressalva faz-se imprescindível, não se pretende sugerir com essa reflexão que não exista no interior desse 
campo temático dissenso ou divergência de idéias. Entretanto, além do fato das concepções desses intelectuais aos 
quais nos referimos expressarem uma espécie de orientação intelectual e moral para as organizações sociais do 
campo com as quais se está dialogando, não é objetivo dessa investigação o desenvolvimento de uma reflexão acerca 
das tensões ou dos conflitos de idéias que marcam a construção desse campo de conhecimento. 
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 Nesse processo de institucionalização das demandas sociais, a perda de sentido da esfera pública 

tem sido uma conseqüência praticamente imediata. A experiência de Goiás apresenta-se como a validação 

dessa assertiva. Pelo menos, é o que se pode constatar a partir da observação de alguns elementos que vão 

surgindo ao longo da materialização do curso. Um fato particular é emblemático desse aspecto para o qual 

estamos chamando a atenção. O Pedagogia da Terra como já sabemos, trata-se de um curso público de 

pedagogia. Sua particularidade em relação a uma graduação pública regular é o fato de ter um quadro 

diferenciado de professores e ser realizado em módulos de alternância, o que exige uma forma 

diferenciada de organização das turmas e de oferecimento das disciplinas. Nos demais aspectos a 

graduação deve seguir as mesmas diretrizes de qualquer outra graduação oferecida por uma Instituição de 

Ensino Superior. Quais sejam, os estudantes para serem aceitos devem ter concluído o Ensino Médio, 

passar por um concurso público e sujeitar-se ao conjunto de normas gerais comuns (direitos e deveres) a 

todos os demais alunos da instituição de ensino, além é claro, da necessidade de adequação da carga e dos 

conteúdos das disciplinas às diretrizes curriculares em vigor. Tanto é assim, que para efeitos de 

reconhecimento legal, todos os concluintes serão certificados, ao final do curso, com o título de 

licenciados em pedagogia ou simplesmente pedagogos.  

 Apesar disso, o que se observa nesse curso de pedagogia especial para as organizações do campo é 

a reprodução de um conjunto de ações que, no mínimo, podem sugerir uma espécie de particularização do 

espaço público. Ou, em outras palavras, a reprodução de um velho equívoco, que segundo Arendt (2001, 

p. 37) nasce em conseqüência da invenção da esfera social, “(...) cuja origem coincidiu com o surgimento 

da era moderna e que encontrou sua forma política no estado nacional.” O adjetivo da ‘terra’, estratégia de 

construção de uma identidade, indica isso. Quando os militantes dessas organizações pensam na 

construção de uma prática educativa diferenciada não levam em conta que esse diferente deve 

compreender o todo, o universal. Reivindicam apenas o direito de utilizar-se do espaço público em 

benefício de sua condição particular, ou seja, indivíduos do campo. A reivindicação de um vestibular 

específico, a preocupação em restringir e direcionar o gasto dos recursos públicos e a redução da ação 

política à luta por privilégios, ou condições especiais expressam como se dá esse processo de invasão do 

espaço público por interesses privados. Desse modo, se evidencia claramente os aspectos mais gritantes de 

uma privatização que se dá em um plano macro, ou no âmbito da esfera estatal. 

 Percebe-se claramente esse fato ao se analisar os anseios expressos pelo coletivo dos alunos. 

Normalmente restringem-se à exigência de construção de escolas nos assentamentos, formação de 

professores especialistas em ‘Educação do Campo’, ampliação dos recursos públicos para essas escolas, 

disponibilização de verbas para a implantação, nas escolas do campo, dos mesmos recursos tecnológicos 
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existentes nas escolas da cidade (informática com internet, recursos audiovisuais, transporte para as 

atividades extra-classe/passeios etc), realização de concursos específicos para professores especialistas em 

educação do campo, remuneração diferenciada para esses professores, restrição do acesso às escolas dos 

assentamentos a professores que pertençam ao movimento etc. Precisamos de “(...) concurso para pessoas 

que trabalhem no campo terem estabilidade” (Entrevista A27 – 16/07/2009, 47 anos). Nossa grande meta é 

“(...) pegar as escolas do assentamento para professores do assentamento, depois não deu certo de ficar lá 

e eu tive que sair, mas a intenção era tomar conta das escolas.” (Entrevista A37 – 21/07/2009, 37 anos). 

Para a escola do campo “os recursos são diferentes, nós temos uma atenção maior. Por isso a luta para que 

a escola fosse considerada uma escola do campo. Se ela continuasse do jeito que estava, nós receberíamos 

os mesmos recursos da escola da cidade.” (Entrevista A45 – 31/07/2009, 33 anos)  

 Portanto, o que se percebe claramente é uma espécie de ressignificação do conceito de ação 

política, processo no qual o movimento dotado de um fazer transformador (práxis) torna-se cada vez mais 

sem sentido e obsoleto.  Nesse sentido, pode se dizer que não é por acaso que a materialidade do curso 

coloca em trincheiras antagônicas sujeitos sociais que deveriam estar no mesmo lado, ou seja, 

trabalhadores do campo e da cidade.  Fala-se em “direito a ter direito”, quando o que se concretiza de fato 

são ações que quebram a unidade da classe trabalhadora.  Através de um poderoso discurso ideológico, o 

princípio da universalidade passa a ser explicado a partir da noção de direito adquirido, de políticas de 

identidade, e do poder dos grupos de pressão.  

 O curioso dessa análise é que ela representa a reprodução de um pensamento comum entre os 

intelectuais do movimento ‘Por Uma Educação do Campo’. Podemos perceber isso ao observarmos a fala 

de uma de suas pensadoras. “Ser Sem Terra hoje é bem mais do que ser um trabalhador que não tem terra, 

ou mesmo que luta por ela; Sem Terra é uma identidade historicamente construída (...)” (CALDART, 

2004, p. 95)  

A impressão que se tem, é que os ideólogos dessa modalidade de educação não levam em conta 

que a defesa de grupos identitários, sejam eles de qualquer natureza,  constitui-se em um perigo à 

condição humana. Pois, ao construir um discurso em prol de interesses particulares e fazer o elogio da 

segmentação do tecido social, segundo identidades atribuídas (negros, brancos, amarelos, católicos, 

protestantes, idosos, homens, mulheres, crianças, deficientes, homossexuais etc) pressupõe-se a existência 

de uma escala qualitativa de classificação dos sujeitos sociais. Ou seja, naturaliza-se a construção de 

espaços privados, nos quais se justapõem indivíduos plurais e indiferentes a todos os demais. Seres em 

disputa constante entre si e incapazes de fazer qualquer relação de auto-projeção na relação com o outro. 
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A afirmação de uma identidade depende necessariamente da quebra do espírito de unidade e da produção 

de um senso de individualidade máximo. Em síntese, aderir a essa racionalidade é negligenciar a 

interpretação que Adorno faz desse fenômeno:  “[A] incapacidade para a identificação foi sem dúvida a 

condição psicológica mais importante para tornar possível algo como Auschwitz em meio a pessoas mais 

ou menos civilizadas e inofensivas” (ADORNO, 2003, p. 134). 

Diante do momento histórico pelo qual passamos, ou seja, o ciclo do elogio fervoroso das 

identidades e da divisão dos sujeitos sociais em guetos torna-se imprescindível tomar essa questão como 

uma premissa elementar. Por isso, faz-se necessário chamar a atenção das organizações sociais, como um 

todo, para os perigos que se escondem por trás disso que se vem denominando de políticas de identidade.   

 Uma situação particular do curso demonstra como o Pedagogia da Terra da UFG representa a 

efetivação do processo de institucionalização das demandas sociais dos sujeitos sociais do campo. Fato, 

que como já observamos, contribui sobremaneira para a naturalização de uma racionalidade que privatiza 

a esfera pública. Inicialmente, definiu-se que a alimentação do grupo seria feita no próprio alojamento 

montado nas salas da FE/UFG. Uma empresa particular serviria o almoço e o jantar em marmitas de papel 

alumínio e os próprios alunos se responsabilizariam por preparar o café da manhã e os lanches da turma.  

Insatisfeitos com o sistema de alimentação servido no alojamento do curso, em forma de marmitex, os 

alunos passaram a reivindicar o direito de fazerem suas refeições de outro modo.  

 

Não ficaram contentes com a forma de servir as refeições – marmitex – que não permite 
que a pessoa se sirva dos alimentos em quantidade e na qualidade desejadas, causando 
grande desperdício, o que contraria os próprios princípios dos movimentos presentes 
que se pautam pelo não desperdício e pela redução da produção de lixo. (FE/UFG, 
RELATÓRIO MÓDULO II, 2007, p. 8) 

 

 O compromisso de assegurar que os momentos das refeições fossem oportunidades diárias de 

renovação dos princípios do movimento (auto-sustentabilidade, equilíbrio, não-desperdício, 

cooperativismo etc), era a justificativa para que o grupo reivindicasse outra forma de alimentar-se. Desse 

modo, uma empresa foi contratada para servir almoços e jantares sob a forma de self service, no pátio da 

própria faculdade. Ao final do Módulo VI, novamente mudanças no modo de os alunos se alimentarem. 

Os lanches passariam a ser comprados na cantina da universidade e as refeições, servidas no restaurante 

universitário da UFG. No caso, a praticidade foi o novo argumento.  
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 Nesse processo é importante ressaltar o conceito de direito expresso pelos acadêmicos do 

Pedagogia da Terra. Ao invés de compreenderem o direito como algo universal, que deve ser assegurado a 

todos, aderem à lógica do direito como privilégio. Isso porque, a nenhum aluno regular da universidade 

assegura-se a possibilidade de alimentar-se, ao longo do curso, de forma diferenciada e muito menos 

gratuitamente, ainda que no restaurante universitário. Então, aqueles que são contemplados com essa 

exceção não desfrutam de um direito, mas sim de um privilégio.  Entretanto os alunos do Pedagogia da 

Terra não levam isso em consideração, pelo menos é o que fica subentendido no fato de o grupo não se 

propor a lutar pelo direito de todos os alunos da universidade (universalização) também poderem fazer 

refeições especiais ou gratuitas durante o curso. Eles apenas reivindicam o seu direito de alimentar-se de 

forma satisfatória.  

 Nesse sentido, o que se percebe é um novo aspecto do caráter privatizante do fazer dos 

militantes das organizações sociais parceiras do curso. A luta em defesa da educação do campo torna-se 

gradualmente descolada da luta geral dos trabalhadores em defesa de uma nova sociedade. As demandas 

criadas pelos sujeitos das organizações sociais dizem respeito geralmente a questões particularizadas e 

sem sintonia com a universalidade da causa dos trabalhadores.  

 Aqui fica evidente a dificuldade que as entidades sociais parceiras do curso têm para perceber a 

diferença entre o público e o privado. Ao longo de todo o curso vão construindo um conjunto de 

argumentos para justificar sua nítida intenção em utilizar-se do bem público, segundo interesses privados. 

Afinal de contas, a UFG, na condição de espaço público, não poderia criar condições especiais ou de 

privilégio para quem quer que seja.  Por outro lado, também não poderia reservar a alguns aquilo que não 

pudesse disponibilizar a todos. O grupo do Pedagogia da Terra demonstra não ter essa clareza quando, ao 

invés de reivindicar a extensão de refeições gratuitas ou mais baratas para todos da universidade, 

reivindica a gratuidade do restaurante e da cantina apenas para os alunos do curso. Um fato dessa natureza 

pode, no mínimo, abrir precedentes para que outros grupos identitários também passem a reivindicar 

privilégios dentro do espaço público. 

 A solução dada ao problema das mães/alunas, ou seja, suas dificuldades de freqüentar as aulas 

devido à necessidade de ter de cuidar dos filhos pequenos, também  revela a materialização dessa lógica 

privatizadora do público. Se as primeiras turmas tiveram que exercitar sua grande capacidade organizativa 

para garantir, através da ciranda infantil, a presença das mães/alunas no curso, após elaboração do manual 

do PRONERA, o desafio torna-se criar meios de controlar, fiscalizar e restringir a aplicação dos recursos 

públicos disponibilizados pelo programa. Como forma de garantir que os recursos do PRONERA fossem 
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gastos exclusivamente com indivíduos ligados a entidades sociais vinculadas ao movimento Por Uma 

Educação do Campo, os alunos promoveram uma reunião e decidiram não pagar mais alunos da UFG para 

cuidar das crianças filhas das mães/alunas.  “(...) nesta reunião foi comunicada a nova decisão com relação 

à ciranda: não haverá, pelo menos nesta etapa a contratação de bolsistas da UFG” (FE/UFG 

RELATÓRIO, MÓDULO III , 2007, p. 7). No início da IV etapa uma decisão definitiva põe fim a tal 

questão: “ – Não é preciso ter monitores da UFG. Os recursos serão repassados para nossos educadores 

infantis;”(FE/UFG AVALIAÇÃO – ETAPA IV, p. 03). 

 Nesse ponto é necessário chamar a atenção para o sentido dessa decisão do grupo. Ainda que o 

trabalho com monitores bolsistas faça parte da política de formação dos graduandos da universidade, os 

acadêmicos do Pedagogia da Terra, em virtude de interesses particulares, recusaram essa experiência 

formativa, em  nome de resguardar, exclusivamente para seus sujeitos sociais, recursos financeiros que são 

públicos. 

 Estranhamente, quando se diz que a experiência de Goiânia pode ser entendida como uma espécie 

de institucionalização de uma demanda das organizações sociais do campo, não se traz para a Via 

Campesina e suas organizações parceiras qualquer situação de constrangimento, embaraço ou novidade. 

Muito pelo contrário, estudiosos que pensam acerca da escolarização e, que de uma forma bem direta são 

citados como referencial teórico dessas entidades, sugerem a necessidade de intensificação desse 

fenômeno social: “Estamos entendendo por políticas públicas os conjuntos de ações resultantes do 

processo de institucionalização de demandas coletivas, constituído pela interação Estado/sociedade”. 

(ARROYO, 2004, P. 49) A lógica em que se estrutura o chamado movimento ‘Por Uma Educação do 

Campo’, não só aceita esse fato com muita naturalidade, como também objetiva que isso se dê de uma 

maneira muito mais intensa. Pelo menos, é o que podemos concluir quando analisamos o conjunto de 

compromissos e desafios expressos na I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, 

realizada na cidade de Luziânia-Go, no mês de julho de 1998.  

 

Pressionar pra que haja uma seleção de docentes para as escolas do campo; Mobilizar-
se para a criação de um departamento federal para Educação Básica do Campo; Lutar 
pela introdução do bolsa escola no meio rural; Construir alternativas urgentes de 
escolarização e profissionalização dos docentes não titulados; Criar política salarial 
para a valorização dos educadores e educadoras do campo; Criar política de bolsas de 
estudos pra educadores/educadoras do campo; Criar uma Universidade Popular dos 
Movimentos Sócias; Criar política de financiamento pra a Educação do campo em 
todos os níveis e modalidades; Envolver as universidades no debate quanto à inclusão 
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de linhas de pesquisa, atividades de extensão e de ensino a respeito do campo. (I 
CONFERÊNCIA NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO, 1998, 
Anexos - p. 161, 168, 169, 170) 

 

 Portanto, sem meias palavras propõe-se claramente a defesa do direito à educação pública, 

partindo-se da idéia de que esse valor possa ser privatizado. Recusa-se dessa forma a educação como um 

bem eminentemente público, ou seja, como um espaço de participação e ação de todos, onde todos possam 

mostrar-se e serem ouvidos. Sob o argumento do direito adquirido o movimento adere sem cerimônia a 

um dos mais fortes valores da sociedade de massa. Nessa sociedade, “(...) os homens tornam-se seres 

inteiramente privados, isto é, privados de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. 

(ARENDT, 2001, p. 67 e 68) 

Talvez isso justifique também a recusa de grande parte dos intelectuais do movimento Por Uma 

Educação do Campo em aprofundar o debate acerca das verdadeiras carências dos trabalhadores e daquilo 

que deveria ser o grande foco da discussão, ou seja, o desafio de se construir uma escola que seja universal 

e universalizante, ou segundo Gramsci, única e omnilateral. O argumento de uma de suas defensoras 

revela a origem desse discurso equivocado, que tenta justificar a adesão do movimento, aos princípios do 

ideário neoliberal burguês: 

 

Por que o PRONERA pautou a justiciabilidade do direito à educação dos povos do 
campo? Como sabemos a justiciabilidade refere-se à possibilidade de demandar em 
juízo, de cobrar do Poder Judiciário a efetiva garantia de um direito. É sobre essa 
perspectiva que queremos pensar aqui. (MOLINA, 2008, p. 24) 

 

 Através de um discurso ideológico que reduz a luta dos trabalhadores aos limites do judicialismo 

liberal burguês, aos poucos vai se institucionalizando mais uma modalidade de ensino superior para alguns 

grupos privilegiados.  

 A coordenadora do Pedagogia da Terra da UFG não deixa de ter razão quando diz que “(...) o 

curso tem esse objetivo maior que é melhorar as condições da educação no campo. E também, um outro 

objetivo mais amplo e muito importante, é a democratização da educação.” (Entrevista C1 -17/07/209) 

Entretanto, essa lógica democratizante é extremamente perigosa aos interesses dos trabalhadores. “A 
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democracia não pode ser reduzida a uma fórmula institucional, a um regime político ou a um conjunto de 

procedimentos ou de regras, pois a democracia é a interação dos diferentes na esfera pública” (CRUZ, 

2005, p. 183) Não é à toa que os maiores defensores desse reducionismo conceitual são os representantes 

das elites e os organismos internacionais financiadores do grande capital. Afinal de contas, repartir as 

migalhas de um banquete acaba sendo mais seguro que correr o risco de ver-se acuado por famintos, que 

assombrados pelo fantasma da miséria extrema, podem aderir, como alternativa última de sobrevivência, à 

luta pela divisão total, igualitária e substantiva do prato principal.  

 A Via Campesina evidencia a compreensão de que o Pedagogia da Terra é parte da luta de 

enfrentamento do modo de produção capitalista, porém, estranhamente parte do ideário liberal para marcar 

sua posição. Essa constatação fica patente a partir da análise de inúmeras falas dos acadêmicos. Uma 

aluna, militante do MST desde 2003, ao falar da importância do curso é enfática: 

 

De acordo com a Constituição de 1988, no artigo 28, incisos 1º, 2º e 3º, que fala dos 
princípios específicos da educação do campo, onde a gente tem o direito de trabalhar de 
acordo com a realidade do campo (...). A escola do campo em si, está dentro deste 
artigo 28 (Entrevista A42 – 29/07/2009, 23 anos) 

 

É muito justo, e até natural, que a defesa dos princípios estabelecidos na Constituição faça parte 

da estratégia burguesa de convencimento dos trabalhadores. Entretanto, as próprias organizações partirem 

dessa lógica para construir um pensamento em defesa dos trabalhadores não faz muito sentido. Isso, se 

levarmos em conta a racionalidade que norteia o arcabouço legal liberal. O caso brasileiro é emblemático. 

O atual texto constitucional do país diz, no Art. 206 e 208:  

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola; (...) ensino fundamental obrigatório e gratuito 
(...); progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; acesso aos 
níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um. (BRASIL, 1988, p. 40) 
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Portanto, por trás do aparente progressismo, da chamada Constituição Cidadã de 19884, esconde-

se de fato a legalização de uma concepção de educação rasa, excludente e altamente meritocrática. 

Assegura-se como obrigatório apenas um ensino elementar básico, projeta-se uma formação média para a 

esfera de uma eventual promessa e assegura-se o ensino superior a alguns poucos melhores capacitados.  

Ao invés de se falar em igualdade substantiva, fala-se em igualdade de condições. Enquanto isso o sistema 

educacional do país segue, sem qualquer alteração estrutural, desenvolvendo-se a partir de uma lógica 

perversa e parcial. Por sua vez, a sociedade brasileira, segue em sua lógica de injustiças e mazelas 

indiferente ao princípio da igualdade substantiva defendida por Istvan Mészáros.  

Segundo o autor é muito tranqüilo para a elite falar em igualdade de condições e de oportunidades 

quando se convive em um modelo econômico que institucionaliza um viciado sistema de disputa, que 

coloca em confronto galinhas e raposas. Para que não se pense aqui em reformas ou qualquer coisa que o 

valha, é importante deixar bem claro, que não se trata da defesa de uma prisão para as raposas e muito 

menos de privilégio ou proteção para as galinhas. A questão está em colocar a baixo a estrutura que 

naturaliza e estimula a competição entre seres, que não deixam de ser universais, mas que guardam entre 

si tamanhas diferenças. Assim sendo, torna-se fundamental destruir a premissa da competição e em seu 

lugar construir um novo espaço de convivência para os seres. Um universo no qual todos possam 

coexistir, particularizando-se no reconhecimento das diferenças e universalizando-se no respeito a uma 

incomum essência.  

 

Max Weber dizia que os dominantes têm sempre necessidade de uma ‘teodicéia dos 
seus privilégios’, ou melhor, de uma sociodicéia, isto é uma justificação teórica para o 
fato de serem privilegiados. A competência hoje está no centro dessa sociodicéia, que é 
aceita, evidentemente, pelos dominantes – é de seu interesse – mas também pelos 

outros. (BOURDIEU, 1998, p. 59) 

 

 Sendo assim, enquanto se continuar pensando a educação escolar tendo por premissa a questão da 

competência e/ou se alinhando ao discurso da redução de desigualdades, o capitalismo permanecerá 

economizando-se do esforço de criação de novos mecanismos de promoção da acomodação. Nesse 

sentido, seu grande desafio será apenas  criar, através da ilusão da pseudo integração de todos, uma forma 

                                                           
4 A expressão foi cunhada pelo Deputado Federal Ulisses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional 
Constituinte nos anos de 1987/88, passou a ser usada pelos meios de comunicação de massa e acabou tornando-se 
uma espécie de slogan daquele texto constitucional.  
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de inclusão marginal e tutelada de uma minoria pela via da exclusão da grande maioria. “A inclusão 

patológica e precária que daí decorre abrange uma reorientação de seus protagonistas para a direita, e não 

para a esquerda, para o autoritarismo, e não para a democracia, para o populismo, e não para a 

participação” (MARTINS, 1997, p. 22) É nisso que se precisa pensar um pouco melhor quando se faz a 

seguinte consideração: “(...) só tem sentido pensar a educação, assim como os demais direitos sociais, se a 

sua concretização tiver como diretriz fundamental a redução das desigualdades existentes na sociedade”. 

(MOLINA, 2008, p. 34). A não ser é claro, que se esteja partindo da premissa de que uma outra sociedade 

não seja possível, e que qualquer possibilidade de transformação só poderá se dar dentro dos limites dessa 

estrutura econômica da qual fazemos parte. Pois, conforme Bourdieu (2001, p. 38), não se pode “(...) 

confundir as coisas da lógica e a lógica das coisas, segundo a impiedosa fórmula de Marx, ou mais 

próximo das realidades atuais, a tomar revoluções na ordem das palavras, ou dos textos, por revoluções na 

ordem das coisas.” A transformação não pode se dar apenas no campo da ideologia ou das idéias. Só será 

transformação de fato, quando ocorrer no mundo concreto. Caso contrário será no máximo exercício de 

retórica. Por isso, o intelectual coletivo “(...) pode e deve cumprir primeiramente funções negativas, 

críticas, trabalhando para produzir e disseminar instrumentos de defesa contra a dominação simbólica 

armadas atualmente, o mais das vezes, pela autoridade da ciência (...)” (BOURDIEU, 2001, p. 39) 

 Para que se faça justiça à globalidade do ideário que compõe as teses do chamado movimento ‘Por 

Uma Educação do Campo’ é preciso que se diga, que em algumas análises de alguns de seus defensores, 

até aparece a defesa de uma igualdade material. A grande questão são os argumentos que estruturam essa 

defesa. “(...) as políticas públicas podem ser definidas como formas concretas de implementar as diretrizes 

constitucionais para a efetividade de um determinado direito”. (MOLINA, 2008, p. 34). O que causa 

estranheza nessa defesa, argumento que parece um tanto quanto contraditório, é a indicação de que uma 

estrutura criada para simultaneamente manter e neutralizar o potencial transformador das diferenças possa 

criar algum tipo de igualdade substantiva. Em inúmeros momentos históricos já ficou evidenciado que 

definitivamente esse não é o papel do aparato estatal.  

 Dois outros aspectos marcam, em certo sentido, a conformidade de pensamentos entre os alunos 

do curso de Pedagogia da Terra da UFG e os ideólogos da educação do campo. Porém, infelizmente essa 

sintonia também não conduz à construção do fazer pedagógico orientado pela filosofia da práxis, muito 

pelo contrário. O primeiro deles pode ser compreendido ao se comparar a concepção de educação presente 

tanto na fala dos alunos do Pedagogia da Terra da UFG, como nas teses dos teóricos do chamado 

movimento ‘Por Uma Educação do Campo’. A presença do discurso educacional fortemente marcado pela 

lógica economicista/utilitarista é algo explícito e sem meias palavras.  
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Eu penso sinceramente se eu irei para uma sala de aula. Eu já fui, eu gosto da sala de 
aula, mas a expectativa da organização é que eu não vá para a sala. Aí eu não sei, ainda, 
mas quanto a minha posição pessoal, se eu vou continuar estudando, eu quero fazer 
uma ‘Pós’ em Psicopedagogia e aí eu não sei se depois eu vou querer fazer pelo menos 
mais uma ‘Pós’. Esse é o meu objetivo. Eu sei que a organização está investindo em 
mim, porque ele precisa da minha contribuição, mas às vezes você precisa dar um 
tempo para cuidar da sua família, de você. Como eu vou manter minha família, se eu 

trabalho só voluntariamente? (Entrevista A36 – 24/07/2009, 35 anos)  

 

 No discurso de Molina, a legitimação do pensamento da aluna do curso: 

 

A educação interfere no tempo e melhorando-se a qualidade do fator humano modifica-
se por completo o quadro do país, abrem-se possibilidades de desenvolvimento muito 
maiores. Não há país que tenha conseguido se desenvolver sem investir 
consideravelmente na formação de gente. Este é o mais importante investimento a fazer, 
para que haja, não só crescimento, mas autêntico desenvolvimento (CELSO 
FURTADO Apud, MOLINA, 2008, p. 19)  

 

 A justificativa: 

 

A escolha desse fragmento da obra de Celso Furtado para fazer a abertura desta 
exposição deve-se ao fato de ser emblemática para o Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária (PRONERA). (MOLINA, 2008, p. 19)) 

 

 O que se revela muito claramente é que a velha concepção de educação marcada pelo 

psicologismo e pelo pragmatismo norte-americanos constitui uma forte referência ideológica para essa 

autora que está construindo os alicerces da chamada ‘educação do campo’ para o Brasil. Uma concepção 

em perfeita sintonia com a tese que converte a educação em um meio de se aprender a “arte” de viver:  

 

Sob a influência da psicologia moderna e dos princípios do Pragmatismo, a Pedagogia 
transformou-se em uma ciência do ensino geral a ponto de se emancipar inteiramente da 
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matéria efetiva a ser ensinada. Um professor, pensava-se, é um homem que pode 
simplesmente ensinar qualquer coisa; sua formação é no ensino, e não no domínio de 
qualquer assunto particular. (...) Essa atitude, (...) resultou nas últimas décadas em um 
negligenciamento extremamente grave da formação dos professores em suas próprias 
matérias, particularmente em colégios públicos. (ARENDT, 2007, P. 231)  

 

 O segundo aspecto, que acaba surgindo em conseqüência do primeiro, diz respeito ao 

entendimento do conceito de práxis. “Eu acho que muitos trabalhos da universidade, como um todo, (...) 

não contribui para a sua prática mesmo. Você fica muito tempo fazendo coisas (...) muito pequenas, ao 

invés de ir para a prática mesmo”. (Entrevista A18 – 21/07/2009, 25 anos) Porém, “a questão é mais 

profunda, e diz respeito à relação entre teoria e prática; diz respeito ao necessário movimento da praxis” 

(CALDART, 2008, p.76 e 77).  

 Quando articulamos as duas falas a impressão que se tem é que o entendimento  de práxis 

restringi-se à tarefa de construir uma concepção de educação escolar restrita apenas ao compromisso de 

relacionar de forma positiva teoria e prática. Um pensamento que pode levar novamente a um 

reducionismo interpretativo da concepção de educação universal. Desvios dessa natureza são muito 

comuns quando se passa a conceber a educação escolar como meio de se desenvolver indivíduos dotados 

de habilidades essas, ou competências aquelas. 

 A concepção da chamada pedagogia dos projetos, muito presente hoje no quotidiano das escolas, 

peca por não conseguir fugir desse reducionismo que interpreta o conceito de práxis apenas como se o 

mesmo significasse a reprodução da teoria através de algumas ações práticas. As famosas ‘feiras de 

ciências’, consideradas um dos fatores de distinção da chamada educação de qualidade, são provas de 

como esse reducionismo é recorrente no dia-a-dia das escolas brasileiras. Ao se propor à tentativa de 

superar a dissociação entre teoria e prática acabam por aprofundar mais ainda o abismo que separa as 

duas. “Esse pressuposto básico é o de que só é possível conhecer e compreender aquilo que nós fizemos, e 

sua aplicação na educação é tão primária quanto óbvia: consiste em substituir, na medida do possível, o 

aprendizado pelo fazer”. (ARENDT, 2007, p. 232) 

 Nesse sentido, a verdadeira concepção de escolarização, mediada pela pedagogia da práxis, 

concebida por Gramsci, acaba sendo interpretada a partir de análises orientadas pelo sentido de criação de 

modelos, cartilhas, receitas, parâmetros ou qualquer coisa que os valham.  Enquanto isso, de forma 

consentida ou talvez involuntariamente, negligencia-se a matriz teórica que fundamenta o autêntico 

pensamento científico gramsciano acerca da questão. Aquele que compreende o conceito de práxis tendo 
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por referência a concepção de filosofia da práxis de Marx, que diz: “Uma filosofia da práxis só pode 

apresentar-se, inicialmente em uma atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar, 

precedente e do pensamento concreto existente”. (Gramsci 1989, p.18)  

 Nessa questão fica patente a dissonância entre aquilo que se afirma no plano das idéias e aquilo 

que se produz de fato. Pelo menos, em dois momentos essas contradições revelam-se com muita força. O 

curso apresenta-se como uma possibilidade de construção de um fazer pedagógico mediado pelo fazer 

práxico. Entretanto, o que se percebe de fato é a defesa fervorosa da manutenção e multiplicação de um 

curso que cada vez menos pode ser interpretado como experiência, construção coletiva, processo, 

transformação. Em uma situação contrária, o que se efetiva de modo cada vez mais notório é o 

utilitarismo, o imobilismo e a tendência à reprodução. O que deveria ser pluralidade e emancipação 

convertera-se em particularismos e doutrinação. A realidade que acabamos de descrever é uma prova 

inconteste dessa afirmação.  

 Enquanto isso aqueles que ainda não conseguiram filiar-se a algum grupo identitário continuam 

promovendo suas batalhas individuais para tentar adentrar os indiferentes portões da universidade. 

Exceção feita, é claro, a um grupo de jovens aparentemente em idade universitária, que ao longo dos dias 

em que se esteve acompanhando a rotina do curso de Pedagogia da Terra da UFG, tiveram acesso a todas 

as dependências da Faculdade de Educação da UFG portando, logicamente, seus instrumentos pessoais de 

autorização de livre acesso (vassouras, rodos, sacos de lixo, pás, rastelos, enxadas, espanadores, cacetetes, 

molhos de chaves, aventais, botas de borracha, mangueiras, etc). Com seus olhares discretos, tímidos, mas 

muito questionadores esses jovens trabalhadores destituídos do privilégio de qualquer identidade atribuída 

seguiam resignadamente sua rotina de afazeres repetitivos. Entre a limpeza de uma sala de aula, o lustrar 

de um quadro negro, e a lavagem de um banheiro, o incômodo de tentar entender esse tal de comunismo e 

essa história de igualdade, diariamente, e há uma década, na boca dos companheiros do Pedagogia da 

Terra. 

Desse modo, pode-se dizer que a realidade do curso de Pedagogia da Terra não confirma aquilo 

que as organizações sociais defendem em tese. Além de colocar em xeque a ação política dos movimentos 

sociais, constitui-se em uma forma de reprodução da lógica que constrói a coesão e a unidade do modo de 

produção capitalista.  

 Pode-se afirmar que o curso apresenta-se claramente como uma importante etapa do processo de 

institucionalização de uma demanda criada pelas organizações sociais do campo.  



31 

 

 

Iniciamos em 1998 as primeiras ações do PRONERA com cursos de alfabetização; 
depois avançamos pra escolarização; cursos técnicos profissionalizantes; chegamos aos 
cursos superiores; e hoje desenvolvemos a partir do PRONERA, e das articulações das 
diferentes parcerias dos movimentos sociais, sindicais, das universidades, das 
superintendências, cursos superiores em muitas áreas do conhecimento  (...) Avançamos 
também para as especializações. (MOLINA, 2008, p.20)  

 

 Equivocadamente, ao invés de se questionar a lógica de financiamento e instrumentalização da 

educação superior que tem sido produzida no Brasil, nas últimas décadas, produz-se uma discussão 

orientada por princípios em sintonia com o ideário liberal, quais sejam, inclusão, políticas afirmativas, 

igualdade de oportunidades, redução de injustiças sociais, assistencialismo, políticas de igualdade etc. 

Através de um discurso ideológico aos poucos vai se institucionalizando mais uma modalidade de ensino 

superior para alguns grupos privilegiados. Nesse  processo de institucionalização das demandas sociais, a 

perda de sentido da esfera pública tem sido uma conseqüência praticamente imediata.  

Portanto, claramente defende-se o direito à educação pública, partindo-se da idéia de que esse 

valor possa ser privatizado. Recusa-se dessa forma a educação como um bem eminentemente público, ou 

seja, como um espaço de participação e ação de todos, onde todos possam mostrar-se e serem ouvidos. 

Sob o argumento do direito adquirido o movimento adere a um dos mais fortes valores da sociedade de 

massa. Nessa sociedade, “(...) os homens tornam-se seres inteiramente privados, isto é, privados de ver e 

ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. (ARENDT, 2001, p. 67 e 68)  

Nesse sentido, a verdadeira concepção de escolarização, mediada pela pedagogia da práxis, 

concebida por Gramsci, acaba sendo interpretada a partir de  pragmatismos. De forma consentida ou 

talvez involuntariamente, negligencia-se a matriz teórica que fundamenta o autêntico pensamento 

científico gramsciano acerca da questão. Aquele que compreende o conceito de práxis tendo por referência 

a concepção de filosofia da práxis de Marx, que diz: “Uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, 

inicialmente em uma atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar, precedente e do 

pensamento concreto existente” (GRAMSCI 1989, p.18). 
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Comunicação oral 

Educação, trabalho e movimentos sociais 

 

INTRODUÇÃO 

Neste texto, são apresentados os resultados finais da pesquisa realizada a respeito da realidade 

educacional das escolas que atendem a população rural no município de Jataí – GO. Esta pesquisa foi 

financiada pelo edital n° 001/2010 PROGRAD/PROLICEM da UFG (Universidade Federal de Goiás), e 

foi iniciada em agosto de 2010, e finalizada em Julho de 2011.  

O PROLICEN (Programa Bolsas de Licenciatura) é um programa institucional da UFG que 

oferece bolsas, com duração de um ano, para que os estudantes dos cursos de licenciatura da universidade 

realizem pesquisas nas suas áreas de estudo. Essa pesquisa está viculada ao curso de licenciatura em 

Educação Física (EF) da UFG – Campus Jataí, mas especificamente ao Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação Física e Esportes (GEPEFE).  

Os nossos estudos estão relacionados à sociologia rural, pelo fato de que vivermos no Sudoeste de 

estado de Goiás. Essa região é conhecida pela prosperidade advinda da sua principal atividade econômica, 

o agronegócio. No entanto, nosso estudo pautado na sociologia rural crítica, parte do entendimento de que 

o agronegócio produz sim muita riqueza, porém, isso não significa uma melhoria das condições de vida 

para a população camponesa de um modo geral. 

O município de Jataí é na atualidade um grande produtor de grãos como a soja, o milho e o sorgo. 

Esses produtos são cultivados graças ao uso de equipamentos agrícolas sofisticados que foram 
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introduzidos na região a partir de meados da década de 1970. A introdução de máquinas agrícolas no 

campo, entre outras coisas, visando à maximização da produção, é conhecida pelos estudiosos da socilogia 

rural como a “revolução verde”. (OLIVEIRA, 2004) 

Entretanto, essa mecanização do campo no Brasil não trouxe melhoria para as condições de vida 

da população camponesa de um modo geral. Foram beneficiados os grandes proprietários de terras, pois, 

”a agricultura brasileira sofreu um profundo processo de transformação tecnológico, sem que se tenha 

ocorrido qualquer modificação da estrutura agrária, conservando e agravando o padrão injusto de 

distribuição da posse das terras.” (LEAL, 2006, p. 39-40).  

Para a população camponesa, especialmente os pequenos proprietários, assentados, meeiros, 

parceleiros, arrendatários, entre outros, a revolução verde significou a perda dos seus postos e trabalho e 

explusão das terras que a muito cultivavam, restando somente à cidade como último recurso. Esse fato é 

comprovado pelos grandes indices de êxodo rural das décadas de 1970 e 1980. (IBGE, 2010) 

O município de Jataí, não fujiu a essa regra, a modernização no campo não representou, uma 

distruição igualitária da renda produzida com o agronegócio, nem a modificação da estrutura agrária. 

Segundo Dias (2008) as pequenas propriedades de Jataí somam apenas 2,5% do total do território do 

município. Ou seja, Jataí é um local em que a estrutura sócio-agrária é marcada pela presença do 

latifúndio. Gomes citado por Oliveira (2004) diz que, “[...] historicamente o sudoeste goiano sempre se 

caracterizou como região de domínio da grande propriedade.” (p. 44).  

Podemos concluir com esses dados, que Jataí é um município que sempre foi marcado pelo 

latifundio, assim como o Brasil de uma forma geral, e a modernização agrícola, em nada alterou essa 

realidade, muito pelo contrário, reforçou ainda mais o domínio das grandes propriedades. 

Nesse sentido, a cidade em que vivemos, não pode ser perspectivada apenas por esse olhar 

tradicional. É claro, que o agronegócio traz um grande crescimento econômico para o município, porém, 

temos que nos atentar também para o fato de que o desenvolvimento sustentável da população camponesa 

está a reboque desse crescimento.  
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Acreditamos que há outro caminho, para as áreas denominadas como rurais, que não apenas o 

latifundio e produção agrícola intensiva, o inexorável fim do rural5. Esse caminho é o de pensar o campo 

também como o local da pequena propriedade, da agricultura familiar, em que mais pessoas usufruam da 

riqueza produzida na terra e consigam viver com dignidade. Para equilibrar as desigualdades da 

distribuição de renda no campo, a sociologia rural aponta caminhos na busca pelo desenvolvimento da 

qualidade de vida dos camponeses, e não apenas do crescimento econômico do município.   

Sendo assim, a presente pesquisa é realizada por um estudante de EF, vinculado à educação, e que 

compreende na sociologia rural, uma forma alternativa de vislumbrar a realidade educacional do 

município em que vive. E por isso estudamos as escolas localizadas no campo no município de Jataí. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Esse estudo tenta traçar um panorama da realidade educacional das escolas que atendem a 

população camponesa em Jataí. Porém, antes de trabalharmos com os dados propriamente ditos, julga-se 

necessária a apresentação de uma perspectiva de organização escolar, que os estudos da sociologia rural 

consideram como sendo a mais significativa para atender as populações camponesas. 

 

UMA ESCOLA RURAL 

 

Caminheiro diga pra mãe, pra não se procupar. Se deus quizer esse ano eu consigo me 
formar. Eu pegando meu diploma vou trazer ela pra cá, mas se eu for mal nos estudos, 
vou deixar tudo e volto pra lá. (s.n.t) 

 

O trecho acima foi retirado da música sertaneja “Caminheiro”, que a décadas faz sucesso nas 

vozes dos mais famosos cantores deste gênero musical, como Sérgio Reis, Milionário e José Rico e Liu e 

Léo. Podemos ver no trecho destacado acima, o rapaz pedindo para avisar a mãe que assim que ele se 

                                                           
5 Segundo Oliveira (2004), tem se constituído como um paradigma social, a visão de interpretar as áreas rurais 
apenas como localidade de produção agrícola. Se acaso essa forma de visualizar o campo for mantido daqui a alguns 
anos o modo de vida rural será extinto. 
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formar, sua primeira iniciativa vai ser a de buscá-la para ir morar como ele na cidade. Porém, se as coisas 

não sairem bem nos estudos, ele tomará o caminho inverso, e voltará para o convívo da família. Ou seja, 

se ele completar os estudos ele fica na cidade e manda buscar a mãe, se não ele volta para o campo. Como 

se houvesse uma dicotômia em relação a morar no campo e estudar, e fosse impossível realizar as duas 

coisas. 

Está certo que ao longo da história do Brasil, a escola tem se configurado como algo alheio a vida 

camponesa. Simplesmente, pelo fato de que as instituições escolares, no passado, em nada contribuiram 

para a vida do camponês. Podemos dizer que até a modernização das técnicas de produção, o universo 

camponês era mesmo um mundo sem escola. (PESSOA, 2007).  

Todos os saberes necessários para a vida eram transmitidos de pai para filhos, na lida do dia-a-dia. 

Neste universo, os causos eram uma importante forma de instrução. Pessoa (1999), sobre essa forma de 

transmissão de conhecimento diz que, “[...] uma forma de instrução para a moral e para o trabalho no 

mundo camponês, que é a arte de contar causos. A fé religiosa a retidão nos costumes, a estrutura familiar, 

tudo era transmitido e fixado nas longas horas de causos”. (p.198) 

Bernardes citado por Pessoa (1999) diz ainda que, além da arte do causo, em papel secundário, 

existia outra forma de instrução, representada pela escola. Mas “o que exigia dessa instrução não passava 

das “quatro operações” e da possibilidade de ler e escrever uma carta para a família”. (p. 199). (grifo do 

autor) 

No entanto, após a revolução verde, o mundo camponês não é mais o mesmo. A mecanização das 

técnicas de produção da agricultura significou a abertura desse setor aos outros setores da econômia 

brasileira. Com isso, toda a forma de produção da vida no campo, aos quais eram estabelecidas as relações 

sociais e produtivas foram subordinadas as leis do capital. Trabalhar em busca da fartura para alimentar a 

família, que antes era a prioridade, deu lugar à produção mecanizada em larga escala visando o lucro.  

Nesta nova realidade, as adversidades são muitas, a permanência no campo, e a reprodução 

sustentável da vida, parece algo cada vez mais distante para o camponês. Uma alternativa utilizada por 

muitos, na luta por melhores condições de vida, foi uma “revanche”, encontrada nos movimentos de luta 

pela terra.  

Como não é o intuito desse trabalho, não aprofundaremos sobre a revanche camponesa pela luta 

da terra, ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 por todo o Brasil. O que vale ressaltar é que, mesmo para 
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os trabalhadores rurais que conseguiram retornar para o campo por via da luta pela terra, assim como, 

todos os camponeses que encontraram na terra a sua sobrevivência, não podem ignorar o fato de que 

vivem em uma econômia de mercado, e que para não perecerem algumas adequações devem ser feitas 

perante a essa realidade. (PESSOA, 1999) 

Por exemplo, hoje o camponês não é apenas “um trabalhador rural, cujo produto se destina 

primordialmente ao sustento da própria família, podendo vender ou não o excedente da colheita”. 

(QUEIROZ citado por PESSOA, 1999, p. 254). Na atualidade, o camponês estabelece muitas relações 

econômicas com a cidade, e isso impede que sua produção seja apenas pela subsistência. Da mesma 

forma, que a pequena propriedade não propicia as condições para uma produção mais intensiva, um ponto 

de equilíbrio deve ser buscado entre essas duas formas de produção.  

Pois, vender uma parte da produção não é mais apenas uma possibilidade, e sim uma necessidade. 

Ter dinheiro em mãos é importante para que o homem de campo tenha acesso a diversos serviços que são 

encontrados apenas na cidade, como saúde por exemplo. E também, há alguns benefícios que são 

comprados, e que proporcionam uma melhor qualidade de vida, como a construção de moradias 

confortáveis, acesso de tecnologias, tanto para o lar como para a produção, um veículo para a locomoção 

até a cidade, energia elétrica, entre outras coisas.  

Retornando ao assunto escola, se no passado o universo rural era um mundo sem escola, nessa 

nova realidade, a dicotomia estudo e “morar na roça” deve ser superada. O mundo rural hoje é sim o local 

da escola, em contradição ao que é apresentado no trecho da canção acima citada.  

Porém, a escola rural da atualidade não é aquela que apenas ensina os saberes universais básicos, e 

nem o ponto de apoio para se sair do campo. Uma escola realmente rural é aquela que esteja vincula à 

significação humana, cultural e social da população que ela tende. Para se alcançar essa organização 

escolar, não existe um modelo pronto e acabado, pois, 

 
[...] é preciso que as comunidades locais, os agentes educacionais a elas ligados, enfim, 
todas as pessoas e grupos interessados estudem as modalidades de organização escolar 
existentes, as experiências em andamento e busquem formas de adequação da educação 
à realidade e os anseios das populações rurais. (PESSOA, 1997. p. 155)  

 



39 

 

Para se ter uma ideía do que consideramos como sendo uma escola rural, algumas considerações 

devem ser feitas. Um fato é indiscutível, que o aluno da escola rural é primeiramente um trabalhor que 

estuda, pois, desde a mais tenra idade, trabalhar é uma coisa normal em seu dia-a-dia. (LEAL E 

CARVALHO, 2009) 

Esse trabalho é a “lida” com a terra, deste o plantio até a colheita do alimento, o manejo com 

animais, e qualquer outra atividade que seja necessária realizar na fazenda. Sendo assim, uma escola em 

harmônia com a realidade dos camponeses, é aquela que além dos conteúdos universais, como português e 

matemática, tenha também em suas grades curriculares matérias relativas às ciências agrárias (veterinária, 

agronomia e zootecnia, sociologia rural, entre outras). Esses conhecimentos são importantes para os 

camponeses, pelo fato de que, a partir deles, os alunos podem melhor planejar o trabalho no seu cotidiano, 

podem assim aumentar e barater a produção, diminuir o desperdício e aumentar a rentabilidade da sua 

propriedade.  

Além dos conhecimentos agrários, são necessárias ainda, que a organização das matérias levem 

em consideração os conhecimentos da sociologia rural crítica. Pois, se dissessemos aqui, que defendemos 

neste texto, somente a entrada dos conhecimentos agrários, estaríamos dizendo também que o dever da 

escola rural é formar o homem pronto para produzir em larga escala. Por isso, para não entrar em 

contradição defendemos um escola rural que tenha como norte a sociologia rural crítica, e que forme um 

homem que saiba produzir, mas que também consiga refletir sobre a realidade que o cerca.  

A reflexão é importante para que o homem que seja formado nas escolas camponesas consiga 

fazer uma leitura crítica sobre como tem se configurado o agronegócio e a monocultura para as 

populações camponesas. E para que os camponeses possam ainda, pensar sobre a sua condição de cidadão 

histório e cultural, tal como, lutar por um campo que seja mais justo e igualitário.  

Feitas essas considerações, acreditamos ser possível apresentar os dados coletados, e também 

realizar uma análise referente aos mesmos. 

 

OBJETIVOS 

 
• Investigar se as escolas rurais do município de Jataí - GO oferecem ensino adequado aos 

jovens que residem e trabalham no campo; 
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• Identificar quais são os objetivos do ensino oferecido nas escolas rurais; 

•  Verificar quais conteúdos são ministrados pelos professores e que são utilizados pelos 

jovens rurais em sua rotina de trabalho no campo; 

• Averiguar de que forma a escola rural tem contribuído para que esses jovens permaneçam 

no campo. 

 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: 

revisão bibliográfica e pesquisa documental. 

 

RESULTADOS/CONCLUSÕES 

Por meio de dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação (SME), e pela direção 

do Colégio José Feliciano Ferreira até o segundo período do ano letivo de 2010 estava matriculados nas 

escolas rurais, 1416 alunos. Esses alunos estão divididos em oito escolas, sendo elas: Escola Clobertino 

Naves da Cunha, Escola Romualda de Barros, Escola Campos Elísios, Escola Professora Maria Zaiden, 

Escola Nilo Lottici, Escola Professor Chiquinho, Escola Rio Paraíso III Ee escola Boa Vista.  

A tabela 1 demonstra a distribuição do número de alunos por escola e por nível de ensino no 

segundo semestre letivo de 2010. 

 

Escolas Rurais Educação 
infantil 

1° fase do ensino 
fundamental 

2° fase do ensino 
fundamental 

Ensino médio Total 

Escola Clobertino naves da 
Cunha 

19 163 110 - 292 

Escola Romulda de Barros 21 111 68 48 248 

Escola Campos Elísios 7 84 59 22 172 

Escola Professora Maria 
Zaiden 

12 62 50 33 157 

Escola Nilo Lottici 7 80 - - 87 
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Escola Professor 
Chiquinho, 

8 70 50 25 153 

Escola Rio Paraíso III 9 63 56 43 171 

Escola Boa Vista 3 68 48 17 136 

Total 86 701 441 188 1416 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação, 2010. 

 

De acordo com a tabela, as escolas localizadas em áreas rurais em Jataí, atendem a população 

camponesa em todos os níveis de ensino da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio). Por nível de ensino, 86 alunos estão matriculados na educação infantil, 701 estão 

matriculados na 1° fase do ensino fundamental, 441 matriculados na 2° fase do ensino fundamental e 188 

matriculados no ensino médio.  

Os dados demonstrados acima, referem-se ao número de alunos matriculados nas escolas 

localizadas no meio rural de Jataí, até o segundo semestre letivo de 2010. Segundo os funcionários da 

SME, que nos forneceram esses dados, essa planilha, é a uníco indicador de dados que se tem nesse 

momento sobre a quantidade de alunos matriculados. Segundo eles, os dados referentes aos anos 

anteriores, simplesmente não foram encontrados nos computadores da secretaria, quando a atual gestão 

(2009-2012) assumiu o município. 

Em relação à gestão até o ano de 2008 as escolas rurais do município de Jataí estavam a cargo 

apenas da Secretaria Municipal de Educação (SME), porém, a partir do ano 2009 foi feito o convênio da 

gestão compartilhada entre (SME) e a Secretaria Estadual de Educação (SEE). Este convênio está pautado 

na Lei n° 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Segundo LDB (BRASIL. 1996) as 

três esferas administrativas (união, estados e municípios), devem ter autonomia para organiza seus 

sistemas ensino.  

A gestão compartilhada no município de Jataí foi muito mais uma medida emergêncial para 

garantir a oferta de vagas, do que uma medida para a melhoria da gestão da educação. Os sistemas de 

ensino municipais e estaduais têm a obrigação de ofertar vagas gratuitas para a população em 

determinados níveis de ensino da educação básica, ficando o ensino superior e técnico a cargo da União. A 
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educação básica está dividida em três níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. Existe também uma subdivisão no ensino fundamental: primeira fase (1º ao 5° ano) e segunda fase 

(6° ao 9° ano). 

Quanto à obrigação de ofertas de vagas, os sistemas municipais de educação devem ofertar vagas 

na educação infantil e primeira fase do ensino fundamental, e o sistema estadual deve ofertar vagas a 

partir da segunda fase do ensino fundamental até o final do ensino médio. Com isso o sistema municipal 

de educação, a partir de 2009, amparado pela legislação deixou de se responsabilizar pela oferta de vagas 

para a segunda fase do ensino fundamental e ensino médio para as escolas rurais. Para cumprir com a sua 

obrigação legal o sistema estadual teve que ofertar essas vagas, como o estado não possuía nenhuma 

estrutura física na área rural Jataiense, foi feito o convênio da gestão compartilhada.  

Esse convênio significou um contrato em que o município e o estado tinham que cumprir as suas 

obrigações. Competiu ao município emprestar a estrutura física, custear os gastos com os professores da 

educação infantil e 1° fase do ensino fundamental e pagar 50% dos gastos com o funcionamento das 

escolas (transporte de professores, faxineiros, guardas, merenda escolar etc.). Em contrapartida o estado 

assumiu a obrigação de custear 50% dos gastos com o funcionamento das escolas e o salário dos 

professores da 2° fase do ensino fundamental e do ensino médio.   

A partir deste contrato, a gestão das escolas rurais em Jataí ficou da seguinte forma. Em 6 das 8 

escolas localizadas no campo, o governo estadual assumiu a segunda fase do ensino fundamental e o 

ensino médio, essas escolas foram: Professor Chiquinho, Boa vista, Campos Elízios, Romualda de Barros, 

Maria Zaiden e Rio Paraíso III. 

Nas outras duas escolas, Nillo Lottici e Clobertino Naves da Cunha este processo não foi o 

mesmo. Na escola Nillo Lottici pelo fato dela só ofertar vagas para o ensino infantil e 1° fase do ensino 

fundamental, ela permaneceu como responsabilidade do município. Já na escola Clobertino Naves o 

estado assumiu apenas o ensino médio. Em contato com funcionários da SME, eles nos informaram que a 

escola Clobertino Naves tinha um grande contingente de professores concursados do município, se o 

estado assumisse também a segunda fase do ensino fundamental, esses professores não conseguiriam 

cumprir as suas cargas horárias e teriam que ser demitidos. Para não ter que demitir os professores, a 

(SME) e a (SEE) entraram num consenso, e decidiram que a melhor solução seria que o estado assumisse 

apenas o ensino médio.   
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Tendo em vista, esse convênio, e trazendo os dados mostrados na tabela 1, chega-se aos seguintes 

dados. Das 1416 vagas ofertadas nessas escolas, 897 são oferecidas pelo SME, e as outras 519 vagas 

sendo ofertadas e geridas pela SEE. 

A gestão compartilhada alterou também a estrutura administrativa (diretores e coordenadores) de 

cada uma das escolas. A demanda de alunos que ficou sob a responsabilidade da SME, permaneceu com a 

adminstração dos profissionais que ali já atuavam. No entanto, a parcela de alunos que ocupavam as vagas 

mantidas pela SEE, passou a ser gerida pela estrutura administrativa de uma escola localizada na cidade. 

Essa mudança, segundo os relatos dos funcionários da SME, ocorreu sem formalização legal, pois 

nenhum documento foi disponibilizado a esse respeito, deu-se pelo fato de que na época do início do 

convênio, não ter sido possível a implantação de uma estrutura administrativa própria para cada uma das 

escolas. 

Com isso, os níveis de ensino geridos pelo estado, passaram a ser administrados pelo diretor e 

vice-diretor do Colégio Estadual José Feliciano Ferreira situado na cidade. As extensões acontecem da 

seguinte forma, os gestores do colégio citadino gerem, além da escola situada na cidade, também a parcela 

de responsabilidade do Estado nas escolas rurais. Eles mantêm em cada uma das extensões um 

coordenador pedagógico sobre suas ordens e coordenam cada uma das escolas de forma itinerante. 

Para analisar essa realidade educacional, utilizaremos dois documentos, são eles: as matrizes 

curriculares vigentes para o ensino fundamental, de 1° ao 9° ano, das escolas da cidade e da zona rural6 

(ver anexo I e II). Além disso, esta análise será referenciada também, por alguns estudos, que foram 

realizados sobre esse assunto e essa realidade.    

Os dois documentos foram organizados em duas partes: a base nacional comum, composta pelas 

matérias obrigatória propostas pelo Ministério da Educação (MEC); e a parte diversificada, que permite a 

inserção de disciplinas optativas, conforme a realidade local de cada município. Porém, as disciplinas da 

matriz curricular da cidade (obrigatórias: lingua portuguesa, matemática, artes, educação física, ciências, 

história e geografia. Opitativas: ensino religioso e lingua estrangeira moderna – inglês), são as mesmas 

matérias da matriz curricular da escola rural. A única diferença que pode ser vista nas duas matrizes é o 

termo “zona rural” destacado em parênteses, a direita do documento. 

                                                           
6 Compreendemos que esse termo não é o mais correto para ser utilizado, porém, o colocamos no texto, para mostrar 
de que forma os órgãos gestores classificam as escolas localizadas no meio rural.  
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A partir disso, podemos concluir que, a respeito da escolha das disciplinas, essa realidade difere 

da forma de organização escolar que consideramos como a mais adequada para atender a população 

camponesa, pois não aparece na grade curricular das escolas rurais nenhuma disciplina voltada para a 

realidade de trabalho que cerca a vida desses estudantes camponeses.  

Leal (2007 realizou uma pesquisa, utilizando como metodologia de coleta de dados, a distribuição 

de questionários. Foram distribuídos 419 questionários, contendo perguntas abertas e fechadas a alunos de 

sete das oito escolas rurais de Jataí, exceto a escola Nilo Loticci. Uma das perguntas questionava os alunos 

se eles aprendiam alguma coisa na escola que utilizavam no seu dia-a-dia.  

Todos os 419 alunos responderam a essa pergunta, e o resultado foi o seguinte: 40% disseram não 

aprender “nada” na escola que seja utilizado em casa, e dos outros 60%, que disseram aprender alguma 

coisa, 40 % responderam que esse conhecimento é relativo aos saberes básicos de contar, medir, ler e 

escrever. 

Outro estudo é o de Leal e Carvalho (2010), que afirma que o planejamento pedagógico em Jataí, 

“acontece todo início de ano letivo com a participação de todos os professores da rede pública que 

trabalham na área, os conteúdos a serem aplicados são pensados da forma geral e utilizados tanto para 

escola urbana quanto para a escola rural” (p. 6 - 7). Elas dizem ainda que, em Jataí, as escolas do meio 

rural seguem o mesmo calendário das escolas urbanas. 

A observação feita sobre a matriz curricular, juntamente com os dados das pesquisas destacados 

nos parágrafos anteriores, indicam que as escolas que atendem a população rural de Jataí são organizadas 

a partir do mesmo modelo de organização da escola da cidade. Com isso, elas não podem ser consideradas 

escolas rurais, e sim escolas citadinas inseridas no meio rural. Confirmando o fato de que neste município 

“A rigor não existe educação rural, existem fragmentos de educação urbana introduzida no meio rural. A 

própria educação escolar, é em si mesma, uma emissária do poder que se concentra na cidade e, de lá 

subordina a vida e o homem do campo. (BRANDÃO citado por PESSOA, 1999, p. 202) 

No entanto, mesmo que a realidade possa parecer contrária à nossa forma de vislumbrar as escolas 

que servem aos interesses das escolas rurais, alguma considerações positivas podem ser feitos. Como por 

exemplo, a própria gestão compartilhada, mesmo que esta tenha sido feita como medida emergencial, foi à 

forma encontrada para garantir as vagas para os alunos. Além disso, essa forma de gestão é muito recente, 

sendo assim, impossível dizer com certeza quais os seus impactos. Não esquecendo ainda, que por ser uma 

forma de gestão nova, e que está ainda em processo de transição, ela está passível de transformação, 



45 

 

podendo assim, ser no futuro um instrumento para a formação de uma verdadeira educação rural no 

município. Carece registrar que essa forma de gestão precisa ser estudada e avaliada antes de se tecer 

comentários negativos. 

Acresce-se ainda, à imaturidade da gestão compartilhada, o fato de que em todas as vezes que 

entramos em contato com os órgãos gestores da educação, estes, se mostraram abertos ao diálogo sobre 

esse assunto, e também, nos forneceram todas as explicações e documentos necessários. E isso, é sem 

dúvida, um prova que há interesse por parte do poder público para se pensar possíveis mudanças. Até 

mesmo, a direção do colégio citadino, que é pólo das extensões do estado, mostrou-se aberta ao diálogo. 

Em visita a escola, para conhecer o seu PPP, aproveitamos a oportunidade para perguntar a diretora, se era 

do seu interesse conhecer os dados finais deste estudo, e ela ficou muito animada com a idéia. 

Ou seja, mesmo que os dados sejam conclusivos, e apontem para o fato de que as escolas 

localizadas no campo em Jataí não estão considerando a problemática da reprodução social camponesa, 

esses não são de um todo desanimador. Muito pelo contrário, as impressões pessoais em parceria com 

alguns dados nos levam a observar que esta realidade educacional não está fechada para a mudança. 

Outra prova dessa possibilidade de transformação é a própria matriz curricular organizada com a 

parte obrigatória e com a parte optativa, que permite a inclusão de disciplinas. É claro, que neste 

momento, não é possível dizer quais as disciplinas que podem ser introduzidas na grade curricular. Mas 

algo pode ser dito com certeza, a abertura de um diálogo, entre os órgãos gestores da educação e a UFG – 

Campus Jataí, pode sem dúvida, encontrar inúmeras possibilidades válidas e significativas para a questão. 

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar (NEAF) da UFG – Campus 

Jataí com suporte técnico e pedagógico do GEPEFE, realizou uma pesquisa com o nome de “Orientação e 

instrumentalização de jovens rurais para atuarem como agentes multiplicadores na organização sócia 

produtiva de seus assentamentos. O projeto foi financiado pelo edital MCT/CNPQ/CT-

AGRONEGÓCIO/MDA – N°23/2008, e se pautou no intento de divulgar e socializar conhecimentos 

técnicos e científicos produzidos nas instituições especializadas, fornecendo subsídios práticos para a sua 

utilização por jovens residentes no campo. 

Ribeiro e Leal (2011) afirmam, que esse projeto trouxe dois efeitos multiplicadores. “Avaliamos 

que o efeito multiplicador do projeto deve levar em conta duas instâncias: uma no seio acadêmico e outra 

no seio do ambiente dos jovens participantes”. (p. 27) 
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O primeiro efeito multiplicador refere-se as grandiosas experiência que puderam ser traçadas entre 

os diversos profissionais da equipe multidisciplinar na realização das atividades. Essa interação entre áreas 

afim propiciou sem dúvida, uma válida ampliação de conhecimento sobre a educação rural. O segundo 

efeito é referente ao auxílio à reprodução camponesa dos jovens envolvidos no projeto, por meio da 

aprendizagem de conhecimentos científicos para o trabalho do dia-a-dia. 

Em resumo, podemos concluir que a atual organização das escolas rurais Jataiense diverge da 

forma de organização escolar que, compreendemos como sendo a mais significativa para a população 

camponesa. No entanto essa realidade permite mudanças, e a aproximação entre o poder público e a 

universidade poderá encontrar as modificações mais válidas para essa situação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARANTES, Sebastião. O Pranto dos Inhambus. Goiânia: Cultura Goiana, 1975. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases LEI nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 1996.  

DIAS, Mariza Souza. Pequenos produtores Rurais de Jataí: caracterização e relevância. UFG, 2008. 

Monografia (Graduação em geografia) – Universidade Federal de Goiás. 

IBGE, Senso Demográfico, 2008. 

LEAL, Cátia Assis Almeida. Arapuca Armada: ação coletiva e práticas educativas na modernização 

agrícola do sudoeste goiano. Goiânia, 2006. Tese de Doutorado (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Goiás, 2006. 

______. et. al. Escolas Rurais de Jataí. Relatório de Pesquisa. Jataí, 2007 (mimeo.) 

______.; CARVALHO, Tatielle Goulart. Perspectivas de desenvolvimento do Sudoeste Goiano: 

Repensando a Educação Física Escolar e sua Prática Pedagógica no Contexto da Educação Rural. Jataí, 

2009. Relatório Parcial (PROLICEN) Universidade Federal de Goiás.  



47 

 

LUDKE, Menga. ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

EPU, 1986. 

OLIVEIRA, Breno Louzada Castro de. Educação e Ruralidades Jataienses. Goiânia, 2004. Dissertação 

de Mestrado (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás. 

PESSOA, Jadir de Morais. Artigo 28 sem rodeios: a educação rural nova LDB. Revista Fragmentos de 

Cultura, 7 (28), Goiânia, 1997. 

______. A revanche camponesa. Goiânia: editora UFG, 1999. 

______ (org). Educação e ruralidades. Goiânia : editora UFG, 2007. 

RIBEIRO, Dinalva Donizete. Orientação e instrumentalização de jovens rurais para atuarem como 

agentes multiplicadores na organização sócia produtiva de seus assentamentos. Jataí, 2011. Relatório 

Final (INTERVIVÊNCIA UNIVESITÁRIA) Universidade federal de Goiás. 

]UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Define a política para a formação de professores da 

educação básica. Resolução CEPEC n° 631/2003. Goiânia, 14 de Outubro de 2003.  



48 

 

 

ANEXO I 

 



49 

 

 

ANEXO II 



50 

 

 



51 

 

3 – O TRABALHO E A AUTO-ORGANIZAÇÃO COMO BASE DA EDUCAÇÃO SOVIÉTICA: 

UMA ANÁLISE EM PISTRAK E MAKARENKO 

 

Ariadny Picolo da Rocha 

 José Claudinei Lombardi 

Universidade Estadual de Campinas 

ariadnyunicamp@gmail.com 

 

Comunicação Oral 

Educação, Trabalho e Movimentos Sociais 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de transição para o socialismo na antiga União Soviética, atual Rússia, implicaria em 

uma mudança de todas as estruturas do Estado e das organizações sociais, o que levaria, necessariamente, 

a construção de um novo sistema educacional, responsável por formar o novo homem, que desenvolveria e 

consolidaria esse novo Estado Socialista Soviético. Assim, foi dado início a um processo de solidificação 

da estrutura educacional pela e para a classe trabalhadora, com bases largas sob o trabalho coletivo e a 

auto-oganização. Sobre isso, Manacorda diz: 

 

Quanto à teoria pedagógica, o socialismo assumiu criticamente todas as instâncias da 
burguesia progressista, censurando-a por não tê-las aplicado conseqüentemente; 
acrescentou-lhes de próprio uma concepção nova da relação instrução-trabalho (o grande 
tema da pedagogia moderna), que vai além do somatório de uma instrução tradicional 
mais uma capacidade profissional e tende a propor a formação de um homem onilateral. 
(MANACORDA, Mario Alighiero. Pg. 313). 

 

Logo após a Revolução Russa, em outubro de 1917, inicia-se a guerra civil que só terá fim em 

1921. O país vive em calamidade e em situação extremamente precária; por todo lado se encontra fome, 

ignorância, analfabetismo e destruição. Milhares de crianças e adolescentes dormindo, vivendo e se 

prostituindo nas ruas. Documentos de senso do século XIX mostram que a herança educacional deixada 

pelos tzares inclui apenas 29% dos homens da época na faixa de alfabetizados e 13% das mulheres. No 

Uzbequistão, o analfabetismo atinge 98% da população, e cerca de 50 povos que depois passam a integrar 



52 

 

a União Soviética não têm, sequer, a escrita codificada, além disso, o currículo escolar para aqueles que 

conseguem acessar o sistema educacional, em 95% das instituições, tem a duração máxima de dois a três 

anos (CAPRILES, 1989). 

É nesse contexto sócio-político de transição para o novo Estado socialista, que devemos pensar a 

didático-metodológica desenvolvida por Pistrak e Makarenko. Assim, tanto Pistrak quanto Makarenko, 

para formar o novo trabalhador responsável pela construção do socialismo, propõe como base de suas 

teorias, a auto-organização, o auto-serviço e o método dialético dos complexos (esse último em Pistrak), 

base essa fortemente ligada ao trabalho, produtivo ou não. 

 

PISTRAK 

Entre 1918 e 1925 instituições de ensino de tipo internato foram criadas na União Soviética. Essas 

instituições foram construídas para resolver a questão prática de elaborar a nova pedagogia e a escola que 

educasse a partir do trabalho, que também foi chamada de escola do trabalho (Pistrak, 2009). Dentre essas 

instituições experimentais demonstrativas estava a instituição que Pistrak dirigiu. A Escola-Comuna, 

chamada de P. N. Lepeshinskiy. 

Essas escolas-comunas, como a que Pistrak dirigiu, tinham a finalidade de cumprir a Deliberação 

da escola única do trabalho. Deliberação, acerca da educação soviética, que foi construída no Primeiro 

Congresso de Educação de 1918, logo após a revolução socialista (Pistrak, 2009). Elas, as escolas-

comunas, deveriam criar um novo método-didático de educação, a partir da própria nova realidade 

colocada no período, e que estivesse calcado sob os princípios básicos da escola única do trabalho; auto-

organização, autosserviço e o método dialético dos complexos. O trabalho e a participação da criança na 

construção da escola e para a inserção na comunidade eram a base da formação e da atividade escolar dos 

educandos.  Para Pistrak, as funções da escola podem ser resumidas em tais posições: 

 

1. A escola deve dar aos alunos uma formação básica social e técnica suficiente para 
permitir uma boa orientação prática na vida. 

2. Ela deve assumir antes de tudo um caráter prático a fim de facilitar ao aluno a 
transição entre a escola e a realidade integral da existência, a fim de capacitá-lo a 
compreender seu meio e a se dirigir autonomamente. 
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3. Ela deve acostumá-lo a analisar e a explicar seu trabalho de forma científica, 
ensinando-lhe a se elevar do problema prático à concepção geral teórica, a demonstrar 
iniciativa na busca de soluções”. (PISTRAK, 2000, p.90)  

 

Antes de iniciarmos a definição de auto-organização, trabalho produtivo, autosserviço e método 

dialético dos complexos para Pistrak, devemos lembrar que para ele não é a escolha do conteúdo ou o 

programa disciplinar a ser transmitido o que mais importa. Pistrak nos mostra que o centro de um processo 

educativo reside na metodologia de organização do processo educativo que deverá ser desenvolvido, 

assim como também, na definição dos fins a que se pretende chegar, através da educação. Sobre isso, 

Caldart coloca que: 

 

Sua maior contribuição foi ter compreendido que para transformar a escola, e para 
colocá-la a serviço da transformação social, não basta alterar os conteúdos nela 
ensinados. É preciso mudar o jeito da escola, suas práticas e sua estrutura de organização 
e funcionamento, tornando-a coerente com os novos objetivos de formação de cidadãos, 
capazes de participar ativamente do processo de construção da nova sociedade. 
(CALDART, Roseli Salete. Pg. 8. In: PISTRAK, M.M. Fundamentos da Escola do 
Trabalho). 

 

Pistrak define a autodireção ou a auto-organização, no ambiente escolar, como a participação 

direta, de todos os educandos que compõe o coletivo, nas diversas formas de trabalho produtivo material e 

intelectual da vida escolar. A auto-organização é um dos principais instrumentos para formar a classe 

trabalhadora em si e para si, de forma que os trabalhadores sejam, ativamente (manual e intelectualmente), 

construtores da sociedade socialista e sujeitos que soubessem trabalhar e lutar coletivamente, em pró do 

coletivo, como descreve o autor: 

 

A maior manifestação da autogestão, claro, obtém-se na casa das crianças, instituição 
onde a criança passa não apenas 3-4 horas, mas a maior parte do tempo; onde a 
economia da casa da criança, o trabalho, etc. apresentam-se ante a criança com uma serie 
de tarefas imediatas inadiáveis; na casa da criança, onde 100-200 crianças não estão 
isoladas, não são um monastério, mas se ligam com a diversidade da vida. Alias, a 
ultima é tarefa da auto-gestão. Como ela pode ser organizada? A forma superior da 
autogestão é a assembléia geral de todos os membros da comuna. Ela escolhe entre seus 
membros a comissão de organização (...) seu órgão executivo superior; ela distribui seus 
membros por uma série de conselhos escolares; ela toma conhecimento dos conflitos que 
ocorrem na comuna e toma uma série de medidas, promulgando deliberações. (...) [A 
comissão de organização] é constituída de cinco pessoas: 1) administrador da parte 
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econômica; 2) do internato; 3) do estudo; 4) do social - cientifico e 5) do secretariado 
(PISTRAK, 2009, p 31). 

 

Pistrak alerta para que fiquemos atentos ao que ele chama de justiça infantil, no processo de 

desenvolvimento da auto-organização. As crianças, assim como os adultos, também possuem uma 

tendência de tentar eliminar os conflitos que aparecem e muitas vezes, de forma inadequada, acabam 

surgindo verdadeiros tribunais, compostos por “juízes, partes, leis segundo as quais se julga um código 

penal e, enfim, instituições encarregadas de executar as decisões da justiça.” (PISTRAK, 2000, p. 185). 

Dessa forma, a justiça infantil deve ser substituída pelos debates da assembléia geral dos educandos, 

analisando-se, assim, de forma coletiva, os problemas, dificuldades e dilemas que surgem. 

As posições de trabalho produtivo ou não, de cumprimento de tarefas, que as crianças tomavam na 

vida da comuna eram escolhidas por eleição na assembléia geral das crianças, assembléia essa que era a 

base principal do coletivo escolar. 

Para os mais novos, crianças e jovens da comuna, são predominantes os trabalhos na forma de 

autosserviço e nas oficinas escolares, já para os mais velhos há também o trabalho produtivo na fábrica. 

Esses trabalhos socialmente úteis ajudam as crianças a deixarem de se preparar para uma vida futura e 

iniciarem um processo de enxergar a escola como uma continuidade de vida, como uma vida que já está 

sendo vivida desde o presente. 

Lembrando que, para Pistrak, existem alguns critérios para que as crianças participem dos 

trabalhos nas fábricas. Elas não devem participar com qualquer idade, isso porque, caso sua idade seja 

muito tenra, o trabalho da fábrica, muitas vezes pesado, pode prejudicar o desenvolvimento da criança; 

além disso, o período deve ser muito bem pensado também. A criança não deve permanecer longos 

períodos dentro da fábrica. Toda criança só deve estar na fábrica por um determinado período do ano, em 

uma quantidade de horas que seja razoável com o seu desenvolvimento e de forma que não prejudique 

seus estudos; além de ser bastante importante que a criança já tenha experiências acumuladas nas oficinas 

escolares.   

Em 1918 foi criado o regulamento sobre a Escola Única do Trabalho e um dos principais pontos 

regulava sobre o trabalho produtivo dentro das comunas. Á partir dessa necessidade, gerada pelo novo 

regulamento, as escolas, as instituições infanto-juvenis, começaram a construir oficinas em seus espaços. 
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Quanto à definição do que seriam produtos socialmente úteis ou com real valor para a comunidade 

escolar, Pistrak coloca que a importância desses produtos deve estar muito clara para as crianças, não 

importando se o que for produzido terá utilidade para a comuna, para o acampamento de estudo do meio 

ou para os projetos sociais, aos quais a comuna se liga, contanto que a utilidade esteja realmente clara para 

as crianças. 

A oficina deverá ser utilizada, principalmente, para desenvolver nos alunos hábitos de trabalho 

bem definidos e necessários. Por se tratar de um país com hábitos de vida e de trabalho ainda feudais, o 

desenvolvimento de habilidades para o trabalho nas crianças era necessário para que todos os 

trabalhadores pudessem ser capacitados para colaborar no desenvolvimento da sociedade. Além, 

obviamente, de a oficina cumprir um papel importante no âmbito do ensino, por sua utilização didática, no 

levantamento de temas para o método dos complexos, unindo, assim, a prática à teoria. 

Uma das principais bases do trabalho de Pistrak, como já dito anteriormente, é o autosserviço. 

Para que as crianças se formem universalmente e integralmente Pistrak sugere que elas assumam todo e 

qualquer tipo de tarefa, desde as tarefas mais simples e comuns, que geralmente são tidas como sem valor 

(limpar a colônia, preparar a alimentação e cuidar do jardim), até aquelas que se destinam aos chefes e 

dirigentes. Além disso, as crianças também devem se envolver em tarefas relacionadas a outros órgãos 

administrativos e atividades sociais, como cuidar de praças e jardins, organizar atividades esportivas para 

a comunidade em geral, participar de clubes, assembléias gerais, festas revolucionárias, etc. Exceto a 

atividade de lecionar ou ensinar, elas devem se envolver em todas as atividades da comuna, encarando 

todas elas de forma responsável; conhecendo e construindo todos os espaços escolares. 

O sistema dos complexos é o método em torno do qual a educação socialista soviética deve se 

organizar, segundo Pistrak. Através da dialética, que guia o entrelaçamento entre as disciplinas, e que é 

base dos complexos, os educandos podem compreender a realidade de um ponto de vista marxista e 

dinâmico. As crianças passam, assim, a ver os fenômenos, a realidade objetiva e suas várias relações a 

partir de um amplo olhar que se desenvolve através das diversas disciplinas, que dialogam e se completam 

dialeticamente. 

O complexo (e seu tema) deve ser um meio que colabore para a compreensão da realidade pelas 

crianças. Esses complexos devem ser capazes de mostrar para as crianças as relações que existem e são 

intrínsecas entre os fenômenos que fazem parte do complexo escolhido. O trabalho com os educandos a 

partir dos complexos começa a partir de uma exposição inicial e geral acerca do tema (como ele é 

importante, as relações com a realidade que ele carrega), uma exposição do conjunto. Logo, os professores 



56 

 

iniciam seus trabalhos independentes e submetidos ao tema geral do complexo. Para a conclusão do 

complexo deve acontecer uma retrospectiva de todo o trabalho desenvolvido ao longo do tema, para que 

eles possam perceber o trabalho como um todo e suas relações (PISTRAK, 2000). 

 

MAKARENKO 

Antes de iniciar a exposição sobre como se organiza social e didaticamente a vida da colônia 

dirigida por Makarenko, não posso deixar de enfatizar que, diferentemente de Pistrak, Makarenko não é 

responsável por dirigir uma colônia de educandos; ele trabalha, tanto em Górki quanto em Dzerjinski, com 

crianças e adolescentes abandonados ou delinqüentes que precisam passar por um processo de re-

socialização, reeducação. Processo, esse, responsável por retirar esses jovens da marginalidade e 

reintroduzi-los em uma sociedade na qual eles possam ser ativos, participantes e construtores da mesma. 

Até a revolução de 1917 os jovens delinqüentes são isolados da sociedade em internatos que em 

nada colaboram para a reabilitação desses jovens. Esses jovens delinqüentes eram entendidos como 

criminosos, e por isso permaneciam presos em departamentos policiais ou correcionais. Á partir de então, 

o Estado Socialista decide que essas crianças e adolescentes devem ser reabilitados para o trabalho 

produtivo e a construção social. Para reeducar essas crianças são criadas as instituições educacionais de 

reabilitação, e Makarenko é um dos primeiros educadores convidados para dirigir uma delas.  Nasce, 

assim, a Colônia Gorki. 

Makarenko produz toda a sua teoria baseado na prática que desenvolveu nas comunas em que 

dirigiu. Ele diz por várias vezes ao longo de suas produções que não há pedagogia que realmente possa 

resolver os problemas relacionados à educação dos jovens com os quais trabalha, jovens delinqüentes. 

Toda a produção pedagógica, para ele, é muito bem construída teoricamente, porém os métodos e 

instrumentos pedagógicos não são aplicáveis na prática. 

Durante o desenvolvimento de sua práxis, Makarenko é duramente criticado pelos oficiais do 

Estado e delegados da Instrução Pública. As acusações giram em torno de sua pedagogia ser 

excessivamente rigorosa e autoritária, sendo a colônia comparada a um quartel e, dessa forma, não 

respeitar as crianças como indivíduos e possuidoras de interesses. No entanto, ele se justifica dizendo que 

sua pedagogia é desenvolvida de acordo com as condições concretas da realidade e visando a construção 

do novo homem socialista, que deve estar sempre voltado para os interesses do coletivo, e não para os 
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seus próprios interesses egoístas. Makarenko foi um grande crítico das idéias escola-novista, que giram 

em torno dos interesses da criança. Para ele os interesses do coletivo são sempre superiores aos do 

individuo. Sobre as críticas a Makarenko e o que as comissões encontravam quando visitavam a colônia, 

Capriles diz que: 

 

As comissões de educadores enviados para conferir se procediam as denúncias de 
“castigos”, “irresponsabilidade pedagógica”, “aventureirismo” e muitas outras sempre se 
defrontavam com uma realidade muito diferente e calaramente explicada por 
Makarenko. Os integrantes das comissões não compreendiam como rapazes delinqüentes 
até pouco tempo atrás podiam ocupar postos de chefia e serem transformados em 
educadores dos internos de Kuriáj. Mas os fatos eram evidentes e não podiam ser 
contestados; as transformações da nova colônia podiam ser conferidas diariamente e seu 
progresso não podia ser contido (CAPRILES, 1989, p. 112). 

 

Para Makarenko seria impensável construir uma instituição educacional, que formasse o novo 

homem socialista, sem que essa instituição estivesse baseada em uma gestão democrática, com 

participação plena por parte dos educandos na construção desse espaço. Os educandos deveriam estar 

envolvidos com cada detalhe da colônia; participando, avaliando, identificando problemas e construindo 

soluções (CAPRILES, 1989). 

Makarenko, sem nenhum corpo técnico, daria início a seus trabalhos na colônia responsável por 

reabilitar muitos jovens e adolescentes que viviam no crime e em pobreza absoluta nos anos de guerra 

civil. Um único trabalhador, já idoso, chamado Kaliná Ivánovitch Serdiuk, contribuiria com os trabalhos 

da colônia. Encontrar educadores, inclusive, era uma tarefa extremamente difícil. Assim, o único caminho 

para manter a colônia funcionando, e ainda garantir uma boa formação para os educandos, seria incluí-los 

tanto no trabalho técnico diário da colônia, quanto no trabalho produtivo. Com isso, a colônia poderia ter 

vida econômica própria, e dessa forma se manter em funcionamento. A colônia seria construída desde o 

início pelos educandos e para os educandos. Não haveria alienação, e em cada mínimo detalhe haveria a 

participação das crianças (MAKARENKO, 2005, p. 650). 

O trabalho social produtivo na colônia era importante não só para que os educandos se 

apropriassem das técnicas necessárias de produção e com isso contribuíssem para o crescimento e 

desenvolvimento da sociedade, mas também pela própria sobrevivência que a produção da colônia 

conseguia garantir, como dito anteriormente. 
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Na Colônia Gorki, além da assembléia geral e dos espaços deliberativos, as crianças também se 

auto-organizavam para o trabalho a partir de outros instrumentos, como o que elas chamavam de frentes 

de destacamentos (BOLEIZ JÚNIOR, 2008). Essa foi uma estrutura para o trabalho coletivo que os 

educandos desenvolveram junto a Makarenko. Os destacamentos eram divididos entre destacamentos 

fixos e destacamentos provisórios, de acordo com o trabalho a ser realizado. Todos os educandos 

deveriam se inserir em um dos destacamentos fixos, que eram criados para se cumprir as tarefas diárias e 

cotidianas da colônia e quando necessário também deveriam realizar os trabalhos dos destacamentos 

provisórios (organizados para as tarefas que surgiam ocasionalmente na colônia). 

Cada destacamento fixo teria por direção um comandante (educando) fixo. E os destacamentos 

provisórios, que seriam organizados de acordo com as necessidades pontuais que surgiam, também. Os 

comandantes dos destacamentos provisórios não podiam ser os mesmos dos destacamentos fixos. Os 

educandos que comporiam os destacamentos provisórios variavam de acordo com a tarefa.  E os trabalhos 

realizados pelos destacamentos eram diversos, indo desde a proteção militar que era organizada para a 

defesa da colônia contra os assaltantes até os trabalhos de plantio e colheita. 

A cada novo destacamento, um novo educando era escolhido para ser o líder daquele 

destacamento. Esse líder era quem organizava todo o trabalho, e direcionava os educandos que ali estavam 

acerca de como realizar o trabalho. Toda criança da colônia deveria passar pela experiência de ser líder; os 

líderes não tinham privilégio algum, pelo contrário, além da organização do trabalho, eles deveriam se 

aplicar tanto quanto os outros no próprio trabalho. Os primeiros líderes, comandantes dos destacamentos 

fixos foram escolhidos pelo próprio Makarenko, dentre os educandos mais experientes, mas logo essa 

tarefa passou para as mãos dos próprios educandos, que escolhiam quem deveria ser comandante dentro 

dos destacamentos. Já os comandantes dos destacamentos mistos, quem escolhia era o soviete dos 

comandantes. 

Na organização dos destacamentos não existia separação de sexo e nem de idades. Os 

destacamentos eram formados por meninos e meninas de diversas idades, que podiam variar de 7 a 18 

anos e que trabalhavam visando o interesse geral do coletivo. Os problemas e diferenças individuais que 

por vezes surgiam, eram resolvidos por eles dentro do próprio destacamento.  

Para Makarenko o trabalho social produtivo na colônia era importante não só para que os 

educandos se apropriassem das técnicas necessárias de produção e com isso contribuíssem para o 

crescimento e desenvolvimento econômico da sociedade socialista soviética, mas também pela própria 

sobrevivência que a produção da colônia garantia aos educandos e educadores. Além disso, o trabalho 
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produtivo, socialmente útil, e não lúdico – como trata Dewey - também poderia ajudar a formar sujeitos 

com iniciativa e, sobretudo, criatividade, características bem importantes para a construção dessa nova 

sociedade (MAKARENKO, 2005, p. 650). 

Além dos destacamentos e da assembléia geral, outra estrutura desenvolvida para a própria auto-

organização das crianças foi o chamado “Conselho de Sovietes”. Do conselho de Sovietes fariam parte as 

crianças mais velhas e experientes da colônia e que geralmente eram comandantes dos destacamentos 

fixos. O conselho foi criado para que as crianças pudessem decidir questões rápidas e concernentes à 

colônia, e que não poderiam esperar a organização de uma assembléia geral, mas que também não eram 

tão importantes a ponto de serem levadas para toda a colônia em uma assembléia geral. A colônia nada 

decidia e nem tomava atitude alguma sem antes consultar esse grupo de educandos, o conselho do 

sovietes. A princípio foi o próprio Makarenko quem decidiu os nomes que comporiam esse conselho dos 

educandos, mas logo as crianças instauraram sua própria forma de decidir quem faria parte do Soviete de 

Comandantes. Lembrando que havia uma regra bem clara para aquelas que fariam parte do conselho, e a 

regra era ‘nenhum privilégio’. Elas deveriam trabalhar da mesma forma que qualquer educando, não havia 

privilégio algum. Sobre a eleição dos comandantes Makarenko diz: 

 

pouco a pouco a nomeação de comandantes também passou para o soviete, que dessa 
forma começou a ser preenchido por meio da cooptação. A verdadeira eleição dos 
comandantes, e sua prestação de contas demorou para ser atingida, mas essa eleição eu 
nunca considerei, nem hoje considero uma conquista. No soviete de comandantes, a 
eleição de um comandante era sempre acompanhada de discussão muito acirrada. Graças 
ao sistema de cooptação, tivemos sempre comandantes esplêndidos, e ao mesmo tempo 
tínhamos o soviete, que jamais suspendia suas atividades como um todo, nem se demitia. 
(MAKARENKO, 2005, p.206) 

 

Analisando a auto-organização das crianças, podemos perceber a importância que Makarenko 

destinava ao coletivo. Coletivo esse que, em sua opinião, deveria ser um organismo social vivo, e por isso, 

possuir órgãos, atribuições, responsabilidades, correlações e interdependência entre as partes. É esse 

coletivo quem irá construir a colônia, quem irá viver a colônia e dialeticamente se auto-construir, se 

formar. 

Makarenko também aplicava uma estratégia pedagógica que não fazia parte da ação de Pistrak. 

Ele fazia uso do castigo. Existiam dois tipos de castigos diferentes, dependendo do fato do educando ser 

aspirante (novo na colônia) ou definitivamente incorporado. As punições dos aspirantes giravam em torno 
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de cumprir uma tarefa extra que surgia esporadicamente, como buscar alguma coisa na cidade, arrumar os 

barris para captar água da chuva ou mesmo ajudar na cozinha. Enquanto o “punido” não terminasse sua 

tarefa, nenhum dos outros educandos poderia com ele conversar ou brincar. Outra punição que poderia 

acontecer a um novato é ser privado de suas licenças para deixar a comuna. 

Para os reeducandos mais velhos, que já eram considerados definitivos na colônia, havia outra 

modalidade de castigo, chamada de ‘prisão’. Essa punição consistia em o educando passar no gabinete de 

Makarenko a quantidade de horas prescrita por ele. Lembrando que só Makarenko poderia dar esses 

castigos, apesar das regras serem criadas e construídas pelos próprios educandos. 

Também não devemos nos esquecer que, segundo Makarenko, a prisão não passava de uma 

formalidade, cuja intenção, na verdade, era a de que o educando pudesse ficar em contato com o centro da 

colônia, o gabinete, onde telefone tocava, clientes da comuna apareciam e Anton resolvia todos os 

problemas que concerniam ao diretor resolver. Nos casos mais graves os educandos deveriam permanecer 

na prisão o dia todo. Eles não poderiam realizar nenhuma de suas atividades diárias e deveriam ser 

alimentados a base de pão e água, no entanto, esse tipo de castigo acontecia raramente e não durava 

muitos dias.  Além disso, todos os castigos deveriam ser raros, e não uma rotina na vida da colônia. Assim 

teria o fato do castigo, sempre que acontecesse, toda a atenção do coletivo. 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO 

Conhecer o processo de mudanças didático-metodológicas das instituições educacionais soviéticas pós-

revolução socialista em 1917. 

Entender a teoria didático-metodológica educacional desenvolvida por dois dos principais Pedagogos 

socialistas na União Soviética, Pistrak e Makarenko. 

Identificar as influências de Pistrak e Makarenko no desenvolvimento didático-metodológico da 

Educação Socialista Soviética. 

Entender a base da Educação Soviética e da Pedagogia de Pistrak e Makarenko, o Trabalho e a Auto-

organização para a formação do novo homem socialista. 
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METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos desse trabalho estabeleci como base e método o materialismo histórico 

e dialético. Consultei obras de Pistrak e Makarenko, principalmente. No entanto, também analisei algumas 

obras recentes que se dispõem a discutir os trabalhos de ambos, bem como a educação soviética.  

Percorrendo essas obras específicas, percebi a necessidade de também estudar algumas obras que 

se dedicam a entender a educação em Marx, já que as ideias socialistas soviéticas se originam do 

Marxismo. 

Minhas pesquisas bibliográficas se iniciaram na biblioteca da Faculdade de Educação da 

UNICAMP e na biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, percorrendo, em 

seguida, algumas bibliotecas públicas, como as bibliotecas da USP, UNESP, UFSCAR e UFRJ. 

Centrei-me no estudo das obras de relevância para a pesquisa, como livros, teses e dissertações 

que se debruçam sobre a educação soviética, a educação marxista, e as obra de Pistrak e Makarenko. Após 

longas análises do material, com o auxílio do Professor Doutor José Claudinei Lombardi, dediquei-me a 

dissertar sobre o tema. 

 

RESULTADOS 

Logo após a Revolução Socialista em 1917, o estado e os trabalhadores se encontravam em 

condições de precariedade, fome, ignorância, analfabetismo e violência. 

Era urgente a construção material e social daquela sociedade, assim como garantir a firmeza e 

crescimento do Estado Socialista, e para que esses objetivos se concretizassem havia a necessidade 

imperativa de formação do novo homem.  

Á partir desses principais objetivos da Revolução Russa e das condições materiais e sociais postas 

pela realidade é que se construíram as deliberações dos Congressos da Educação Soviética, e que se 

desenvolveram a pedagogia de Pistrak e Makarenko. 

As pedagogias de Pistrak e Makarenko ao mesmo tempo em que percorrem caminhos paralelos e 

semelhantes, principalmente por estarem pensando e construindo a mesma sociedade socialista, em alguns 

momentos também se distanciam. Ambos com práticas, reflexões e polêmicas que os diferenciam, mas 
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responsáveis por construir o que conhecemos como pedagogia socialista, vinculada, principalmente, ao 

movimento de transformação radical da sociedade. 

As diferenças se iniciam quando entendemos os educandos com os quais Pistrak trabalha e os 

educandos com os quais Makarenko desenvolve sua pedagogia. Pistrak trabalha com educandos que 

vivem com os pais e a família, em situação de desconforto material, possivelmente, mas ainda com 

alguma dignidade e possibilidade de sobrevivência. Makarenko trabalha e desenvolve sua pedagogia com 

educandos que vivem em situação de rua, mendicância e abandono. Crianças que para sobreviver se 

prostituem e fazem uso de entorpecentes, ou seja, Makarenko trabalha para a reeducação e reabilitação 

dessas crianças e adolescentes. 

Ambos constroem seus métodos didáticos calcados sob o trabalho produtivo, a auto-organização e 

o autosserviço. Pistrak e Makarenko, apesar de estarem amparados pela mesma base já citada acima, e 

tendo o mesmo norte de objetivos – construção e estruturação da nova sociedade socialista, não 

desenvolvem métodos de trabalho iguais. Se nos basearmos na auto-organização, por exemplo, em Pistrak 

a forma comum e principal de auto-organização das crianças é sem dúvida a Assembléia Geral, no 

entanto, em Makarenko há algo que não se encontra em Pistrak, que são os Destacamentos – como já 

explicado anteriormente. 

Pistrak também desenvolve um método de trabalho, dos conteúdos científicos, com os educandos, 

chamado de Método dos Complexos, método esse que não encontramos em Makarenko. Assim, podemos 

dizer que Pistrak e Makarenko se aproximam quanto aos objetivos revolucionários e quanto as bases 

principais de desenvolvimento de suas pedagogias, mas que se diferenciam em alguns momentos no 

método-didático de trabalho com as crianças e adolescentes. 

O momento histórico e as questões práticas que moveram o pensamento e a dinâmica de 

construção da prática, tanto de Pistrak quanto de Makarenko, são claramente atuais. Assim, entender a 

proposta didático-metodológica desses autores, que estavam pensando na construção e solidificação de 

uma sociedade não baseada na exploração do homem pelo homem, é de suma importância se desejamos 

uma transformação radical da sociedade em que vivemos. 
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INTRODUÇÃO 

 É perceptível o desprestígio a que tem sido submetido, em nossos dias, o trabalho do professor. 

Em geral, a docência passou a ser vista por nossa sociedade, como certeza de insucesso profissional e 

desgaste pessoal, dados os baixos salários, as condições de trabalho ruins e o grande volume de atividades 

a que estão submetidos os “mestres do ofício de ensinar” (ARROYO, 2000). 

 Estes aspectos são um reflexo do processo constante de desvalorização que os professores vêm 

sofrendo e que, num contexto mais amplo, impacta diretamente na qualidade da educação em nosso país e, 

portanto, em nosso desenvolvimento social. Tais aspectos configuram o tema, aqui tratado, como de 

grande relevância política, haja vista que numa perspectiva dialética, os processos de trabalho estão 

intrinsecamente envolvidos nas relações humanas e estas por sua vez, constituem a configuração de uma 

sociedade. 

 A pesquisa, base deste artigo, concretizou-se a partir do desconforto provocado por esta realidade, 

pelo inconformismo com o desvalor atribuído ao trabalhador da educação – o professor e sua importância 

no processo educacional. Refletir sobre a desvalorização do trabalho docente é contestar através da busca 

cientifica, procurando uma análise que traga a compreensão deste fenômeno que se constituiu histórica e 

socialmente.  

 Neste sentido, o presente trabalho apresenta relevantes contribuições teóricas acerca do tema aqui 

discutido com vistas a uma problematização crítica, além de um breve apanhado das principais linhas de 
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análise do trabalho docente: o profissionalismo, a proletarização e a feminização, culminando numa 

reflexão ampliada do trabalho do professor e sua dimensão intelectual. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. Trabalho Docente – Contribuições teóricas 

  Em se tratando da pesquisa acerca da desvalorização do trabalho docente foi possível 

identificar teóricos que se empenharam por analisar o trabalho do professor oportunizando relevantes 

contribuições. Mesmo não tratando especificamente da desvalorização, determinados textos contribuíram 

para as reflexões sobre este aspecto e permitiram ampliar discussões propostas. 

 Em Os professores como intelectuais, Giroux (1997) aponta a desvalorização do trabalho do 

professor como uma das conseqüências da proletarização do trabalho docente, que se caracteriza 

especialmente pela redução desses trabalhadores a técnicos especializados, negando-lhes sua capacidade 

intelectual. 

 Tal situação traz subjacente forças ideológicas que tem por fim um controle da ação do professor, 

tornando-a desvinculada do aspecto político e, portanto, sem possibilidade transformadora. O autor aponta 

ainda a necessidade de o professor ser considerado como um intelectual e não um mero técnico, 

resgatando dessa forma a característica crítica e emancipadora que deve haver na educação. 

 Semelhantemente, Arroyo (2000) destaca a importância de delegar novamente aos professores, 

seu lugar de mestres, deixando de secundarizar sua importância, tendo em vista que o pedagogo é anterior 

a própria pedagogia e às instituições de ensino (ARROYO, 2000). 

 Para Kuenzer e Caldas (2007) há uma forte tendência à mercantilização do trabalho do professor, 

quer na escola privada, em que o professor “vende” seu trabalho imaterial, quer na escola pública, quando 

este se submete à precariedade das condições de trabalho, o que implica na diminuição de sua 

possibilidade criativa e autônoma, hierarquizando as relações dentro da escola numa mesma lógica de 

empresa.  

 Em sua pesquisa as autoras apontam as condições de trabalho, a carga mental a que o professor 

está submetido, as relações sociais no trabalho, as políticas educacionais controladoras, a violência no 
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ambiente escolar e o desprestígio da profissão docente em relação à sociedade, como causas de desistência 

dos professores, e que “... tal desvalorização se materializa em condições concretas de trabalho...” 

(KUENZER E CALDAS, 2007, p. 10). 

 Costa (1995), tomando como base alguns estudiosos do tema, discute os fenômenos de 

profissionalização7, entendida como uma busca à conquista de valorização social, em relação à 

proletarização, e sobre esta segunda, analisa o trabalho docente como um processo em que o trabalho do 

professor se equipara ao dos trabalhadores fabris: 

 

O modo de produção capitalista, a introdução da lógica organizadora do capital resultou 
em condições de trabalho caracterizadas pela rotinização, pela excessiva especialização e 
pela hierarquização. A resultante disso é a desqualificação do trabalhador... (COSTA, 
1995, p. 106) 

 

 Desta forma, quando esta lógica atinge o trabalho dos professores, desqualifica-os. A 

desqualificação por sua vez, desvaloriza e consequentemente desprestigia.  

 Oliveira (2004) faz referência à precarização do trabalho docente. A autora descreve fatores como 

arrocho salarial, inadequação e/ou ausência de planos de cargos e salários, perda de garantias trabalhistas, 

além de reformas do aparelho do Estado aliadas as mudanças decorrentes das relações de trabalho, como 

causas que levam a uma insegurança e instabilidade dos professores. 

 Em importante contribuição à pesquisa sobre trabalho docente, Apple (1995) leva em 

consideração as relações de classe e gênero para pensar a desvalorização do trabalho do professor, dando 

especial atenção a questão da feminização do magistério, construída historicamente por meio, inclusive, 

de posicionamentos de ordem sexistas, característicos de nossa sociedade. Além disso, o autor refere-se à 

intensificação como sendo o acúmulo de tarefas atribuídas ao professor, que cada vez mais o sobrecarrega, 

levando-o mesmo a um desgaste físico e intelectual, afastando-o do caráter reflexivo do fazer pedagógico. 

 Hypólito (1997) em sua obra Trabalho docente, classe social e relações de gênero, delineou a 

constituição histórica da profissão docente, enfatizando o caráter sacerdotal desta, relacionando-a com a 

                                                           
7“Uma das vertentes mais fortes, hoje, nos estudos relativos ao trabalho do ensino, é a que examina as 
transformações do professorado em relação à proletarização...Essa tendência se manifesta em posição oposta à da 
profissionalização...” (COSTA, 1995, p. 105) 
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feminização do magistério e os condicionantes de classe. Além disso, o autor procurou refletir a natureza 

do trabalho docente – profissional ou proletário, como uma maneira de analisar o trabalho do professor. 

 As dificuldades encontradas por este profissional em seu cotidiano de trabalho, quer seja pelas 

condições materiais, quer pelos baixos salários ou mesmo pela carga mental a que a atividade está 

relacionada, não fogem à lógica de proletarização. Contudo, o trabalho do professor resguarda 

especificidades que não o submetem inteiramente a esta lógica, pois “O professor ainda goza de certa 

autonomia e em muitos casos não é substituído pela máquina” (HYPOLITO, 1991, p.12. IN: HYPOLITO, 

1997). 

 Enfim, como é possível perceber, as abordagens à respeito do trabalho docente, contrárias, 

concordantes, conflituosas ou não, têm em comum, em maior ou menor medida, a compreensão de que o 

professor tem  sido relegado a uma condição de desvalor inconcebível, dada a importância de sua 

atividade para a construção do conceito de cidadania8 de um país.  

 

2. Linhas de Análise do trabalho docente: Profissionalismo, Proletarização e Feminização – 

Possíveis trilhas de interpretação 

As especificidades do trabalho docente e sua constituição histórica despertaram estudos que o 

localizaram numa ou noutra linha de análise. As principais delas são: O profissionalismo e proletarização. 

Além disso, há estudos que tratam do fenômeno de feminização do magistério (APPLE, 1995), dentre 

outros. 

 

2.1 - Profissionalismo  

A tese do profissionalismo vê a necessidade de que o trabalho do professor seja considerado como 

profissão, termo este, que tem o sentido remetido a uma prestação de serviço vital à sociedade (Veiga e 

                                                           
8 O dicionário Aurélio define cidadania como “Qualidade ou estado de cidadão” e para cidadão o mesmo dicionário define como “1. Indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos 

de um Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este”. Na antiga Grécia Aristóteles chamava Zoon Politikon (cidadão) o indivíduo que agia ativamente nos negócios do 

Estado. O mesmo significado político para cidadão é atribuído na antiga Roma (Politikos), o que nos leva a entender que a cidadania é de caráter ativo, participante e 

essencialmente político.  
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Cunha, 1999). Além disso, para que seja considerada como uma profissão, a atividade exige uma 

qualificação especializada, envolta pelo sentido de vocação.  

O termo profissionalismo é bastante empregado a ocupações como direito e medicina, profissões 

bastante relacionadas a prestigio social, status e valorização, além de controle e autoridade nas suas 

atividades. No mais, as profissões em geral, organizam-se em conselhos para estabelecimento de estatutos 

e garantia de direitos. 

Os professores, curiosamente organizam-se em sindicatos, como os trabalhadores de fábricas, e 

não em conselhos, como nas profissões, além disso, as características de autonomia, valorização e 

prestigio, não são totalmente observáveis quando nos referimos ao trabalho docente. 

Em se tratando de professores de ensino superior, podemos dizer que estes gozam relativamente 

de tais “atributos” do profissionalismo, já que, em sua maioria, encontram nas academias um favorável 

espaço de pesquisa e desenvolvimento intelectual, melhores salários e exclusividade de contrato com 

aquela instituição (é sabido que isso não se aplica à totalidade desses profissionais). Todavia, os 

professores da educação infantil e ensino fundamental, demonstram aspectos que caminham em sentido 

oposto ao profissionalismo, ou seja, a desvalorização. 

As políticas públicas voltadas à educação, de maneira geral, não garantem a valorização do 

professor, desconsiderando a formação necessária a prática do trabalho docente e intensificando o grave 

problema da remuneração deste profissional. A lei de diretrizes e bases ainda oferece “brechas” que 

permitem que o trabalho docente seja exercido sem formação superior, o que certamente, o afasta da 

noção de profissionalismo. Por outro lado, determinados aspectos da profissionalização acabam por 

atribuir aos professores um caráter técnico, já que o encarrega de cada vez mais competências, este se 

esforça em cumpri-las, sem que seja oferecido em contrapartida, as condições para tal 

 

2.2 - Proletarização 

Os trabalhadores da educação constituem-se em uma numerosa classe assalariada, organizada em 

sindicatos, com relativa perca de controle sobre seu trabalho, na medida em que tem de ser conformar nos 

moldes da administração escolar estabelecida, o que destitui o professor de autonomia e o reduz a 

transmissor de metodologias aprendidas nos curso de formação, negando-lhe sua capacidade intelectual 

(GIROUX, 1997). 
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 O quadro aqui descrito, aliado aos baixos salários, às más condições de trabalho e constante 

desprestígio social, é analisado como “Proletarização do trabalho docente”. Tal análise toma o trabalho 

docente nos mesmos moldes dos trabalhadores fabris, especialmente quando localizados na escola 

privada, em que o professor “vende” sua força de trabalho, produzindo mais-valia, ou seja, dando lucro ao 

proprietário das instituições de ensino privadas. Frigotto (1984) descreve a classe proletária da seguinte 

forma: 

 

Classe proletária, trabalhadora, dominada, maioria discriminada, aparecem como 
sinônimos e designam o conjunto dos trabalhadores que no interior das relações 
capitalistas de produção, de uma forma ou de outra, são expropriados pelo capital. 
(FRIGOTTO, 1984, p. 32) 

 

A proletarização analisa a escola pela mesma lógica de gestão empresarial, fato que se agrava pelo 

Estado mínimo, característica neoliberal, que a cada dia implanta modelos avaliativos de qualidade, com 

referencia em parâmetros da lógica já mencionada.  

 Não distante da tese de proletarização, Apple (1990) denomina como Intensificação, o processo de 

sobrecarga de trabalho dos professores. A cada dia novas atribuições o são oferecidas, sem que haja, em 

contrapartida, condições de trabalho para que estas sejam desenvolvidas. Isso faz com que os professores 

passem a levar mais trabalho para casa para “dar conta”, ficar até mais tarde na escola ou chegar mais 

cedo, ou seja, um grande acúmulo de tarefas. Em conseqüência, o professor passa a não têm tempo livre 

para exercer autonomia, não pensa seus processos de trabalho, e acaba reproduzindo o que já está pronto. 

 A tese de proletarização contribui por analisar o trabalho docente de uma maneira mais realista e 

sem o viés “romântico” de considerar o professor como um “sacerdote” (HYPOLITO, 1997). Todavia, é 

importante não deixar de considerar a especificidade da atividade pedagógica ao tomá-la numa perspectiva 

de mercadoria, já que, a atitude de ver a aula como produto vendável, de acordo com Paro (2006, p. 33) 

“tem haver com uma tendência da sociedade capitalista de reduzir todas as relações sociais a relações de 

compra e venda”. 

 

2.3 - Feminização 
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 É fato que a atividade do ensino, especialmente na educação infantil e ensino fundamental, 

configura-se por ser predominantemente feminina. Hypólito (1997) aponta como fatores desencadeantes 

da feminização do magistério, a própria especificidade da atividade. Para o senso comum, o ensino de 

crianças aproxima-se das funções maternas, e, portanto, torna-se adequado a mulheres. Além disso, a 

flexibilidade em conciliar a atividade do ensino, que a princípio ocupa apenas um período de tempo, com 

as tarefas domésticas é outro fator apontado pelo autor para este fenômeno. 

 Outra característica de feminização do magistério diz respeito à aceitação social existente para 

que a mulher exerça a profissão de professora, já que os aspectos de doçura, paciência e sensibilidade 

entre outros, normalmente são atribuídos à mulher e especialmente à mulher-mãe. Neste sentido, o aspecto 

de formação profissional dá lugar ao “mito” de que a mulher tem uma tendência natural de se tornar 

professora. É interessante notar que em esse mesmo fenômeno não ocorreu tão fortemente em outras 

profissões. Deste modo, que explicações podem contribuir em apontar as causas da feminização do 

magistério? 

Como foi comentado anteriormente, a remuneração do professor, desde sempre, foi pouca, fato 

este que no decorrer da história foi impulsionando a saída do gênero masculino da profissão docente. 

Comumente atribuiu-se ao homem o papel de provedor material do lar, aspecto cultural inerente à nossa 

sociedade, que historicamente configurou-se masculinizada. Isso provocou, de certa forma, a saída do 

gênero masculino do magistério pela busca por maiores salários.  

Nossa cultura sexista também instituiu, de maneira sutil, profissões que são “adequadas” ao 

homem (engenharia, direito, etc) e outras que o são à mulher (magistério, enfermagem...), o que, em 

nossos dias, está de alguma maneira, sendo superado, contudo, a passos lentos e gradualmente.  

 Outra situação diz respeito à formação necessária para exercer esta atividade. As mulheres, por 

motivos culturais muitas vezes de origem machista, tiveram acesso tardio à educação, especialmente ao 

ensino superior, isso propiciou sua entrada no magistério, já que era uma das atividades que não exigia 

formação acadêmica. 

Cunha (1999) aponta a feminização do magistério como uma construção histórica e social, em que 

referências morais de uma sociedade masculinizada, enquadram o trabalho docente como feminino na 

medida em que o relaciona com puritanismo, submissão, obediência e colaboração, características estas 

que não corroboram à autonomia, característica profissional. 
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Se por um lado os aspectos apontados no processo de feminização do magistério, contribuíram de 

certa forma para ascensão profissional da mulher na sociedade, por outro, os próprios argumentos da 

feminização desvalorizam o trabalho docente, na medida em que o qualifica como “doméstico e fácil”, 

argumentos que trazem intrínsecas idéias de inferioridade historicamente atribuída á mulher. 

(sensibilidade, afetividade, etc.). A professora é a “tia” e não a profissional do ensino. 

 

OBJETIVOS 

 A pesquisa teve como objetivo geral refletir o trabalho docente, numa perspectiva materialista 

histórica, com vistas compreender porque ser professor tornou-se motivo de desprestígio e que fatores 

levam à desvalorização. Além disso, objetivou-se analisar a constituição histórica do trabalho docente, 

suas relações com o trabalho num contexto ampliado, as linhas de pesquisa acerca do tema e o modo como 

os próprios professores percebem sua realidade. 

 

MÉTODO 

 A base teórico-metodológica utilizada nas reflexões aqui apresentadas fundou-se numa concepção 

Materialista Histórica Dialética. Este método é apropriado tendo em vista que o próprio Karl Marx, à 

medida que interpretou o modo de produção capitalista, compreendeu-o e o negou (IANNI, 1982), logo, o 

materialismo histórico dialético constitui-se como um caminho de análise que propicia a problematização 

do objeto de maneira crítica e transformadora.  

 Analisar o trabalho do professor em uma esfera ampla requer pensar as relações que são 

estabelecidas num determinado contexto social. Desta forma, a opção metodológica que toma por base a 

teoria de Marx é essencial, já que esta é, em maior medida, uma reflexão crítica e revolucionária da 

sociedade capitalista (IANNI, 1982). A perspectiva marxista interpreta a fundo as relações deste sistema, 

analisando não somente a aparência, mas a essência mascarada, obscurecida pelos antagonismos próprios 

dessa sociedade. “Ao desvendar o objeto, a análise marxista mostra que ele é sempre relação, movimento, 

um modo de relacionamento social” (IANNI, 1982, p. 13). 

 Ainda que o trabalho do professor se caracterize por um trabalho intelectual, e não seja 

inteiramente esculpido nos mesmos moldes que o trabalho operário, fabril, analisado por Marx, este está 
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imerso numa sociedade movida pelo capital, e, portanto, direta ou indiretamente, está envolvido na 

dinâmica dos processos de trabalho desse sistema. 

 Ianni (1982, p. 47) afirma que “Em essência, o homem é trabalho”. Partindo disso, a presente 

análise procurou delinear um paralelo entre trabalho e trabalho docente, objetivando evidenciar os 

vínculos históricos da trajetória do trabalho do professor com o próprio desenvolvimento do trabalho 

humano, especialmente demarcados pela inauguração do modo de produção capitalista. Para tanto, 

determinados conceitos marxistas serão abordados, norteando dialeticamente a discussão acerca da relação 

social do trabalho como constituidor do ser humano. 

 

RESULTADOS/CONCLUSÕES 

 O trabalho docente, como vimos, tem sido alvo de pesquisas que o colocam sob análises diversas 

e eficientes em explicar o processo de desvalorização do professor. Oliveira et al (2002), citam o termo 

Precarização, para referir-se ao desgaste e insatisfação dos professores com suas condições de trabalho, 

arrocho salarial e sofrimento decorrente da busca incessante de desenvolver um bom trabalho. Estes se 

empenham com o objetivo de atender às novas demandas das reformas educacionais (processos 

administrativos e avaliativos) e especialmente em realizar-se no que diz respeito aos aspectos afetivos 

envolvidos no oficio de ensinar. Diante da incapacidade determinada pelas “incondições” de trabalho, os 

professores passam por estresse, burnout, e chegam a cogitar a desistência da profissão. 

 As linhas de análise do trabalho docente: proletarização, profissionalismo e feminização são, 

juntas, uma base de análise útil para refletir sobre a desvalorização do trabalho docente. A primeira 

(proletarização) é uma ameaça, já que, conduz os professores a uma desqualificação, afastando-o de sua 

ação intelectual e reduzindo sua capacidade transformadora (GIROUX, 1997). Por sua vez, o 

profissionalismo aparece como um “escudo” em que os professores procuram defender-se da 

proletarização através da busca por valorização profissional. Por fim, a feminização procura a 

compreensão do trabalho docente a partir das relações de gênero e contribui para desvendar a 

desvalorização do professor com base nas intrincadas posições que vêem o magistério como apropriado a 

mulher por ser “fácil”, afetivo e submisso, características historicamente atribuídas ao gênero feminino 

por uma sociedade machista. 
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 Em suma, as três linhas de análise vão ao encontro da problemática exposta, contribuindo em suas 

singularidades para uma reflexão maior desta realidade, que ganha corpo no cotidiano dos professores – a 

desvalorização do trabalho docente. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os significados que professores e alunos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Ceres atribuem ao Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos- Proeja, a partir das representações sociais e opiniões levantadas por meio de pesquisa finalizada 

em 2010. A motivação para este estudo nasceu da intenção de trazer luz sobre um objeto que se encontra à 

sombra de outros objetos vistos como mais importantes no contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica, o Proeja, implantado na rede federal por meio do Decreto nº 5.478/2005, posteriormente 

substituído pelo de Decreto nº 5.840/2006.  

Segundo Frigotto et al (2005), a aproximação da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica com a EJA trouxe algumas transformações importantes para o interior das instituições, no 

que diz respeito às concepções teórico-metodológicas dessa modalidade de ensino. No seio dessas 

transformações, surgiram contradições, dentre as quais, a resistência das comunidades internas, que 

estabeleciam sua posição,”opondo-se à ampliação de sua função social numa perspectiva mais 

democrática”. (p.1100) 

Apesar de ter nascido grande do ponto de vista do seu projeto oficial e dos investimentos 

realizados pelo governo federal, o Proeja trouxe algumas dificuldades iniciais no que diz respeito à sua 
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implantação nas instituições federais e por isso, enfrentou e ainda enfrenta obstáculos para funcionar na 

plenitude de suas possibilidades, ou seja, há investimentos, há um discurso oficial que o embasa e 

justifica, mas não há, muitas vezes, vontade para pensar e fazer o Proeja .  

Essa afirmação decorre da experiência que tivemos quando ocupávamos o cargo de 

Coordenadora-Geral de Ensino da antiga Escola Agrotécnica Federal de Ceres-GO no momento em que o 

Proeja estava sendo implantado. Em julho de 2005 foi publicado o primeiro decreto instituindo o 

programa9, desde então, procuramos socializar o texto da Lei e discutir com as comunidades interna e 

externa, as possibilidades e os caminhos para sua implantação. Mesmo cercando-nos de todos os aportes 

teóricos necessários, fazer o Proeja acontecer na realidade constituía-se em um grande desafio. Havia 

muitas resistências veladas e declaradas e alguns obstáculos operacionais, mas o decreto apontava a 

necessidade de oferecimento do programa e como gestores, precisávamos fazê-lo começar e caminhar. 

Durante essa dinâmica, a questão central que se apresentava era: como mobilizar os sujeitos, 

principalmente os professores, para uma tarefa tão pertinente, porém grandiosa e para a qual não 

dispúnhamos de instrumentos adequados? Foi entre discussões, acertos e erros que começamos a percorrer 

esse caminho. 

A pesquisa objetivou então, levantar os significados que os sujeitos- professores e alunos- 

atribuíam ao programa, nessa trajetória de realização e construção do Proeja no cotidiano escolar.  Ouví-

los e atentar para o que diziam é perceber a dimensão que o programa tem adquirido no interior das 

instituições federais e particularmente, no IF Goiano- Campus Ceres. Não se faz políticas públicas por 

meio de documentos ou decretos e sim, no fazer e refazer das práticas implantadas efetivamente. 

Para Rua (1998), uma decisão em política pública representa apenas um amontoado de intenções 

sobre a solução de um problema, expressas em instrumentos legais. Não existe vínculo direto entre o fato 

de uma decisão ter sido tomada e sua implementação e nem relação direta entre o conteúdo da decisão e o 

resultado da implementação.  

Entende-se assim, que a implementação do programa é um processo que passa necessariamente 

pela forma como os sujeitos a compreendem, interpretam e buscam soluções para executarem o que foi 

prescrito oficialmente por meio de um caminho linear que, na realidade, encontra seus atalhos permeados 

de incoerências, desafios, encontros e desencontros, alegrias e tristezas.    

                                                           
9
 Decreto Federal n° 5478/2005. 
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A Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici (2007) apresenta-se como eixo 

teórico principal deste estudo, na compreensão dos aspectos simbólicos que regem as concepções e as 

ações dos indivíduos de um grupo social em torno de um objeto, nesse caso, o Proeja.  

Os fenômenos de representação social estão em toda parte, nas instituições, nas ruas, na mídia, nas 

conversações cotidianas e em vários lugares da sociedade, isto porque na exposição dos indivíduos aos 

discursos veiculados em diferentes espaços sociais e à herança histórico-cultural das sociedades é que as 

representações são formadas. Esses fenômenos são construídos nos universos consensuais de pensamento 

e são, por natureza, difusos, fugidios, multifacetados, em constante movimento (SÁ, 1998).  

As representações devem ser vistas como uma forma de recriar a realidade. O caráter das 

representações é revelado especialmente em tempos de crise e insurreição, quando um grupo ou suas 

imagens, está passando por mudanças. Assim, as pessoas buscam explicação para os fenômenos sociais 

por meio de conversações em diferentes lugares com o intuito de atribuir significado aos objetos da vida 

social, que segundo Moscovici (2007), é o sentido comum atribuído por um grupo de pessoas aos objetos 

sociais não familiares que buscam encontrar lugar em um mundo já estruturado, familiar. 

Por um lado, o Proeja apresenta-se como um programa bem estruturado e eficiente do ponto de 

vista social e político. O discurso oficial, principalmente retratado no Documento Base (2007), aponta 

uma realidade possível, um horizonte alcançável, uma alternativa viável para a inclusão social de sujeitos 

excluídos da escola há muitos anos e por várias vezes. Por outro lado, percebe-se que a chegada do Proeja 

nas instituições federais de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) causou alguns impactos, 

principalmente pelo fato de ser uma modalidade de ensino nunca antes presente nesta rede. Assim, em 

torno dos conceitos que emergiram, foi-se construindo um saber espontâneo, não organizado, do senso 

comum em oposição a um discurso oficial. 

É desta forma que o Proeja pode ser visto como um objeto em representação social porque 

adquiriu relevância social no contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica pela 

forma como chegou às instituições e pela atenção que tem recebido por parte do governo federal. Além 

disso, particularmente no IF Goiano – Campus Ceres, o Proeja tem sido discutido pelos professores, no 

contexto das práticas cotidianas e das metas institucionais e também vivenciado pelos alunos que acerca 

dele, demonstram expectativas e emitem opiniões. 

O problema de pesquisa teve como foco a seguinte questão: Que significados os professores e 

alunos do IF Goiano- Campus Ceres atribuem ao Proeja? O Objetivo geral era analisar  o significado que 
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professores e alunos do IF Goiano – Campus Ceres atribuem ao Proeja a partir das representações 

sociais desses sujeitos. E os objetivos específicos eram: identificar a representação de professores e alunos 

acerca do Proeja; comparar a expectativa desses sujeitos quanto ao programa e as vivências no âmbito do 

mesmo e estabelecer a relação entre o significado que alunos e professores atribuíam ao programa ao 

iniciarem o seu contato e após um tempo de permanência no mesmo. 

No entendimento da Teoria das Representações Sociais, a Teoria do Núcleo Central proposta por 

Abric (1994a), constitui-se numa abordagem complementar que contribui para a compreensão da primeira, 

chamada por Moscovici de “grande teoria” e permite a compreensão mais detalhada das estruturas 

cognitivas e do funcionamento delas no estabelecimento das representações sociais. Essa 

complementaridade deve-se às características experimentais mais marcantes da teoria do núcleo central 

que propõe métodos de levantamento dos elementos centrais das representações.  

Segundo Abric (1994a apud SÁ, 2002, p.67), 

 

Toda representação está organizada em torno de um núcleo central [...], que determina, 
ao mesmo tempo, sua significação e sua organização interna. [...] o núcleo central é um 
subconjunto da representação, composto de um ou alguns elementos cuja ausência 
desestruturaria a representação ou lhe daria uma significação completamente diferente. 
(p.73) 

 

Assim, os significados foram analisados a partir das palavras evocadas no Teste de Associação de 

Palavras (TALP) realizado com 17 alunos- 9 concluintes da turma que finalizou o primeiro curso técnico 

na modalidade Proeja, em 2006 e 8, das duas turmas que ainda estão na instituição, 4 de cada curso, em 

um total de 10% dos 35 ingressantes em cada um10. Quanto aos professores, foram submetidos ao teste e 

às entrevistas, 22 que atuavam em diferentes áreas de conhecimento no programa. 

Os sujeitos da pesquisa, professores e alunos foram submetidos à Técnica de Associação Livre de 

Palavras que solicitava que a partir da palavra PROEJA, eles evocassem outras quatro que viessem 

imediatamente à sua mente. Além disso, todos foram entrevistados a partir de um roteiro de entrevista 

semi-estruturado com o objetivo de levantar o significado atribuído ao programa. Os alunos foram 

questionados quanto ao seu conhecimento em relação ao Proeja e à sua experiência no programa. Além 

                                                           
10 Seção de Registros Escolares do IF Goiano-Campus Ceres. 



79 

 

disso, as questões propostas visavam mapear as expectativas deles em relação ao curso e o atendimento 

das mesmas em consonância com os objetivos propostos neste trabalho.  

Em relação aos professores efetivos que atuaram ou atuam nas turmas do Proeja, estes foram 

ouvidos quanto ao conhecimento acerca do programa, seu envolvimento com o mesmo e suas expectativas 

e experiências nele. 

Embora consciente dos limites metodológicos de apreensão do conteúdo da representação social 

em foco, dado o pouco número de sujeitos, este trabalho procurou aplicar os procedimentos da Técnica de 

Associação de Palavras utilizando apenas o recurso do gravador, o que levou os sujeitos a evocarem não 

apenas palavras, mas também frases. Assim, mesmo dentro dos limites já explicitados, buscou-se 

apreender o sentido atribuído coletivamente ao Proeja e identificar indícios de sua estruturação, de acordo 

com o que prega a Teoria do Núcleo Central. 

 

A representação social dos alunos 

No caso dos alunos, o núcleo central da representação social evocado no Teste foi construído em 

torno dos campos semânticos: oportunidade, aprendizagem, qualificação e amizade.  

Quanto ao primeiro campo semântico, oportunidade, esse pode ser ilustrado pelas justificativas a 

seguir: 

 

Porque dá oportunidade pra gente crescer... (A1) 

Quando a gente pensa e fala em oportunidade, a gente pensa em estudar e ter um tipo de 
serviço melhor, às vezes sair do serviço doméstico (A2) 

Porque, porque hoje em dia é complicado você estudar ainda mais quando não tem 
condições financeiras e lá é mais fácil você entrar e você conseguir sair de lá com um 
bom curso, formada às vezes até com um bom emprego... já sair de lá com emprego. 
(A3) 

Muitas pessoas que não tiveram oportunidade de concluir um estudo, o ensino médio 
antes, têm a oportunidade através do PROEJA e eu acho muito importante. (A4.) 
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Esse conteúdo discursivo se repete nas outras justificativas, embora com acentuações 

diferenciadas, indicando o compartilhar coletivo de um sentido do Proeja. Acredita-se, assim, que o Proeja 

poderá abrir possibilidades de melhor inserção no mundo do trabalho conforme aponta o Documento 

Oficial, que em seus princípios prevê elevação de escolaridade com profissionalização no sentido de 

contribuir para a integração sociolaboral dos cidadãos11. Nesse sentido, há uma incorporação desse 

discurso pelos sujeitos o que reafirma o valor simbólico dessa representação.  

O segundo campo semântico refere-se à aprendizagem, como pode ser ilustrado a seguir: 

Porque eu fiz o curso lá em Ceres, né(!!), como é que fala, o EJA e achei muito diferente 
daqui, neh(!!),daqui é bem puxado, é mais esforçado do que o de lá... o de lá é bem fraco 
no ensinamento... eu... achei aqui muito puxado, aprendi muito, muita coisa que eu não 
vi lá, neh, eu vi aqui, com os professores (A6) 

Porque, através do ensino que eu fico sabendo das coisas e eu estou aqui pra isso, pra 
aprender, aprender (como diz) cada vez mais e eu estando aqui no Proeja eu tenho 
condições de aprender coisas novas, idéias novas, tudo que vai me (como diz) 
acrescentar mais. (A7) 

Porque sem eles (os professores) a gente não vamos pegar matéria, não sabe nada, não 
adianta a gente estar lá com professor ruim e não aprender nada, com os professores 
bons a gente sai mais qualificada, neh, aprende mais. (A8) 

 

O terceiro diz respeito à qualificação obtida através do Programa. 

 

Um curso bom. Aprendi muito, tive muito conhecimento (A6) 

Prá ter uma qualificação melhor na vida contínua da gente (A7) 

Qualificação, profissionalismo, competência e estudo. (A8) 

Estudo, caminho de um emprego melhor, um pouco da inteligência que nos falta no 
momento. (A11) 

 

Por último, apresenta-se o campo semântico aglutinando os sentidos ligados à amizade. 

                                                           
11 BRASIL, PROEJA: Programa Nacional de integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Brasília, agosto 2007. 
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Oportunidade, experiência, aprendizagem e amizade (...) Porque dá oportunidade pra 
gente crescer... socialmente, no círculo das amizades, no conhecimento com outras 
pessoas. (A1) 

Conheci muitos professores, fiz muitas amizades. (A6) 

Ensino, orientação... sabedoria e coleguismo. (A7) 

Companheirismo. (A11) 

Os quatro campos semânticos acima sugeridos ou “elementos”, no dizer de Jean-Claude Abric12, o 

formulador da teoria do Núcleo Central, permitem-nos formular a hipótese que a população aqui 

investigada compartilha uma representação social do Proeja, cujo conteúdo se estrutura em torno de quatro 

“elementos centrais”. Na maioria das vezes, segundo diz Abric (2000, p. 31) o núcleo central é composto 

por poucos elementos e “é determinado, de um lado, pela natureza do objeto representado, de outro, pelo 

tipo de relação que o grupo mantém com este objeto”, quer dizer, de acordo com os seus valores e normas.  

Ressalta-se assim, a importância da busca pela identificação do núcleo central, o que procuramos 

fazer aqui, apesar das limitações metodológicas. A citação a seguir, é bastante esclarecedora: 

 

É preciso considerar também que a centralidade de um elemento não pode ser atribuída 
somente por critérios quantitativos. Ao contrário, o núcleo central possui, antes de tudo, 
uma dimensão qualitativa. Não é a presença maciça de um elemento que define sua 
centralidade, mas sim o fato que ele dá significado à representação. Pode-se, 
perfeitamente, identificar dois elementos, dos quais a importância quantitativa é idêntica 
e muito forte, que aparecem, por exemplo, muito frequentemente no discurso dos 
sujeitos, mas, um pode ser central e o outro não. (ABRIC, 2000, p. 31.). 

 

Esse autor também afirma que o núcleo central de uma representação é comumente composto por 

elementos descritores e prescritores. Num antigo texto, citado por Sá (2002, p. 79), Abric diz que os 

sujeitos utilizam, na maioria das vezes, termos descritivos para se referir  ao objeto, embora a prescrição já 

esteja aí implícita. No entanto, podem existir cognições unicamente descritivas ou unicamente prescritivas 

(SÁ, 2002, p. 79).  Para exemplificar, no nosso caso, quando os sujeitos referem-se à aprendizagem e 

qualificação estão descrevendo e evidenciando o objetivo a que se propõe o Proeja, isto é, qualificar 

através da aprendizagem, portanto, nada acrescentando às características do objeto em foco. Por sua vez, 

                                                           
12 ABRIC, 1994ª, p.19 apud SÁ, Núcleo Central das Representações Sociais, 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p.62 
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quando compartilham os sentidos oportunidade e amizade eles não apenas o descrevem, mas qualificam-

no prescrevendo o tipo de conduta que deve decorrer da descrição compartilhada.  

Apontamos alguns exemplos a partir das falas dos nossos sujeitos, que demonstram como 

descrição/prescrição andam juntas na construção das representações:  

 

Um ensino a mais na vida da gente. Uma oportunidade a mais, é um jeito assim de 
associar a gente na sociedade, fazer com que a gente entra no mercado de trabalho. (A5.) 

Para ter uma qualificação melhor na vida contínua da gente. (A8). 

 

Como se pode perceber, aprendizagem e qualificação estão estreitamente ligadas à oportunidade, 

no sentido de ingresso no mercado de trabalho. Chama-nos a atenção, no entanto, a prescrição relacionada 

com o campo semântico ou elemento amizade.  Nesse sentido, são destacadas algumas falas que 

expressam as experiências dos alunos no Proeja, reforçando os aspectos das relações como parte da 

vivência educativa. 

 

A vida aqui, no colégio é assim, como se fosse um lugar que você vem, você aprende e 
você acaba assim desistressando também do mundo lá fora, porque você vem pra cá pra 
estudar você não só estuda, você conversa com pessoas, você escuta uma conversa 
diferente, você aprende algo que o professor traz pra você. Então acaba que é um jeito 
assim, de você desistressar, você aprender, néh, a tratar as pessoas, aqui eu aprendi 
muito isso, neh, então eu acho que é isso aí a rotina. (A5) 

Devagar a gente tem um pouco de dificuldades, vai misturando um pouco de matemática 
com física, aí mistura um pouco na cabeça, mas....o resto a gente vai levando tudo bem, 
ensino muito bom mesmo, muito ótimo, você passa muito tempo aqui, e tem dificuldade, 
é muito número, é muita coisa na cabeça a gente fica assim, embaralha um pouco mas dá 
pra ir levando bem. Estou achando ótimo, nossa! Apesar de você vem pra cá estuda, faz 
trabalho, faz muitas amizades e muitas outras coisinhas mais. (A11) 

Na escola está cem por cento, está ótimo todo mundo é amigo de todo mundo, todo 
mundo tenta ajudar e escola e trabalho é uma correria, mas é uma correria que vale a 
pena você conciliar trabalho e escola. Está sendo ótima, porque eles são pessoas mais 
maduras, pode ajudar a gente...(A12) 

Aqui era como uma família, tantos os alunos como os professores todos alegres, não 
tinha tristeza hora nenhuma, os professores muito companheiros, outros tinha 
mais..puxava mais a orelha de alguns alunos, mas sempre foi como uma família aqui, 
nunca teve nada assim, desde do..alguns desistiram neh, mas como ninguém pode falar o 
motivo, mas foi sempre um ambiente harmonioso, sempre de paz, sem briga, sem nada 
(A13) 
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A nossa rotina, no início foi um pouco trabalhosa, porque a gente não tinha muita 
amizade, neh,os professores não sabia a fundo os nossos problemas, as nossas 
dificuldades, nossos anseios, mas assim, depois que começou o curso melhorou muito, a 
gente começou a enturmar, neh, os colegas sempre estavam ajudando, tinha alguma 
coisa a gente não ia, eles ligavam avisando, os professores procuravam  muito ajudar 
com questão de trabalho em sala de aula, porque a gente não tinha como fazer trabalho 
em casa [...] (A14) 

 

Percebe-se o quanto essa qualificação atribuída ao Proeja é significativa do ponto de vista de ter 

marcado as experiências dos alunos na escola, seja na relação professor-aluno, seja na relação entre os 

colegas. É recorrente a expressão “os professores ajudavam a gente” o que demonstra que no fazer 

pedagógico, houve uma abertura ou um diálogo que aproximou os sujeitos envolvidos, como afirma Freire 

(2000): 

Preciso, agora, saber ou abrir-me à realidade desses alunos com que partilho a minha 
atividade pedagógica. Preciso tornar-me, se não absolutamente íntimo de sua forma de 
estar sendo, no mínimo, menos estranho e distante dela. [...]. Minha abertura à realidade 
negadora de seu projeto de gerente é uma questão de real adesão de minha parte a eles e 
a elas, a seu direito de ser. (p.155) 

 

Além disso, a intercessão entre as dimensões da oportunidade que o Proeja gera para os sujeitos e 

a amizade e o companheirismo desenvolvidos naquele ambiente, permite a reflexão em torno do valor 

social da educação formal. Percebe-se que o fato dos alunos terem retornado à escola e terem uma nova 

chance de contato com o ensino sistematizado, lhes proporcionou uma nova visão de si próprios e da vida.  

Pode-se afirmar, que o lugar social dos alunos do Proeja é um lugar de negação da oportunidade 

de acesso à educação formal o que contribui para a baixa auto-estima desses sujeitos, reforçada pela forma 

como são vistos pelos outros, numa sociedade que valoriza a educação formal, como fator de ascensão e 

prestígio social.  

Dessa forma, o Proeja tem um papel formativo do ponto de vista intelectual, cognitivo, mas 

também um forte papel na formação afetiva e emocional desses adultos. É o que confirma Paulo Freire, ao 

falar da importância que deve ser atribuída aos gestos que permeiam as relações na informalidade da 

escola, segundo ele, o que importa 
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(...) não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor 
dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, 
do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem. (FREIRE, 2000, p.51) 

 

Em relação ao significado do Proeja, explicitado nas entrevistas dos alunos, também ficam claros 

os elementos da oportunidade de estudar e de ter uma vida melhor e também dos “encontros”13 que o 

curso promove. Expressões como: “futuro melhor”,” oportunidade que eu não tive”, “esperança de uma 

vida melhor”, “mudança de vida”, “fonte de inspiração e realização”, “família Proeja” reforçam o caráter 

de formação integral desses educandos. Apesar da condição de negação a que foram e são submetidos 

esses sujeitos, o Proeja lhes traz a possibilidade de reaver a esperança e a realização, mesmo que isso 

ainda se restrinja ao ambiente escolar.  

Quando perguntados sobre sua opinião acerca do Proeja, a dimensão da oportunidade é mais uma 

vez evocada. 

Eu acho que o PROEJA é uma coisa boa, porque tem muita gente que às vezes não teve 
oportunidade de estudar e agora tem essa oportunidade de estudar. (A2) 

O que eu acho, é que é uma oportunidade pra quem não teve, não teve a oportunidade de 
concluir o segundo grau. (A5) 

Eu acho maravilhoso esse Programa, porque dá oportunidade pra muitas pessoas que 
estava parado e precisava de um incentivo. (A7) 

 

Em relação ao que os alunos esperavam antes de chegar ao Proeja e após um período de vivências 

nele, destacam-se as falas que fazem referência à expectativa de ascensão e inserção no mercado de 

trabalho por meio da qualificação profissional. Destacam-se também as falas referentes à qualidade do 

curso que, para alguns, não seria muito boa. No entanto, ao iniciarem o curso, perceberam que se tratava 

de um curso diferenciado e que exigiria um comprometimento por parte dos alunos. Essa expectativa 

negativa deve-se, muito provavelmente, à história que caracteriza a EJA no Brasil marcada por uma 

sucessão de campanhas e programas descontínuos e sem identificação com a clientela atendida.14 

                                                           
13

  Chamamos de “encontro”, as diversas relações estabelecidas no contexto pedagógico: o aluno com ele próprio e 
com os sujeitos parceiros no processo, colegas e professores. 

14Segundo Rummert (2007a), o período compreendido entre 2003 a 2006, referente ao primeiro governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva, traz para a educação dos trabalhadores jovens e adultos um destaque que não lhe havia sido 
conferido nos governos anteriores.  
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As opiniões dos professores 

Os resultados da Técnica de Associação de Palavras aplicado aos professores não apontam para a 

existência de uma representação social do Proeja posto que os professores não se referem ao objeto, mas 

aos alunos, a respeito dos quais fazem descrições de suas “qualidades”, mas sempre em referência a 

aspectos concretos da realidade dos mesmos. Constatações que decorrem da observação direta, de uma 

visão técnica do ponto de vista do docente: “porque eles têm muita vontade”; “é uma oportunidade para 

eles”; “eu acho que é a perseverança deles...”. O mesmo acontece quando falam do programa, de suas 

perspectivas. Os comentários são técnicos ou descritores de uma realidade conhecida. Os discursos não 

traduzem um sentido do Proeja para o professorado, mas do que eles pensam sobre os alunos; não 

expressam um senso comum sobre a realidade, mas uma opinião técnica, real enquanto docentes dessa 

população; o programa “em si”, quase não é por eles referenciado e quando o fazem, falam de 

perspectivas concretas ou de seus desafios. Constata-se, nesse sentido, uma opinião sobre os alunos do 

Proeja amparada na visão técnica do docente da instituição. 

As palavras evocadas na Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) foram agrupadas em 

categorias temáticas da seguinte forma: 

1) Qualidades presentes nos alunos: coragem, auto-estima, elevação da auto-

estima, responsabilidade, interesse, aplicação, persistência, otimismo, entusiasmo, vontade, 

vontade, força de vontade, dedicação, dedicação, dedicação, dedicação, capacidade. 

2) Perfil do público: aluno, estudo de jovens e adultos, pessoas com mais idade, 

mais velhos, maturidade, - maturidade, pessoas com pouca formação profissional, pessoas 

cansadas, alunos trabalhadores.  

3) Características do programa: um estudo dirigido unindo o profissional com o 

integrado, educação especial diferenciada, escolarização, atualização, conhecimento, 

necessário.  

4) Perspectivas do programa: perspectiva, esperança, esperança, futuro, 

perspectiva, descobrimento que ele atingiu um determinado nível de conhecimento que outras 

pessoas têm, esperança, expectativa, inclusão, emancipação e cidadania, voltar a escola, 
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oportunidade, oportunidade, oportunidade de estudo, oportunidade, necessidade, necessidades 

(de atender as expectativas dos alunos, de crescimento profissional), sucesso. 

5) Entraves: incerteza, não planejamento, muitas dúvidas, dificuldade, dificuldade, 

dificuldade, dificuldade, barreiras. 

6) Características do processo de ensino-aprendizagem: diferente, aprendizado 

lento, flexibilidade, uma turma pequena, falta as aulas, quebra de paradigmas, paciência, 

amizade, resultado obtido, vivência, ensino,  planejamento,  experiência,  experiência. 

7) Desafio: desafio, desafio, desafio, desafio, desafio. 

 

Segundo Ibanez (1998 apud SÁ, 1998) 

 

[...] Pode ser que um determinado objeto dê lugar tão-somente a uma série de opiniões e 
de imagens relativamente desconexas. Isto nos indica também que nem todos os grupos 
ou categorias sociais tenham que participar de uma [dada] representação social (...). É 
possível, por exemplo, que um grupo tenha uma representação social de certo objeto e 
que outro grupo se caracterize tão-somente pelo fato de dispor de um conjunto de 
opiniões, de informações ou de imagens acerca desse mesmo objeto, sem que isso 
suponha a existência de uma representação social. (p.46) 

 

Dessa forma, não há sentido falar em núcleo central, mas apenas em categorização das palavras 

evocadas pelos professores. Por isso, foi realizada uma análise categorial de conteúdo, que reúne os 

diversos sentidos presentes no conjunto das evocações e discursos produzidos, quando da justificativa 

dada à palavra ou expressão enunciada pelos sujeitos. 

Ainda assim, pretende-se caracterizar o Proeja como um objeto não-familiar pelo estranhamento 

que causou a uma comunidade que precisou recorrer às questões familiares para compreendê-lo. Como 

afirma Moscovici, 

 

É como se, ao ocorrer uma brecha ou uma rachadura no que é geralmente percebido 
como normal, nossas mentes curem a ferida e consertem por dentro e que se deu por 



87 

 

fora. Tal processo nos confirma e nos conforta; restabelece um sentido de continuidade 
no grupo ou no indivíduo ameaçado com descontinuidade e falta de sentido. É por isso 
que, ao estudar uma representação, nós devemos sempre tentar descobrir a característica 
não-familiar que a motivou, que esta absorveu. (2007, p.59)  

 

Nesse sentido, destacam-se as falas dos professores, quando perguntados sobre o conhecimento do 

Proeja, que fazem referência à sua experiência na EJA (Educação de Jovens e Adultos) como uma 

tentativa de demonstrarem certa familiaridade com o Proeja. Nesse sentido, a EJA é protótipo do Proeja. 

 

Eu comecei há uns 10 anos atrás com EJA quando surgiu a idéia. (P1) 

(...) em 2002 um programa de alfabetização solidária do então governo FHC foi o meu 
primeiro contato com essa modalidade de educação. Eu penso que esse processo que eu 
vivi anteriormente ele é uma fase inicial pra esse processo que está se dando aqui agora. 
(referindo-se à experiência com alfabetização solidária).(P4) 

A minha experiência de PROEJA foi de uma, uns 15 ou mais anos anteriores com uma 
turma que eu lecionei lá, depois que eu me formei, com jovens e adultos. Então eu tentei 
trazer aquela experiência que eu tive para o PROEJA de agora.(P5) 

Inicialmente quando eu fui convidado pra trabalhar com o PROEJA, éh..eu já 
apresentava uma certa experiência com EJA, dentro do Estado.(P10) 

 

Ainda em relação ao grau de conhecimento do programa, percebe-se que a grande maioria dos 

professores não se refere ao discurso oficial ou aos princípios do programa, para defini-lo. Nenhum deles 

citou, por exemplo, o decreto que deu origem ao programa ou algo que esteja prescrito oficialmente. 

Somente dois professores definiram o Proeja tendo por base o discurso oficial. Fica claro, portanto, que a 

partir do texto oficial do Proeja, os sujeitos, professores e alunos o re-significaram a partir das suas 

experiências. 

Assim, para demonstrarem seu conhecimento sobre o programa, os professores remetem-se 

basicamente ao perfil do público atendido e aos outros cursos oferecidos pela escola e a conseqüente 

comparação com o Proeja, como nos confirmam as falas a seguir. 

É um perfil bem diferenciado, mas que o retorno é muito grande porque eles querem, 
eles têm uma sede de tempo, de habilidade, de competência que eles têm que correr atrás 
então é isso que eu sei do PROEJA,... Se você não se vestir diferente, você não 
consegue, então dar aula de manhã e a tarde pro integrado e à noite pro proeja, são dois 
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personagens diferentes que a gente tem que fazer, interpretar dentro de sala de aula, mas 
é muito gratificante, muito mesmo. (P1) 

O que eu conheci sobre o PROEJA, é que esses estudantes, eles têm uma certa 
dificuldade em entender em assimilar o que a gente passa, mas eles têm muita vontade 
em aprender e eles são bastante participativos durante as aulas, basicamente mais 
durante as aulas práticas em relação as teóricas.(P3) 

Então, em termos assim de normas ou regulamentação alguma coisa por parte do MEC 
eu não sei dizer muita coisa, néh, mas eu sei que é um alunado, néh, um pessoal 
totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a trabalhar até hoje, é a única 
que eu sei em relação ao PROEJA. Agora, em termos de normas, regulamentos...não, eu 
não sei, se for pensando nisso. (P6) 

Era o curso técnico que tinha agricultura integrado e que tinha a disciplina e veio o 
PROEJA e a situação bem diferente. Então na verdade o que tinha programado, que 
tinha proposto não cumpriu nem dez por cento .(P7) 

Acho que foi uma grande experiência, eram dois momentos distintos, aliás, três 
momentos distintos, um momento, momento de gestão, enquanto gestão, um outro 
momento enquanto professor lá no terceiro ano e segundo ano, e um outro momento, o 
momento PROEJA. (P12) 

Mas a Escola, ela entrou nesse Programa como uma executora e no primeiro momento 
eu senti, isso é uma visão muito particular, que para alguns professores que estavam 
acostumados a uma população diferenciada de jovens com a faixa etária compatível com 
a formação acadêmica..e pelo meu entendimento esses jovens oriundos do PROEJA, eles 
estão já algum tempo fora das salas de aulas, apresentarem certas dificuldades, então 
houve uma certa rejeição.(P16) 

Eu notei a principal diferença do PROEJA com os outros cursos na verdade, é 
principalmente a paciência que você tem pro ensino, neh, você tem que ter um processo 
mais melindroso, alguma coisa mais preparada, neh, você tem que ter o controle do 
conteúdo, um planejamento do conteúdo bem maior, você tem que ter uma regularidade 
de aplicação das disciplinas devido ao fato de ter pessoas que ao mesmo tempo têm um 
desenvolvimento mais avançado e de certa forma tem pessoas mais idosas, neh, com 
idade mais avançada que têm uma dificuldade maior pra assimilar as coisas. (P21) 

 

A partir dessas falas, é possível afirmar que a tentativa de trazer o Proeja para o plano familiar e 

ancorá-lo em conhecimentos prévios é visível porque tanto a referência ao público atendido, que é a 

característica mais conhecida do programa por se tratar de uma modalidade de ensino15 quanto à 

comparação com outros cursos da instituição demonstram a necessidade de colocar o Proeja em uma zona 

de conforto.  

                                                           
15Segundo o Parecer CNE n° 11/2000 do Conselheiro Jamil Cury, modalidade implica um modo próprio de fazer a 
educação, considerando os sujeitos atendidos e suas experiências na formulação das propostas curriculares. 
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Vale destacar também, a importância atribuída aos cursos de formação em Proeja e ao contato 

com professores e cursos de outras instituições que favoreceram o conhecimento acerca do programa. 

 

[...] na verdade o PROEJA, quando eu fui convidado pra trabalhar com o PROEJA eu 
não conhecia praticamente nada do PROEJA, néh, a gente conhecia em função do que os 
colegas de trabalho comentavam,néh, em relação ao PROEJA, mesmo quando eu 
comecei a trabalhar com o PROEJA ainda desconhecia muita coisa do PROEJA, mas 
participamos de alguns cursos em Goiânia e a gente foi inteirando junto com outras 
instituições e nós acabamos conhecendo de modo geral o que significa o PROEJA. (P6) 

Eu estou com eles desde agosto de 2006 e meu envolvimento foi maior quando eu 
comecei o curso de especialização em Minas, [...] e a gente...aí sim, eu pude entender um 
pouco melhor o que é esse grupo e sim acredito que trabalhar um pouco melhor com 
eles. (P11) 

 

Em relação ao envolvimento com o programa, 14 professores afirmam não terem optado por 

lecionar no Proeja espontaneamente, foram convidados por causa da necessidade de ser oferecida a 

disciplina ou “caíram de paraquedas” como afirmam alguns. Outros 5 professores fizeram opção por 

atuarem no programa. Três professores discorreram sobre seu envolvimento com o curso, mas não se 

referiram à questão da opção por estarem nele. 

Como as opiniões emergem do e no coletivo, a forma como se deu o envolvimento dos 

professores no programa pode ter exercido influência sobre o que se comunica e o que se pensa sobre o 

mesmo. Apesar das opiniões emitidas pelos professores não serem consideradas representações sociais, 

pode-se dizer que a formação das opiniões também se dá no contexto social em que os sujeitos vivem. Por 

isso, algumas expressões que aparecem nas falas, destacadas a seguir, demonstram a idéia que o programa 

adquiriu entre o grupo de professores e que contribuiu para formar a visão inicial deles antes de terem o 

primeiro contato com as turmas. 

 

Não conhecia praticamente nada do PROEJA, néh, a gente conhecia em função do que 
os colegas de trabalho comentavam, néh (...)Apesar que eu fiquei muito resistente, eu 
não queria, eu não queria, não teve outra alternativa, eu tive que encarar mesmo esse 
desafio néh, então sobrou pra mim esse desafio. (P6) 

O meu envolvimento com o PROEJA, me trouxe uma decepção, decepção no sentido de 
uma frustração. (P18)  

Eu ouvi em um semestre o pessoal falando, você mesmo falava muito, o pessoal falando 
de PROEJA, PROEJA (...)Eu assustei muito e no decorrer do semestre, que eu trabalhei 
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só um semestre, eu comecei a mudar de opinião (...) Hoje acho que a minha mentalidade 
é um pouco diferente, bastante diferenciada, não vou dizer que é um pouco não, é 
bastante. (P22) 

 

Quando questionados acerca da opinião sobre o Proeja, a visão da maioria dos professores mostra-

se positiva, como retratam as falas que se seguem. 

 

Excelente, eu diria que é um programa de dívida com eles, que tá sendo, eles tão sendo 
ressarcidos, tinha que investir mais, né? (P1) 

Eu acho válido, mas que não se pode pensar nele como uma política que vai dar certo e 
deixar de pensar outras coisas muito importantes. (P2) 

Eu acho válido, mas o governo tem que pensar de forma mais responsável l[...] (P4) 

Muito bom. Gosto, eu achei interessante a proposta, tem que melhorar muita coisa ainda. 
(P5) 

Olha, na verdade como eu disse anteriormente, eu achava assim, eu ficava com medo 
com receio por que eu achava que não ia ter resultado, em função da experiência que eu 
tive no PROEJA, eu acredito agora mais ainda no PROEJA. (P6) 

Acredito que o governo teve uma idéia interessante com o PROEJA, vai gerar número, 
vai.. mas, eu acredito também que vai gerar avanços muito grande nisso.Olha, minha 
opinião sobre o PROEJA em si, o Programa de Educação de Jovens e Adultos é uma 
coisa muito importante, válida. (P9) 

Então, eu acho este Programa muito interessante porque ele dá oportunidade do aluno, 
enquanto pessoa, a obter o conhecimento, obter aprendizagem que os outros alunos na 
idade certa estão tendo. Eu gosto muito do PROEJA, eu acho muito interessante, eu 
espero continuar..tendo, néh, a Escola dando oportunidade, pra esse projeto, pra esse 
Programa. (P14) 

Acho o Programa muito interessante, acho que tem um incentivo, as aulas tem bastante 
aprendizado, eles vem aqui com bastante força de vontade pra estar estudando, o retorno 
que a gente tem deles é surpreendente. (P15) 

Eu o vejo como um Programa que em nível de ideal nós estamos caminhando, até 
porque existe pouco material, pouca pesquisa em relação a isso, mas ele consegue ter 
uma evolução significativa. (P16) 

 

Pode-se notar que a palavra “programa” aparece várias vezes, demonstrando, neste momento, um 

conhecimento do que seja o Proeja no plano ideal, diferentemente das respostas dadas quando o grupo foi 
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perguntado em relação ao conhecimento do Proeja, quando a descrição oficial do programa praticamente 

não apareceu.  

No quesito significado do Proeja, fica claro o posicionamento dos professores em relação à 

possibilidade que tiveram de rever sua prática pedagógica (essa característica também é fortemente 

mencionada ao serem questionados sobre a experiência) a partir da atuação nas turmas de Proeja e de 

realização profissional por meio da participação no programa. 

 

Eu não vou falar o que ele significa pra mim, mas o que ele contribui na minha vida 
profissional. Ele me faz repensar as minhas práticas, ao mesmo tempo que me faz 
repensar, me causa, é, um pouco contraditório, né, me causa prazer por poder estar 
contribuindo com pessoas que enfrentam dificuldades diversas e ao mesmo tempo me 
angustia muito por não poder fazer melhor. (P2) 

Bom, ao Programa, eu achei na minha... na melhoria da minha formação eu gostei muito, 
porque ele me ajudou a conhecer este novo público, eu aprendi bastante com os alunos 
do PROEJA. (P3) 

Eu trabalhava com jovens do ensino médio, é uma forma, uma metodologia, que há 
muito tempo já vinha trabalhando e o PROEJA não, seria um novo desafio, então, eu 
teria que repensar, o como trabalhar, teria que ver as melhores formas pra atingir o 
aprendizado, atingir os objetivos propostos com eles. (P5) 

Então isso pra mim, eu acho que foi assim uma experiência, foi um desafio e o resultado 
vem justamente depois na formatura desses alunos, então pra mim, foi muito 
gratificante. (P6) 

Bom, pra mim eh..significa que eu tive que mudar, eu tive que mudar mesmo.. mudar o 
meu pensamento com relação o que é ensinar, o que é importante ensinar, o que era 
importante pra mim, talvez hoje não seja tão importante pra essas pessoas que já trazem 
realmente uma vivência muito grande um conhecimento muito grande de vida. (P11) 

Olha, significa aprendizagem, porque a gente vai se redescobrir como professor, a gente 
percebe que aquela forma de ministrar aula, de passar o conhecimento pro aluno, ela tem 
que ser revista, não é a mesma coisa que você lecionar em curso técnico pra jovens e 
curso superior. (P21) 

Então, pra mim é um desafio, como eu já ti disse antes, como profissional pra mim 
significa tanto que, igual quando foi fazer a distribuição de carga horária, eu pedi que 
não me tirasse do PROEJA, eu só gostaria de ter assim uma formação melhor pra 
trabalhar, porque até então é só experiência. (P22) 
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A idéia de desafio reforça o que Freire (2000) denominou de inacabamento. Segundo ele, ensinar 

exige consciência do inacabamento, por isso afirma que o professor crítico deve considerar-se um 

“aventureiro” responsável receptivo à mudança e ao diferente. 

 

Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. 
[...] Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se 
tornou consciente. (p.55) 

 

Em termos das expectativas em relação ao Proeja, alguns professores destacam que esperavam a 

aprendizagem, o desenvolvimento e o interesse dos alunos pelo curso. 

 

Minhas expectativas em relação ao PROEJA era conseguir fazer com que a turma ficasse 
interessada nas aulas, que eles conseguissem terminar, que fossem até o final, ficassem 
os dois anos e meio. (P3)  

Como é que esse indivíduo tá assimilando as idéias que a gente está colocando. (P4) 

Como é que eu vou traduzir aquilo, aquela quantidade de conteúdo, aquela quantidade 
de informações, num tempo, vamos [...] dizer aí, razoavelmente pouco, pequeno, neh.. 
então, foi a primeira expectativa, neh, como traduzir isso? (P12) 

As expectativas que a gente tem é estar formando um técnico mesmo, pra estar atuando 
na área de manutenção e desafios que a gente tem é de tentar levar mais pra prática do 
que pra teoria. (P15) 

 

Em relação às experiências, destaca-se a comparação com os outros cursos da instituição. Nessa 

comparação, dois elementos ficam evidenciados: o perfil do alunado e a necessidade do uso de 

metodologias adequadas ao público atendido e às especificidades do curso oferecido. 

 

[..] isso ainda é mais acentuado, mais complicado e mais graticante no PROEJA (risos) 
tudo é mais,né? Tudo é mais no PROEJA. (P1) 

[...] não consegui deixar de fazer uma comparação entre eles e os alunos do modular 
normal, ou os meninos que fazem o ensino médio concomitante ao técnico em 
agropecuária, não deu pra não fazer essa comparação...(P3) 

[...] porque eu percebi uma grande dificuldade na formalização desses conhecimentos, 
não é como se a gente tivesse trabalhando com o ensino médio integrado da escola em 
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que o aluno tem quatorze, quinze anos e que vem de um outro processo de escolarização, 
a idéia do ensino formal pra essas turmas é mais tranqüila. (P4) 

Então, na verdade eu tive que modificar todas as... vamos dizer assim, praticamente um 
modo de trabalhar com os alunos, néh, eu quase posso dizer que eu tive de me 
transformar em outro professor, pra trabalhar com os alunos do PROEJA. (P6) 

[...] eu tenho ainda alguma dificuldade em... na questão de transmissão do conhecimento 
enquanto professor, porque pra mim é uma... lidar, com pessoas mais velhas, em alguns 
cursos, eram alguns na turma de mais jovens, e no PROEJA é diferente, todos são 
pessoas mais velhas, maduras e isso eu acredito, tem que ter todo uma didática, uma 
pedagogia completamente diferente do que a gente trabalha com jovem... realmente, um 
pessoal bem mais jovens de segundo grau, nível médio ou superior.(P8) 

[...] porque nós estamos muito acomodados com esse “esquema” que nós já montamos 
há vários anos, a dar aula néh, em forma de linha de montagem..e o PROEJA exige uma 
abordagem diferente.... (P9) 

 [...] acho que foi..da primeira aula até a última aula, eu acredito que foram descobertas, 
descobertas de você verificar qual a metodologia, qual a prática, qual a melhor forma de 
traduzir aquele conhecimento formal que é destinado ao individuo que vem da educação 
regular, pra um público que vamos chamar, diferenciado, ou com determinadas 
dificuldades. (P12) 

[...] a gente que já tem uma prática pedagógica já de longo tempo, a gente pensa que vai 
dar conta de tudo, neh...”não o que aparecer eu dou conta”...mas, aí o PROEJA me 
mostrou que não é bem assim, que a gente tem que sentar e repensar um pouco, eh, 
estratégias,a gente tem que repensar...não dá pra fazer lá, o que você faz no segundo 
grau nem no primeiro grau, não dá..é diferente, você tem arrumar uma outra maneira e 
você tem que mudar sua expectativa também em relação ao alunos. (P17) 

[...] porque no PROEJA, você na verdade tem que criar a sua metodologia, enquanto em 
outros cursos você já trabalha com um pacote pronto. ( P20) 

 

Em relação ao perfil dos alunos fica clara a dificuldade dos professores em reconhecerem os 

saberes tácitos provenientes da vida dos sujeitos e integrá-los aos saberes sistematizados ensinados pela 

escola. Ao mesmo tempo em que os saberes da vida em relação às qualidades comportamentais 

(motivação, participação) esperadas de um aluno são reconhecidos, os saberes do mundo do trabalho, das 

vivências como cidadãos não são integrados aos conteúdos ensinados. Nessa prática, de transmissão dos 

conteúdos, é ressaltada a dificuldade dos alunos para acompanhar o que é ensinado.  

As falas acima apresentam, portanto, dois ideais de aluno, um que, a despeito das dificuldades 

cognitivas, de formalização do conteúdo, vem pra escola e quer aprender e outro, que demonstra 

facilidade para apreender os conteúdos transmitidos, mas muitas vezes não está motivado no processo 
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educativo. Diante dessa dualidade, os próprios professores vêem-se diante de um desafio a ser superado e 

na sua concepção, a solução parece emergir da dimensão metodológica.  

Por meio desse estudo, percebe-se que alunos e professores destacam as vivências no Proeja como 

lugar de desafios, aprendizagem e formação e por isso, os significados em questão apresentam alternativas 

para a reflexão sobre as práticas que constituem o Proeja na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é analisar a utilização da educação a distância (EaD) no Brasil, como uma 

modalidade de ensino, focando sua expansão principalmente no ensino superior, a partir da segunda 

metade dos anos 1990. Busca ainda fazer uma reflexão histórica do processo de estruturação do ensino a 

distância no Brasil, que, há mais de cem anos, vem se desenvolvendo no país, com avanços e estagnações. 

Estas principalmente em decorrência da falta de políticas públicas para o setor, uma vez que o Estado 

brasileiro só passou a regular efetivamente a EaD com a aprovação da nova LDB (Lei 9.394/96). 

Em decorrência da reforma e da reestruturação do Estado Brasileiro, no governo de FHC (1995-

2002), foram implantadas políticas públicas de regulação para a educação brasileira, incluindo a EaD. 

Com essas políticas educacionais e a abertura jurídica propiciada pela nova LDB/96, a modalidade em 

EaD passou a ser estruturada e ofertada mais intensamente no contexto da política de expansão da 

educação, principalmente da educação superior. No governo Lula (2003-2010), a reforma da educação 

superior é afinada com as reformas estruturais indicadas pelos organismos internacionais do capital, 

justificada pela falta de recursos e pela necessidade da ampliação do acesso às populações menos 

favorecidas. Nesse sentido, propõe como meta para a expansão de vagas na educação superior a utilização 

da EaD. 

A crescente expansão da EaD, na educação superior, demonstrou possuir um grande potencial 

como alternativa educacional, para superar os desafios advindos das novas exigências da sociedade atual. 

A ideia de que a EaD começou de forma incipiente e cresceu de forma acelerada,  nos últimos anos, 

reforça a necessidade de investigar e refletir sobre a expansão da educação a distância no Brasil. 
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Como justificativa e relevância do tema, pode-se afirmar que a expansão da educação superior a 

distância é uma realidade atual nas universidades brasileiras, seja pública ou privada, sendo que esta 

expansão tem se dado de forma extraordinária e surpreendente. Entretanto, os dados do censo da educação 

superior de 2009 apontam para uma desaceleração na procura. 

O desenvolvimento da pesquisa guiou-se pela revisão da literatura sobre o tema, utilizando-se da 

pesquisa bibliográfica, mediante a leitura e análise dos trabalhos produzidos sobre as políticas e regulação 

da educação superior brasileira a distância. Esse estudo utilizou, de maneira intensa, os dados 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

 

PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

Embora a EaD tenha se tornado ponto de pauta das discussões pedagógicas nos últimos anos, ela 

tem uma longa história no Brasil e sua evolução tem acompanhado as novas tecnologias de comunicação 

de massa que foram surgindo no contexto do avanço das relações produtivas: iniciando com o rádio, 

depois a televisão, o telefone, o telégrafo e enfim todos os outros meios de comunicação até o advento da 

internet. Seus experimentos iniciais remontam ao começo século XIX e ganharam impulso no fim daquele 

século; hoje, a EaD é considerada um poderoso instrumento de ensino, ainda mais quando os recursos da 

Informática são utilizados em seu apoio (VASCONCELOS, S/d). No Brasil, a EaD teve início em 190416, 

com o ensino por correspondência. Os correios tiveram atuação preponderante, na entrega dos cursos de 

instrução, também denominados de estudos por correspondência, ou estudos em casa. Belloni (2003) 

descreveu que nessa fase pioneira de EaD, a interação professor e aluno era lenta, esparsa e limitada, 

caracterizada por um alto grau de autonomia por parte do estudante quanto ao lugar do seu estudo e uma 

ausência total de autonomia com relação às questões de prazos e escolhas de currículos e meios. Alves 

(2011, p. 02) também destaca que devido a pouca importância que se atribuía à educação a distância e as 

muitas vezes alegadas dificuldades dos correios, pouco incentivo recebeu o ensino por correspondência 

por parte das autoridades educacionais e órgãos governamentais. 

                                                           
16 Alves (2011, p. 02), entretanto afirma que “inexistem registros precisos acerca da criação da EAD no Brasil”, uma 
vez, que o Jornal do Brasil, que iniciou suas atividades em 1891, e registra na “primeira edição da seção de 
classificados, anúncio oferecendo profissionalização por correspondência (datilógrafo), o que faz com que se afirme 
que já se buscavam alternativas para a melhoria da educação brasileira, e coloca dúvidas sobre o verdadeiro 
momento inicial da EAD”. 
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É desse tempo que se destaca o Instituto Universal Brasileiro (São Paulo)17, essa organização 

oferecia cursos profissionalizantes por correspondências, tais como: corte e costura, inglês, técnico em TV 

e rádio, etc. Posteriormente a transmissão pelo rádio, passou a ter maior destaque na EaD, com a fundação 

do Instituto Rádio-Monitor, (1939), várias experiências foram iniciadas e realizadas com relativo sucesso. 

Nessa fase Andrade (2007, p. 01) destaca a importância do Projeto Minerva, cujo objetivo era levar o 

ensino fundamental e médio, aos estudantes que haviam perdido o tempo escolar ou queriam iniciar seus 

estudos, sobre o patrocínio da Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, criada em 1937. Nesse 

período teve ênfase a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923 por uma iniciativa privada, 

sendo doada ao Ministério da Educação e Saúde em 1936; em 1947 o Senac com a Universidade do Ar, 

ofertava cursos comerciais através do rádio, atingindo 318 localidades em 1950 (ALVES, 2009). 

A Marinha do Brasil também é considerada uma das instituições mais antigas do país na prática da 

Educação a Distância. Suas atividades remontam ao ano de 1939, ocasião em que a Escola de Guerra 

Naval ofertou um curso de comando por correspondência. A partir de 2000, passou a oferta de cursos a 

distância com utilização das atuais tecnologias da informação e comunicação (via web) para os seus 

servidores militares e civis (ABED, 2007). 

Como iniciativa de ampliação do acesso à educação na década de 1960, as escolas radiofônicas 

em Natal/RN (1959) deram origem ao Movimento de Educação de Base (MEB), ampliado através do 

sistema de escolas radiofônicas aos estados nordestinos (1960), num contrato entre o MEC e a CNBB, 

promovendo cursos de alfabetização por meio de um projeto radiofônico, considerado um marco da EaD 

não formal no Brasil, mas acabou sendo extinto no período de 64, com a ditadura militar. Utilizando 

também o sistema radioeducativo para a democratização do acesso à educação, foi criada a Comissão para 

Estudos e Planejamento da Radiodifusão Educativa, em 1965. Na avaliação de Moore e Kearsley (2007), a 

era do rádio como tecnologia de divulgação da educação não fez jus às expectativas: 

 

O interesse restrito demonstrado pelo corpo docente e pela direção da universidade, 
assim como o amadorismo daqueles poucos professores que mostraram interesse 
provaram ser um recurso medíocre para o compromisso firme da mídia de rádio 
transmissão, exibido pelas emissoras comerciais que desejavam os cursos como um meio 
para conseguir anúncios (p. 32). 

                                                           
17 Atualmente o Instituto Universal Brasileiro oferece Cursos Profissionalizantes (Corte e Costura, Mestre de 
Obras, Eletrônica Rádio e TV, Cabeleireiro dentre outros), Cursos Técnicos (Transações Imobiliárias, Gestão 
Comercial, Secretario(a) e Secretario(a) Escolar) e o Supletivo Oficial; estes dois últimos são todos aprovados e 
autorizados pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Mais informações no site: 
http://www.institutouniversal.com.br/. 
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No entanto para Alves (2009), projetos como o Mobral, prestaram grande auxílio e tinham 

abrangência nacional, mas avaliou que a revolução deflagrada em 1969, “abortou grandes iniciativas, e o 

sistema de censura praticamente liquidou a rádio educativa brasileira” (p. 10); Esse autor considera que o 

desmonte da EaD via rádio foi o principal motivo da queda do Brasil no ranking internacional na oferta 

dessa modalidade de ensino. 

Nos países em desenvolvimento esse recurso durou apenas duas décadas e, no Brasil, perdurou até 

os anos sessenta, com o surgimento da televisão educativa (TVE). Esse novo modelo do ensino 

multimeios a distância integrou-se ao uso do material impresso, os meios de comunicação audiovisuais, 

difundidos via cassetes ou via antena (BELLONI, 2003). 

Estudos realizados por Gouveia e Oliveira (2006), apontam que nos Estados Unidos, a State 

University of Iowa realizou transmissões de programas educacionais pela televisão em 1934, no Brasil as 

primeiras emissoras de televisão educativa surgiram em 1967, desse ano até 1977, foram instaladas oito 

emissoras de televisão educativa: TV Universitária de Pernambuco, TV Educativa do Rio de Janeiro, TV 

Cultura de São Paulo, TV Educativa do Amazonas, TV Educativa do Maranhão, TV Universitária do Rio 

Grande do Norte, TV Educativa do Espírito Santo e TV Educativa do Rio Grande do Sul. Esses autores 

consideraram que nesta fase, o grande destaque foi o Projeto Telecurso 1º e 2º Grau18, parceria da 

Fundação Roberto Marinho com a Fundação Anchieta e a TV Cultura, recebendo posteriormente o apoio 

do MEC. O projeto tinha como objetivo a melhoria do ensino na educação básica e dos cursos 

profissionalizantes e utilizava a metodologia do uso de vídeos e livros organizados na estrutura de 

teleaula19. Também pela TV tiveram iniciativas do Canal Futura e da TVE, o programa “Nossa Língua 

Portuguesa”, sucesso do professor Pasquale, dentre outros (VASCONCELOS, S/d). 

Nas décadas de 1960 e 1970, foram lançados muitos projetos de TVE aplicada em educação 

pública, a maioria nas áreas de formação de professores e cursos "supletivos", oferecendo uma "segunda 

oportunidade" para adultos e adolescentes completarem seus estudos básicos de primeiro e segundo graus 

(ROMISZOWSKI, 2005, p. 07): 

 

Assim, até os meados da década de 1970, a prática predominante de EAD no Brasil era o 
"telecurso" divulgado pelos meios de massa. Idealmente (como foi comprovado nas 

                                                           
18 Utilizou da TV, rádio e material impresso, para o desenvolvimento do Telecurso 1º e 2º Graus. 
19 Nos fins dos anos oitenta, a Fundação Roberto Marinho, em conjunto com a Federação das Indústrias de São Paulo 
- FIESP, lançou o Telecurso 2000, com os cursos de ensino médio, ensino fundamental e um profissionalizante na 
área de mecânica geral (ANDRADE, 2007) 
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pesquisas de Roquete Pinto com o rádio), os alunos se reuniram em grupos, com um 
monitor / orientador / facilitador treinado, para assistir às teleaulas e desenvolver outras 
atividades de aprendizagem - "recepção organizada". Mas, nem todos os projetos 
implementaram as metodologias comprovadas em pesquisas - alguns operaram no 
modelo menos eficaz de estudo individual em casa - "recepção livre". Entretanto, a 
eficácia dos melhores projetos brasileiros ganhou reconhecimento internacional; três 
estudos sobre a situação de EAD no mundo, nos anos 1970, classificaram o Brasil entre 
os líderes mundiais, junto com Índia, Espanha, Austrália, Canadá e Reino Unido. 
(Destaque do autor) 

 

Um projeto aclamado internacionalmente pela utilização de uma abordagem sistêmica ao 

planejamento geral e design instrucional detalhado, foi o Projeto SACI (1973-74)20. Este oferecia um 

programa completo de primeiro e segundo grau, seguindo o currículo nacional de educação básica, por 

meio de um sistema integrado de multimídia, que incluía rádio, TV-satélite e materiais impressos. 

Entretanto este projeto promissor nunca chegou a ser implementado em larga escala (ROMISZOWSKI, 

2005, p. 08). Uma “experiência desastrosa”, considerou Belloni (2002, p. 131). Para esse autor a intenção 

desse projeto era experimentar as potencialidades do satélite de comunicação, sendo a educação um mero 

pretexto. 

Moore e Kearsley (2007), avaliaram que na década de 70, aconteceram importantes mudanças na 

EaD, em função das novas modalidades de organização da tecnologia e de recursos humanos, conduzindo 

a novas técnicas de instrução e a uma nova teorização da educação. O estudo feito por Romiszowski 

(2005) mostrou que grandes projetos foram implementados com enorme sucesso e cresceram para atender, 

com significativo impacto, algumas das grandes áreas de necessidade educacional, para poucos anos 

depois serem desativados. Outros grandes investimentos foram feitos no planejamento de projetos que 

nem chegaram a ser implementados. Estudos realizados por este autor, indicam que até os meados da 

década de 1970, no Brasil a prática predominante de EaD era o "telecurso" divulgado pelos meios de 

massa. Em outro trabalho também realizado por Belloni (2003), constatou que muitas dessas experiências 

resultaram em grandes fracassos, outras, principalmente as de educação popular tiveram resultados 

importantes. Alguns projetos desenvolvidos na década de 70: 

 

1974 – TVE Ceará começa a gerar tele–aulas; o Ceteb – Centro de Ensino Técnico de 
Brasília – inicia o planejamento de cursos em convênio com a Petrobras para 

                                                           
20 Projeto SACI: conclusão dos estudos para o Curso Supletivo "João da Silva", sob o formato de telenovela, para o 
ensino das quatro primeiras séries do lº grau; o curso introduziu uma inovação pioneira no mundo, um projeto – 
piloto de tele – didática da TVE, que conquistou o prêmio especial do Júri Internacional do Prêmio Japão. Disponível 
em: http://www.telebrasil.org.br/ead.pdf. Acesso em 15/12/2009. 
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capacitação dos empregados desta empresa e do projeto Logus II, em convênio com o 
MEC, para habilitar professores leigos sem afastá–los do exercício docente. 

1978 – Lançado o Telecurso de 2 Grau, pela Fundação Padre Anchieta (TV Cultura/SP) 
e Fundação Roberto Marinho, com programas televisivos apoiados por fascículos 
impressos, para preparar o tele-aluno para os exames supletivos. 

1979 – Criação da FCBTVE – Fundação Centro Brasileiro de Televisão 
Educativa/MEC; dando continuidade ao Curso "João da Silva", surge o Projeto 
Conquista, também como telenovela, para as ultimas séries do primeiro grau; começa a 
utilização dos programas de alfabetização por TV – (MOBRAL), em recepção 
organizada, controlada ou livre, abrangendo todas as capitais dos estados do Brasil 
(http://www.telebrasil.org.br/ead.pdf). 

 

Em 1981 a FCBTVE trocou sua sigla para FUNTEVE e passou a Coordenar as atividades da TV 

Educativa do Rio de Janeiro, da Radio MEC-Rio, da Radio MEC-Brasília, do Centro de Cinema 

Educativo e do Centro de Informática Educativa. Em 1983, foi Criada a TV Educativa do Mato Grosso do 

Sul, e no ano seguinte deu inicio do "Projeto Ipê", vinculado a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo e da Fundação Padre Anchieta, com cursos destinados a atualização e aperfeiçoamento do 

magistério de 1º e 2º Graus. Utilizava os recursos de multimeios. Outro programa para capacitar 

professores da Educação Básica de Jovens e Adultos, foi o "Verso e Reverso – Educando o Educador". 

Implantado em 1988, com programas televisivos através da Rede Manchete, com apoio do MEC 

(Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos - EDUCAR) 

(http://www.telebrasil.org.br/ead.pdf, 2009). 

As décadas de 1980 e 1990 foram baseadas na tecnologia da teleconferência, por áudio, vídeo e 

computador da telecomunicação via satélite, mas foi nos anos de 1990 que o Brasil aderiu ao acesso em 

massa às novas tecnologias, integrando o país à globalização e mudando as formas de pensar e agir dos 

brasileiros, consequentemente causando transformações nos processos de produção e nas relações de 

trabalho. Com a crise do capital nessas duas décadas, o “mercado de trabalho, passou por uma radical 

transformação” (HARVEY, 2000, p. 143), surgindo a necessidade de requalificar o trabalhador para 

tender às exigências do mercado. Esse contexto abre-se para novas modalidades educacionais que 

deveriam dar conta do processo de massificação de educação básica para todos e de requalificação 

profissional, situando nesse período as reformas educacionais tanto para a educação básica como para a 

educação superior (JARDILINO; BRZEZINSKI, 1999, p. 14). Apesar de algumas instituições brasileiras 

dominarem estas tecnologias, houve uma forte retração no lançamento de novos projetos de EaD e muitos 

dos projetos previamente estabelecidos desapareceram (inclusive, a maioria dos projetos bem sucedidos, 
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lançados pelo setor público). Alguns programas de formação continuada destinados a professores foram 

implantados com o apoio do MEC, com destaque para Um salto para o futuro (1991) e TV escola (1996). 

Até esse período, muitos estudiosos consideravam que a EaD funcionava na clandestinidade, e que 

muitas vezes “projetos de educação a distância sofreram severos desgastes em razão de falsas concepções; 

adesões precipitadas a novidades sofisticadas; açodamentos no diagnosticar realidades, no estabelecer 

viabilidades, no eleger prioridades” (LOBO NETO, 2000), e principalmente pelo Estado não ter 

considerado a educação a distancia no todo da educação. 

 

ANO DE 1996: LEGALIZAÇÃO DA EAD NO BRASIL E INÍCIO DA EXPANSÃO NO ENSINO 

SUPERIOR 

A entrada formal das IES na EaD, iniciou na década de 1990, e três fatores contribuíram 

incisivamente: a) o desenvolvimento e a disseminação das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação – NTIC21; b) a necessidade de ampliação do acesso ao ensino superior; c) e o 

reconhecimento formal pelo marco legal brasileiro, na edição da lei 9.394/96 (LDB). Essa lei dedica dois 

artigos (80 e 87) nas Disposições Gerais e Transitórias, e faz referencia a EaD em mais outros dois artigos 

(32º § 4º e 47º § 3º). Sendo regulamenta posteriormente, através de Decretos, os requisitos para o 

credenciamento de instituições, registro de diplomas, à produção, controle e avaliação de programas de 

EaD e as condições operacionais para facilitar sua implementação. Com a regulamentação, cria-se 

condições legais para a expansão das universidades na modalidade de EaD, e os governos federal e 

estaduais começam a estimular a participação das universidades. Para Melo; Melo e Nunes (2009, p. 292), 

a “LDB abriu frentes novas e possibilidades até então impensadas para a educação superior” e descrevem 

que os indicadores estatísticos a partir da promulgação dessa Lei, “apontam para aceleração na criação de 

novas instituições e de matrículas, sem precedentes em toda a história do país”. 

Anterior a essa data, algumas universidades brasileiras vinham realizando cursos a distância. 

Kipnis (2009) descreve que na década de 1980, a UnB cria os primeiros cursos de extensão a distância; 

nessa década também surgem experiências com a denominação de “Universidade aberta” oferecendo 

                                                           
21 Com as NTIC as interações professor/aluno também se ampliaram, deixando de serem inexpressivas para se 
tornarem interativas, novas técnicas rápidas, seguras e eficientes passaram a serem utilizadas. Abriram também 
possibilidades de interação estudante/estudante e de interatividade com materiais de boa qualidade e grande 
variedade. As técnicas de interação mediatizada permitiram combinar a flexibilidade da interação humana com a 
independência no tempo e no espaço, sem perder velocidade (BELLONI, 2003). 
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cursos de curta duração de maneira individual ou consorciada, como o caso da Universidade Aberta do 

Nordeste (1983), um consórcio de 20 IES públicas e privadas do nordeste. 

A partir de 1995 começam a aparecer algumas experiências isoladas em universidades estaduais, 

com cursos para formação de professor em EaD. A Universidade Federal de Mato Grosso foi a primeira a 

implantar em caráter experimental o curso de Pedagogia, na modalidade de licenciatura plena, em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso e de algumas prefeituras do polo regional de 

Colider (MT). 

A UFSC (2009) iniciou o uso da modalidade a distância em 1995, privilegiando a pesquisa e a 

formação de pessoas através de projetos de extensão. Em 1996, implanta o primeiro mestrado tecnológico 

por videoconferência no Brasil, integrando o Campus da UFSC com sede industrial da Equitel (Curitiba - 

PR), e capacitou 7.750 professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede estadual de Santa 

Catarina para o uso de novas tecnologias na educação, através de um ciclo de teleconferências. Outra 

experiência de parceria foi o “Projeto Veredas”, entre a Secretaria de Educação de Minas Gerais e IES 

para formar professores em exercício nos quarto anos iniciais do ensino fundamental, para a rede pública 

de educação estadual e municipal (KIPNIS, 2009). 

Alves (2009) destaca duas universidades brasileiras pelo pioneirismo, a UFMG, primeira no país a 

ofertar curso de graduação a distância, e a UFP, que recebeu o primeiro parecer oficial de credenciamento, 

em 1998, pelo CNE. No Paraná, em 2000, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, firmou parceria com 

a Universidade Eletrônica do Brasil, para ofertar o curso normal superior em 23 municípios paranaense, 

para formar professores em exercício da rede pública de educação. No ano seguinte, esse modelo 

tecnológico, foi adotado pela Secretaria de Educação de São Paulo em parceria com a Universidade de 

São Paulo e Universidade Estadual de São Paulo (KIPNIS, 2009). 

O Cederj (2000) foi outro projeto de parceria entre o Governo do Rio de Janeiro, as Universidades 

Públicas e as Prefeituras desse Estado, para ofertar cursos de graduação, extensão e de capacitação de 

professores. O objetivo principal era promover a democratização do acesso ao ensino superior público e 

de qualidade (GOUVEIA e OLIVEIRA, 2006). 

Em 2001, a Universidade do Tocantins (Unitins) inicia o projeto experimental com o Curso 

Normal Superior na modalidade Telepresencial (transmissão ao vivo das teleaulas para os 139 municípios 

tocantinenses), em parceria com empresa voltada para a Educação a Distância e com a Secretaria de 

Educação desse Estado. Nesse ano a UnB também em parceria com a Secretaria de Educação do DF, 
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iniciou o curso de Pedagogia para professores no inicio da escolarização, em exercício, da rede pública de 

educação. 

Em maio de 2003, o Instituto Universidade Virtual Brasileira (UVB) recebeu do MEC 

credenciamento e autorização para lançar quatro bacharelados oferecidos pela Internet. A UVB22 foi 

formada por um grupo de 6 instituições particulares do país. As universidades publicas também se 

organizaram na Universidade Virtual Pública do Brasil/UniRede23, num consórcio de 80 instituições, cujo 

objetivo era 

 

 [...] desenvolver a modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País, além de ampliar 
o acesso à educação superior pública levando tais cursos às diferentes regiões do país. É 
objetivo, também, oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
apoiar a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em 
tecnologias de informação e comunicação (UVB/UNIREDE, 2009) 

 

No ano de 2004 a Unitins foi credenciada pelo MEC para ofertar o curso de graduação à distância 

Normal Superior – licenciatura, para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, com 6.000 vagas, 

chegando ao final de 2008 interligada a Rede de Educação a Distância, por meio de parcerias 

interinstitucionais com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Faculdade Educacional da Lapa (Fael) 

e associação de suporte administrativo e tecnológico com a Sociedade Civil de Educação Continuada 

(Eadcon), chegando em 2008 a 205.244 alunos (BRASIL, MEC, Inep, 2009a, tabela 7.1). 

A expansão da Unitins e de outras IES aconteceu motivada pelo advento da Internet e das novas 

tecnologias do final do sec. XX, ampliando o conceito de EaD, sua importância e possibilidades. As 

instituições de ensino público ou privado no país já dominam a tecnologia e a pedagogia da EaD, muitas 

delas com cursos livres, de graduação e pós-graduação (ANDRADE, 2007). O MEC começou a 

credenciar oficialmente instituições de cursos à distância no Brasil, em 1999, mantendo um número 

bastante ascendente de IES credenciadas, e colocando a EaD como modalidade regular integrante do 

sistema educacional nacional. 

                                                           
22 Para maiores informações consultar o endereço www.uvb.br 
23 Para maiores informações consultar o endereço www.unirede.br 
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Ainda hoje, a EaD é vista com desconfiança e gera polêmicas24. Antes não tinha credibilidade, 

mas foi conquistando espaço e confiabilidade, atualmente é impossível falar em educação sem mencionar 

o Ensino a Distância. O quadro abaixo mostra a crescente expansão da EaD nas IES no Brasil, entre 2002 

e 2008. 

Tabela 01. Evolução do Número de IES, Cursos, Vagas e Inscritos na EaD - 2002 a 2008 

Ano IES %∆ Cursos %∆ Vagas %∆ Inscritos %∆ 

2002 25  46  24.389  29.702  

2003 38 52,0 53 13,0 24.045 1,5 21.873 26,4 

2004 47 23,7 107 105,8 113.079 370,7 50.706 131,8 

2005 73 55,3 189 76,6 423.411 274,4 233.626 360,7 

2006 77 5,5 349 84,7 813.550 92,1 430.229 84,2 

2007 97 26,0 408 16,9 1.541.070 89,4 537.959 25,0 

2008 115 18,6 647 58,6 1.699.489 10,3 708.784 1,8 

Fonte: BRASIL, 2009b, p.23 

 

De acordo com os dados do Censo realizado pelo Inep, na graduação a distância em 2007, 97 IES 

ofereceram 408 cursos. É possível observar que são 19 IES a mais em relação às registradas no ano de 

2006. É possível observar que o número de cursos de graduação a distância aumentou de maneira 

significativa nos últimos anos. Comparado ao ano de 2006, foram criados 59 novos cursos a distância, 

representando um aumento de 16,9% no período. O número de vagas oferecidas aumentou 89,4% em 

relação a 2006, ou seja, uma oferta de 727.520 vagas a mais; todavia, o número de inscritos e de ingressos 

não acompanharam o mesmo ritmo de crescimento, registrando uma relação de 0,35 candidato por vaga. 

As matrículas nessa modalidade de ensino aumentaram 78,5% em relação ao ano anterior e, em 2007, 

passaram a representar 7% do total de matrículas no ensino superior (BRASIL, MEC, Inep, 2008, p.23-

24). Se a graduação a distância já vinha apresentando números surpreendentes na sua expansão, o ano de 

2008 superou as expectativas, 

                                                           
24 Alves (S/d) pontua que já em 1906, Dr. Joaquim José Seabra, Ministro da Justiça e Negócios Interiores (que 
abrangia a Educação), num relatório ao Presidente da República, se manifestava: "O ensino chegou (no Brasil) a um 
estado de anarquia e descrédito que, ou faz-se a sua reforma radical, ou preferível será aboli-lo de vez". 



106 

 

 

115 instituições ofereceram 647 cursos em 2008. As matrículas na modalidade de ensino 
a distância aumentaram 96,9% em relação ao ano anterior e, em 2008, passaram a 
representar 14,3% do total de matrículas no ensino superior. Além disso, o número de 
concluintes em EAD cresceu 135% em 2008, comparado a 2007 (BRASIL, 2009b, p. 
01). 

 

Esses dados representam 18 IES a mais em relação às registradas no ano de 2007, sendo criados 

239 novos cursos, representando um aumento de 58,6% comparado ao ano anterior. O número de cursos 

de graduação a distância aumentou de maneira significativa, registrando um aumento de 10,3%, ou seja, 

uma oferta de 158.419 vagas a mais. O crescimento no número de vagas da educação a distância deu 

prosseguimento a um aumento que se observa desde 2003. Nesse período registrou-se uma variação de 

mais de 70 vezes no número de vagas ofertadas (BRASIL, MEC, Inep, 2009b, p 28). 

Em 2008 o total de ingressantes apresentou um aumento de 42,2%, em relação ao ano de 2007. As 

matriculas em cursos a distância nesse período quase dobraram, chegando a 727.961. Esse número 

representa 14,3% do total das matrículas dos cursos de graduação, incluindo os presenciais, sendo que em 

2007, esse percentual estava em torno dos 7%. Outro dado também significativo foi a quantidade de 

concluintes em educação a distância que apresentou um forte aumento de 135% em relação ao ano de 

2007. (BRASIL, MEC, Inep, 2009b, p. 30). 

A expressão máxima da EaD nas instituições públicas é a UAB25, que tem como prioridade a 

formação de professores para a Educação Básica. Para atingir este objetivo central a UAB realizou ampla 

articulação entre instituições públicas de ensino superior, de estados e municípios brasileiros, para 

promover, por meio da metodologia da educação a distância, acesso ao ensino superior para camadas da 

população que estão excluídas do processo educacional (BRASIL, MEC, UAB, 2009). 

                                                           
25 Até o fim de 2007, havia 39 universidades públicas federais e 10 CEFETS oferecendo 190 cursos de graduação e 
em 280 polos de apoio presencial com laboratório didáticos. Em 2008 foram 79 instituições federais e estaduais, com 
590 polos. A UAB prevê não só a formação em graduação dos professores, mas também a formação continuada. 
Segundo Bielschowsky (2008), a ideia é que ela seja a casa do professor brasileiro, com 800 a mil polos distribuídos 
por todo o Brasil. 
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Nas instituições privadas a referencia é o Sistema Educacional Eadcon26 (parceria com a FAEL, 

Unitins27 e Univali, o Instituto Chiavenato e o Instituto Wanderley Luxemburgo, estando presente nos 27 

estados brasileiros, chegam a mais de 1.300 cidades. Belloni (2003) aponta que essa nova organização sob 

a forma de associação, rede ou consórcio, “significa um esforço de instituições educacionais que atuam na 

área do ensino a distância no sentido da cooperação institucional e intercambio científico” (p. 92). O 

sistema Eadcon não tem autorização do MEC para ofertar cursos de graduação, mas domina a tecnologia, 

e contrata IES para esse fim. 

Para uma melhor compreensão apresentamos na tabela abaixo a Cronologia dos modelos 

brasileiros de educação a distância entre 1972 e 2006. 

 

Tabela 02: Cronologia dos modelos brasileiros de educação a distância 

ANO INSTITUIÇÃO MODELOS 

1972 Conselho Federal de 
Educação 

Relatório Newton Sucupira. Primeiros estudos oficiais em direção à 
universidade a distância 

1978 UnB Convênio com a The Open University – Oferta de cursos livres, traduzidos para 
o português. 

1993 UnB Cátedra da Unesco para educação a distância – Foco na qualificação para EaD, 
e oferta de pós sobre avaliação institucional 

1994 UFMT Nead - 1º. Vestibular para graduação a distância. Licenciatura – Foco na 
interiorização, e criação de núcleos de apoio presencial 

1995 UFSC Laboratório de Ensino a Distância – Uso intensivo de NTIC – foco na pós 
graduação e na integração com empresas 

1996 UNICAMP, PUC, RJ 
e UFSC 

Criação dos primeiros AVAs (LMS); 

                                                           
26 A Rede Eadcon desenvolveu um sistema para a prestação de serviços educacionais, assessoria, capacitação e 
ensino de educação continuada a distância, com o intuito de proporcionar acesso ao Ensino Superior ao maior 
número de brasileiros. A Rede Eadcon também conecta as instituições parceiras a seus alunos, via internet, por meio 
de um moderno Portal Educacional com web aulas, biblioteca virtual, chats, debates e até um canal para a criação de 
redes de relacionamento. Além disso, os conteúdos são ainda disponibilizados em forma de material didático 
(EADCON, 2009a). Mais informações no site: 
http://www.eadcon.com.br/SobreoSistemaeducacionalEadcon/tabid/38/Default.aspx. 
27 Essa IES foi descredenciada pelo MEC, em 2009, para ofertar EaD. 
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1997 UNIFESP UnifespVirtual – Uso intensivo de NTIC – foco na pós para formação nacional 
em competências críticas em Saúde 

1998 ANHEMBI 
MORUMBI 

Uso intensivo de NTIC para modernizar o ensino tradicional. Criação de 
disciplinas a distância e pós (online); 

1999 UVPBR E UNIREDE Movimentos criados nas IFES para criar uma universidade pública a distância 

2000 SP; TO; e, RJ Governos estaduais criam programas para formação a distância de professores 
(leigos) da Educação Básica. Surgem o PEC, em SP, a Unitins Educon em TO; 
e o CEDERJ no Rio de Janeiro 

2001 Início da expansão do 
setor privado na EaD 

Modelo de tele aulas via satélite ou pré gravadas, e licenciamento de franquias 

2002 Ingresso de IES 
Católicas 

Metodistas e Comunitárias na EaD. Uso de internet e multimídia para o 
relacionamento com os estudantes a distância 

2006. MEC Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB. Interiorização da ação das 
IFES com a criação de polos municipais 

Fonte: VIANNEY, 2008, p. 43-44 

 

Apesar da EaD ter se expandido de forma extraordinária nos últimos anos na oferta de vagas o 

ensino superior, há também um grande crescimento nos projetos voltado para a educação técnica a 

distância. Um levantamento feito pelo Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância 

(AbraEAD), em sua edição de 2008, aponta que 01 em cada 73 brasileiros estuda a distância em Cursos 

voltados para profissionalização por EaD. Mais de 2,5 milhões de brasileiros estudaram em cursos com 

metodologias a distância no ano de 2007; a pesquisa incluiu não só os alunos em cursos de instituições 

credenciadas pelo Sistema de Ensino, mas também grandes projetos de importância regional ou nacional, 

como os da Fundação Bradesco, Fundação Roberto Marinho e os do Grupo S (Sesi, Senai, Senac, Sebrae, 

etc.), como demonstra a tabela abaixo (AbraEAD, 2008). 

 

Tabela 03 – Número de brasileiros em cursos de Educação a Distância em 2007 

PROJETO OU PESQUISA FORMAÇÃO Nº 
ALUNOS 
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Instituições credenciadas e cursos 
autorizados pelo Sistema de 
Ensino 

EJA, Fundamental, Médio, Técnicos, Graduação, Pós-
graduação 

972.826 

Educação corporativa e 
Treinamento em 41 empresas 

Formação de funcionários, colaboradores e fornecedores 582.985 

Senai* Formação inicial e continuada de trabalhadores (exclui os 
cursos de formação técnica de nível médio e de pós-graduação) 

53.304 

Sebrae Cursos para empreendedores: Análise e planejamento 
financeiro, Aprender a apreender, Como vender mais e melhor, 
De olho na qualidade, Iniciando um pequeno grande negócio e 
Desafio Sebrae 

218.575 

Senac Programas compensatórios de matemática e português e cursos 
de formação inicial e continuada, nas áreas de informática, 
gestão, comércio, saúde e turismo e hospitalidade 

29.000 

CIEE Cursos de iniciação profissional 148.199 

Fundação Bradesco Escola Virtual 164.866 

OI Futuro Tonomundo 175.398 

Secretaria de Educação a 
Distância do MEC** 

 8.552 

Governo do Estado de São Paulo  119.225 

Fundação Telefônica  9.000 

Fundação Roberto Marinho***  22.553 

TOTAL  2.504.483 

FONTE: AbraEAD/2008. 

* Exclui alunos em cursos autorizados oficialmente, informados em outro item. 

** Exclui o projeto Mídias na Educação (20 mil alunos), já informado pelas instituições credenciadas. 

*** Exclui alunos do Telecurso 2000. 
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Segundo a AbraEAD (2008), o número de brasileiros que estudaram por EaD é por certo maior, 

pois este levantamento inclui apenas projetos de porte nacional ou regional, estando de fora uma 

infinidade de projetos com cursos livres, de línguas, matérias a distância de cursos presenciais etc. 

Um exemplo de Educação corporativa, e a Universidade Corporativa da Sadia (Uni`S), criada em 

2003 com o propósito de conectar a educação à visão e estratégia da companhia, para garantir resultados 

cada vez melhores. Atende todos os empregados da empresa, em 2007 foi um total de 48 mil funcionários, 

em 18 programas de educação a distância. A empresa tem alguns programas direcionados a colaboradores 

integrados, terceiros e/ou fornecedores. Segundo Margareth Chiaramelli, Reitora da Uni`S: 

 

A EaD é uma excelente alternativa para empresas que precisam disseminar rapidamente 
o conhecimento, empresas dispersas geograficamente pelo Brasil e exterior e, 
principalmente, para garantir uma linguagem homogênea em toda a companhia (ABED, 
2007, p. 03). 

 

A Fundação Bradesco por meio da Escola Virtual, é um portal de e-learning dedicado a oferecer 

cursos a distância, via internet e semipresenciais, foi criado em 2001 com a proposta de propiciar um 

ambiente virtual e presencial de aprendizagem, com capacidade de atender até 150.000 mil alunos 

simultaneamente. A Escola Virtual tem como missão oferecer educação informal por meio da Educação a 

Distância à população menos favorecida economicamente; oferecer formação complementar a educadores 

da rede pública e/ou organizações sem fins lucrativos; oferecer educação continuada para a Organização. 

A Fundação Bradesco, em 2011 disponibilizava cursos em várias áreas, inclusive na formação continuada 

de profissionais de educação (FUNDAÇÃO BRADESCO, 2011). 

A EaD no Senac teve uma experiência piloto em ensino por correspondência em 1973, criando 

posteriormente o Sistema de Teleducação em 1976, para ofertar programas visando atender a uma 

clientela de zonas urbanas, periféricas ou interioranas sem condições de frequentar cursos em horários e 

locais pré-determinados. Foi criado posteriormente o Centro Nacional de Educação a Distância (1996); a 

Série Radiofônica Espaço Senac (1996); a Rede Nacional de Teleconferência (2000); a Rede EAD Senac 

(2004) e a Rede EAD Senac – Cursos Livres (2008). O Senac tem atuado nas modalidades: Formação 

inicial e continuada (Programas Compensatórios, Aperfeiçoamento e Socioprofissionais); Educação 

Profissional Técnica (em processo de credenciamento - semi-presencial); Educação Superior (pós-

graduação lato sensu) e Programas de educação Corporativa (e-learning). Atingindo um numero de 

matrículas: Cursos Livres: 300.760 (2000 - 2007) e Pós-graduação: 6.500 (2005 - maio/2008), nos 
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programas nacionais: Rede EaD Senac (cursos de pós-graduação lato sensu a distância), Programa 

Sintonia Sesc Senac, Rede Sesc Senac de Teleconferência (programas de educação corporativa a 

distância) (WAEHNELDT, 2008, p. 12-30). 

Desde 1995, o governo FHC passou a defender o importante papel da EaD na expansão da 

educação superior, priorizando a atualização de professores em serviço, tendo em vista a universalização 

do ensino fundamental. A EaD, no final desse governo (2002), contava com 25 IES, ofertando 24.389 

vagas. Já no governo Lula, a expansão da EaD aumentou de maneira significativa, chegando, em 2008, a 

115 instituições que ofereciam 1.699.489 vagas: 14,3% do total das matrículas dos cursos de graduação. 

(BRASIL, MEC, INEP, 2009b, p.23). Entretanto, em 2009, foram 129 IES que ofertava EaD, aumentando 

em 30,4% o número de cursos (844), mas as vagas oferecidas decresceram para 1.561.715, assim como a 

procura diminuiu, o número de inscritos caiu 6,05%, passando para 665.839 (BRASIL, MEC, INEP, 

2009a), apesar do numero de matrículas manter um leve crescimento, de 727.961 para 838.125 (BRASIL, 

MEC, INEP, 2011). 

No ensino superior brasileiro, houve uma diminuição nas matriculas em 2009, de 11,6%. Para o 

pesquisador Naercio Menezes Filho, do Insper, a queda é resultante de uma série de fatores que funcionam 

em cadeia, menos pessoas chegam a universidade porque há um menor contingente que sai do ensino 

médio e isso é resultado de menos egressos na educação fundamental, acredita ainda que a queda pode 

estar relacionada à opção por um curso técnico, já que há uma demanda por esses cursos está crescendo 

(Balmant, 2011). Na avaliação de Carlos Monteiro, a queda reflete uma desilusão em relação à formação 

universitária, “depois do “boom” do início da década muita gente percebeu que só o diploma não dá 

condições de ter uma ascensão rápida. [...] o mercado quer profissionais com competências e habilidades e 

isso não se resolve com um diploma” (Balmant, 2011). Para Rodrigo Capelato, a queda foi uma questão 

contingencial. No caso da educação a distância, reflete a rigidez na regulação. "Depois de um crescimento 

desordenado, a fiscalização aumentou e ficou mais difícil credenciar novos polos". (Balmant, 2011). 

Avaliando as justificativas apresentada por Rodrigo Capelato, nos remetem ao processo de supervisão e 

avaliação realizado pelo MEC, em 2008, nas maiores IES que ofertavam EaD, a Universidade do Norte do 

Paraná (Unopar), a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), o Centro Universitário Leonardo da 

Vinci (Uniasselvi), de Santa Catarina, e a Faculdade Educacional da Lapa (Fael), do Paraná. O secretário 

de Educação a Distância, Carlos Eduardo Bielschowsky explicou a escolha “Iniciamos o processo com 

essas instituições justamente porque elas concentram o maior número de alunos e, também, o maior 

número de denúncias” (MEC, MEC, 2008).  



112 

 

A fiscalização apontou diversas irregularidades em pontos de atendimento presencial aos alunos, 

como ausência de coordenadores, falta de laboratórios de informática e de bibliotecas. 

 

A Unitins e a Fael, associadas ao Sistema Eadcon, dispõem de 1.494 pólos de 
atendimento. Desses, 1.278 terão de ser desativados. O Sistema Eadcon não está 
credenciado pelo MEC para oferecer cursos de graduação a distância — somente de 
especialização. “O Eadcon extrapolou. Participa do processo acadêmico de maneira 
inadequada”, afirmou Bielschowsky. A Uniasselvi, que terá 60 de seus 93 pólos 
desativados, promove reestruturação em comum acordo com o MEC e vai reformular o 
processo de avaliação, além de aprimorar a infra-estrutura dos pólos remanescentes. Das 
quatro instituições, somente a Unopar não precisará fechar nenhum dos 357 pólos de 
apoio presencial. Entretanto, terá de limitar o número de vagas a 35 mil — redução de 
um terço do que foi oferecido este ano —, rever o material didático, contratar 
coordenadores de pólo, aprimorar o atendimento nos pólos, especialmente na questão da 
biblioteca, e reelaborar o sistema de avaliação. No caso da Unitins, o vestibular está 
suspenso até a instituição assinar o termo de saneamento com o MEC. Nas demais 
instituições, o número de vagas estará restrito durante o processo de saneamento. Todas 
terão um ano para se adequar aos requisitos de qualidade estabelecidos pelo MEC. 
Passam agora por avaliação a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), do Rio Grande 
do Sul; a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), da Bahia; a Universidade Castelo 
Branco (UCB), do Rio de Janeiro, e a Universidade Cidade de São Paulo (Unicid). Estão 
matriculados 60 mil alunos nos pólos desativados. Segundo Bielschowsky, eles podem 
ser transferidos para outros que estejam funcionando regularmente e sejam próximos do 
anterior. “Caso os alunos não possam ser transferidos, os pólos continuarão abertos até 
que os matriculados concluam os cursos”, esclareceu o secretário (MEC, MEC, 2008).  

 

Ao todo foram desativados 1.337 polos de educação a distância em todo o país, e a Unitins foi 

descredenciada. Esses dados podem indicar uma possível desaceleração da procura por essa modalidade 

de ensino. Os próximos censos podem confirmar ou não essa tendência. 

Todavia, percebe-se que a educação a distância encontra-se numa situação mais privilegiada do 

que a educação presencial, em função dos avanços tecnológicos e das facilidades trazidas pela Internet nos 

últimos anos. Melo; Melo; Nunes (2009, p. 192) destacaram fatores que tem contribuído para a expansão 

da EaD: 

 

a melhoria da qualidade de vida, a competitividade empresarial promovida pelos 
avanços científicos e tecnológicos, as exigências do novo perfil profissional do mercado 
de trabalho, a globalização, ou ainda, fatores pessoais, políticos e culturais. Fatores estes 
de alto grau de importância que vêm pressionando e/ou influenciando as ações 
governamentais. 
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Esses fatores, com toda certeza vêm influenciando as políticas públicas de expansão da educação 

superior a distância 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa nos mostrou que a oferta do ensino, na modalidade de EaD, buscou sempre 

compensar, de forma rápida, a defasagem na formação do trabalhador; os programas de ensino a distância, 

até a edição das LDB/96, eram voltados para aperfeiçoar, capacitar e complementar estudos nos níveis 

fundamental, médio e formar trabalhadores para empresas privadas. Com a abertura fornecida pela nova 

legislação, o ensino a distância passou a ter caráter principal de formação, como os cursos de nível 

superior. 

Dentre os fatores que têm contribuído para a expansão desse setor, destacam-se: a) ser um 

mercado amplo e promissor; b) a EaD atende educandos a longa distância social e geográfica; c) 

democratização do acesso para sanar as profundas desigualdades sociais no ensino superior brasileiro; d) a 

EaD avançou em razão das importantes melhorias no sistema de comunicação, pois um mundo 

globalizado e com rápidas mudanças exige profissionais capacitados e com domínios cada vez maiores de 

conhecimentos e habilidades. 

Apesar de ser um número razoável de instituições a ofertar ensino a distância, principalmente em 

localidades que não possuem graduação presencial, ainda existem muitos espaços a serem ocupados e, 

considerando os avanços tecnológicos de informação e comunicação, das últimas décadas, a EaD tem se 

mostrado uma poderosa ferramenta de qualificação de pessoal e de acesso, com a utilização dessa novas 

tecnologias. Isso nos leva a admitir que muitas pessoas podem ser beneficiadas, considerando o tamanho 

do universo que se abre de sujeitos em busca de uma melhor qualificação, na extensão territorial 

brasileira. 

No entanto, independentemente do otimismo daqueles que apostam na EaD, fica claro que o 

governo e a sociedade brasileira ainda terão que enfrentar muitos desafios, com destaque para à aplicação 

de recursos nesta modalidade de ensino; na política de democratização do acesso à educação superior; e 

fundamentalmente na questão da qualidade na oferta. Uma vez que a expansão em massa e sem qualidade 

contribuirá na formação de profissionais incapazes de lidar com a realidade de um mundo cada vez mais 

globalizado e competitivo. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho analisa, no contexto da rede pública estadual de Goiás, o tratamento dispensado pelo 

governo ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) do magistério enquanto política pública de 

valorização salarial docente considerando, além do disposto na Lei nº 11.738/2008, as perspectivas de 

viabilidade, via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb). No contraponto discute o “Programa Reconhecer: educação, o mérito 

é seu” implementado na rede pública estadual de Goiás, buscando um comparativo entre aspectos 

relevantes que caracterizam essas duas políticas de valorização salarial docente. 

Justifica-se pela necessidade de acompanhamento e avaliação de como os gestores têm se 

posicionado diante das determinações da Lei nº 11.738/2008 e no caso específico de Goiás, de como 

concepções divergentes das que fundamentam o Piso podem lhe ser concorrentes, como por exemplo, o 

Programa Reconhecer implantado pelo governo e que possui como critério para premiação, unicamente, o 

mérito pessoal.  

Basicamente, norteiam o trabalho as seguintes questões: O que é e em que concepções se 

fundamentam as proposições do PSPN e do Programa Reconhecer? Como justificar a inviabilidade do 

Piso e a viabilidade do Programa Reconhecer? É possível observar no contexto do financiamento, 

principalmente por meio do Fundeb, e da gestão, por meio das ações de reorganização interna da rede, 

adotadas pelo governo, evidências que justificam o não atendimento ao Piso?  
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Numa análise geral o trabalho objetiva discutir o que é o PSPN e as dificuldades de se fazer 

respeitar a lei enquanto política pública de valorização salarial docente. Também objetiva descrever os 

principais aspectos do Programa Reconhecer assim como as concepções que lhe fundamentam.  

Pontualmente, objetiva verificar, no contexto da rede pública estadual de Goiás, de que forma a política de 

valorização do magistério, baseada no PSPN, tem sido tratada, inclusive considerando a questão do 

financiamento via Fundeb, principal fonte orçamentária da rede, e que possui vinculação direta com a sua 

atualização. Por esse viés pretende discutir uma possível contradição entre a inviabilidade do Piso e a 

viabilidade do “Programa Reconhecer”, lançado pelo governo de Goiás.  

Os dados sobre os fatores que discutem a viabilidade do piso na rede pública estadual de Goiás, 

bem como sobre as demais questões levantadas, foram cotejados a partir de uma pesquisa documental 

envolvendo, dentre outros, a legislação e a normatização pertinentes: Constituição Federal de 1988, 

Emenda Constitucional nº 53/2006, Lei nº 11.494/2007, Lei nº 11.738/2008, relatórios e pareceres do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), portarias e normativas do Ministério da Educação e da 

Secretaria de Estado da Educação de Goiás, neste caso com destaque para o Programa Reconhecer. As 

análises conceituais consideraram, além do disposto nos documentos, a realização de um levantamento 

bibliográfico envolvendo, dentre outros, os trabalhos de Monlevade (2000), Vieira (2007), 

Morduchowicks (2003), Machado (2010). O recorte temporal privilegia a transição de governos realizada 

entre 2010 e 2011, obviamente com ênfase para o primeiro semestre do exercício atual, período em que foi 

lançado o Programa Reconhecer. 

 

O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO 

Conceitualmente, o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério é um parâmetro que deve ser 

observado nacionalmente, independente do lugar ou da etapa em que o professor atua (VIEIRA, 2007).  

Na mesma direção, a concepção do PSPN deve contemplar, enquanto vencimento inicial da 

carreira do magistério, as características de atratividade (MORDUCHOWICKS, 2003), irredutibilidade e 

indivisibilidade (MONLEVADE, 2000), ou seja, precisa possuir a condição de atrair para o magistério os 

egressos do ensino médio mais bem preparados; possuir um mecanismo de atualização monetária; além 

disso, estar vinculado a uma única função docente, em uma única escola, contribuído para acabar com a 

multijornada e com o subemprego.  
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 Sem grandes perspectivas de vir a atender integralmente essas características, mas representado 

algum avanço, em 16 de julho de 2008 foi aprovada pelo Congresso Nacional e posteriormente sancionada 

pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva a Lei nº 11.738/2008, instituindo o PSPN, que se refere ao 

vencimento inicial da carreira, para quem possui nível médio modalidade normal (magistério), para uma 

jornada de no máximo 40 horas semanais. A lei do piso, como ficou conhecida, estabeleceu ainda que 

apenas dois terços da carga horária deveriam ser utilizados em atividades com os alunos e que a União 

complementaria, a partir de condições específicas,  os recursos para que estados e municípios 

implementassem o benefício. Além disso, estabeleceu também que o PSPN seria atualizado no mês de 

janeiro de cada ano, a partir de 2009, tendo como referência o crescimento do Valor Mínimo Aluno Ano 

(VMAA) do Fundeb.  

 

Quadro 1: Principais aspectos da Lei nº 11.738/2008 

Aspectos LEI Nº 11.738/2008 

PSPN R$ 950,00 

Atribuição Nível médio, modalidade normal 

Referência Vencimento inicial da carreira 

Carga Horária Semanal No máximo 40 horas 

Horas-Atividades No mínimo, um terço 

Profissionais do Magistério Docentes e suporte à docência (inclui aposentados) 

Implantação 2009 2/3 da diferença mais atualização28  

Implantação 2010 Totalidade mais atualização 

Planos de Carreira Adequação ou elaboração 

Mês para atualização Janeiro 

Referência para atualização Crescimento Valor Mínimo Aluno Ano/Fundeb 

Complementação da União Complementação/Fundeb 

     Fonte: MACHADO, 2010, pp. 83 e 84. 

                                                           
28 Atualização prejudicada pela interpretação da Advocacia Geral da União (BRASIL, 2011) 
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Mesmo diante de um valor inexpressivo para o patamar de cinco salários mínimos já defendidos 

pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) como parâmetro para definição do 

piso (MONLEVADE, 2000) a Lei nº 11.738/2008 foi alvo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

nº 4167/2008, impetrada pelos governadores de cinco estados brasileiros. No entanto, a ação foi julgada 

improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2011) ratificando a legitimidade da norma em 

questão. 

Em função de diferentes interpretações da Lei nº 11.738/2008, assim como das portarias que 

definem o valor mínimo aluno ano (VMAA) do Fundeb, o MEC e a CNTE possuem divergentes 

definições do valor a que se refere o PSPN. (CNTE, 2011) 

 

Tabela 1: Evolução do PSPN nas diferentes interpretações 
(valores correntes) 

Ano CNTE (R$) AGU/Mec (R$) 

2008 950,00 950,00 

2009 1.132,40 950,00 

2010 1.312,85 1.024,67 

2011 1.597,72 1.187,00 

2012 1.856,72 1.450,87 

Fonte: tabela elaborada para esse estudo. 

 

O gráfico a seguir apresenta a evolução do PSPN nos parâmetros da tabela 1, nas interpretações da 

CNTE e do Mec. 
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Fonte: gráfico elaborado para esse estudo. 

 

Nota-se que a divergência entre as interpretações sobre o valor do PSPN tem início em 2009 e 

permanece até a previsão para 2012. Para a CNTE o PSPN atinge os valores de R$ 950,00, R$ 1.132,40, 

R$ 1.312,85, R$ 1.597,72 e R$ 1.1856,72, nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente. 

 

Tabela 2: Evolução do PSPN em diferentes interpretações 

(Corrigido pelo IPCA, valores de janeiro/2011) 

Ano CNTE (R$) AGU/Mec (R$) 

2008 1.114,67 1.114,67 

2009 1.255,38 1.053,17 

2010 1.391,53 1.086,08 

2011 1.597,72 1.187,00 

Fonte: tabela elaborada para esse estudo. 
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O gráfico 2 apresenta a evolução do valor do PSPN com os valores corrigidos pelo IPCA tendo 

como referência janeiro de 2011. 

 

 

Fonte: gráfico elaborado para esse trabalho 

 

É possível verificar que considerando a interpretação da AGU/Mec para a atualização do PSPN, 

há redução no valor do PSPN em 2009 e 2010, retomando o crescimento somente em 2011. Na 

interpretação da CNTE os ganhos reais aparecem em todos os exercícios analisados. 

 

O PSPN NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE GOIÁS 

Para que se entenda melhor o cenário de 2011 na rede pública estadual de Goiás, lócus de análise 

desse trabalho, convém registrar a forma parcial e fragmentada com que o PSPN foi implantado em 2009 
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e 2010.  O gráfico 3 apresenta de que forma o piso foi implantado na rede pública estadual de Goiás29, 

fazendo também um comparativo com os valores defendidos pela CNTE e com os valores apontados pelo 

Ministério da Educação.  

 

 

Fonte: Gráfico elaborado para esse estudo. 

 

Em janeiro de 2009 o PSPN deveria ser, na interpretação da CNTE, R$ 1.132,40 e na 

interpretação do MEC, com base em nota técnica da Advocacia Geral da União (BRASIL, 2009a), R$ 

950,00. Dessa forma, considerando o mecanismo de implementação gradual nos termos do Art. 3º da lei 

do piso, o vencimento inicial para uma jornada de no máximo 40 horas semanais, atribuído aos 

profissionais do magistério com formação em nível médio, modalidade normal, garantido 1/3 de horas 

atividades seriam respectivamente, R$ 993,49 e R$ 871,91. Na rede pública estadual de Goiás o valor do 

vencimento inicial, nessas condições, era de apenas R$ 715,68.  

                                                           

29
 Conforme Lei Estadual nº 16.544/2009 e Lei nº 17.038/2010. Além de consulta a tabela de vencimentos disponível 

em http://sintego.org.br/site/#[ajax]pagina&id=95. Acesso em 10 de dezembro de 2011. 
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A aprovação e implementação da Lei Estadual nº 16.544/2009 e posteriormente da Lei Estadual nº 

17.038/2010  provocou um crescimento percentual  de 40% no valor do vencimento inicial da carreira do 

magistério da rede pública estadual de Goiás no período de março de 2009 a novembro de 2010, 

representado um ganho real no percentual de aproximadamente 30%. Mesmo assim o governo Alcides 

Rodrigues não cumpriu as determinações da legislação estadual deixando de efetivar, em novembro de 

2011 o PSPN no valor de R$ 1.024,67. 

No primeiro semestre de 2011, assumiu o governo de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) deixando a 

pasta da educação com o economista e deputado federal Tiago Peixoto (PMDB). O que se viu foi um forte 

racionamento nos investimentos educacionais e uma reorganização interna buscando levar para a sala de 

aula professores que estariam, segundo o governo, em atividades descaracterizadas de suas funções. 

Outra frente assumida pela nova gestão foi inaugurar na rede um novo discurso: meritocracia, 

bonificação, desempenho pessoal, determinação de metas, exoneração de diretores “ineficientes”, 

treinamento, produtividade, etc, ou seja, a implantação de um modelo mercadológico de educação. 

Sob o argumento de ter assumido o estado em más condições financeiras, o governo não cumpriu, 

até o momento de conclusão desse trabalho, as determinações da Lei 11.738/2008 que previa para janeiro 

de 2011 uma atualização de 15,78%30 que, considerando o não cumprimento integral da última 

atualização, atingiria o percentual de aproximadamente 18%. 

 

INDÍCIOS DE (IN)VIABILIDADE DO PSPN NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE GOIÁS 

De acordo com a Portaria Interministerial nº 1.459/2010, considerando os valores da Portaria 

Interministerial nº 538-A/2010, está previsto para 2011 um crescimento no Fundeb31 goiano de 18,82%, 

ou seja, podendo chegar a R$ 1.324.927.886,60. Se for considerado o valor executado em 2010 o 

montante do Fundo em 2011 poderá ser superior a 1,4 bilhões.  

Como pode ser observado, do ponto de vista da arrecadação as perspectivas de se fazer o 

investimento na valorização salarial do magistério apontam para a viabilidade uma vez que a demanda 

para atualizar o Piso na rede pública estadual de Goiás representaria um crescimento da folha do 
                                                           
30 De acordo com o PSPN na interpretação do MEC. 
31 Embora o foco seja dado ao Fundeb, pelo fato de representar a maior parte dos recursos da SEE de Goiás, ressalta-
se que os valores correspondentes aos percentuais que não fazem parte desse fundo, tendem a manter proporção 
semelhante de crescimento. 
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magistério de aproximadamente 18%, ou seja, 15,93% da atualização 2010/2011 e 1,79% remanescente da 

atualização do interstício 2009/2010. 

A tabela 3 a seguir apresenta a evolução dos recursos do Fundeb em 2010 e 2011. 

 

Tabela 03: Evolução da receita do Fundeb da SEE-GO nos 

exercícios de 2010 e 2011 

Mês 2010 2011 

Janeiro 72.671.474,61 101.461.312,47 

Fevereiro 86.762.834,71 99.397.669,64 

Março 99.574.838,84 119.045.657,56 

Abril 111.340.781,46 112.595.821,45 

Maio 110.587.385,75 115.927.039,39 

Junho 87.097.291,20 115.806.789,09 

Julho 101.634.984,28 107.184.238,82 

Agosto 100.976.525,37 110.418.513,13 

Setembro 93.890.002,91 124.991.073,94 

Outubro 105.008.900,94 - 

Novembro 106.798.767,37 - 

Dezembro 108.588.633,80 - 

Fonte: tabela elaborada para esse estudo 

 

Num comparativo com o mesmo período do ano anterior é possível observar que, em valores 

correntes, as receitas do Fundeb da rede pública estadual de Goiás em 2011 foram sempre maiores. Há que 

se ressaltar, porém, que nos meses de janeiro e fevereiro de 2011 as receitas são inferiores aos três últimos 

meses de 2010 e só retomam o crescimento a partir do mês de março.O gráfico 4 apresenta um 

comparativo entre as receitas do Fundeb da rede pública estadual de Goiás em 2010 e 2011.  
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        Fonte: gráfico elaborado para esse trabalho. 

 

Nos meses de outubro, novembro e dezembro estima-se que essa tendência de crescimento 

permaneça, pois em todos os exercícios anteriores foram observados crescimentos significativos a partir 

do mês de outubro. Portanto, é possível verificar que há, de fato, crescimento na arrecadação, o que 

colabora para a viabilidade do PSPN. 

Conforme Machado (2010) um dos fatores de limitação ao pagamento do PSPN na rede pública 

estadual de Goiás em 2009 e 2010 foi a baixa proporção alunos/professor. Esse fato foi confirmado pela 

SEE no início do atual exercício e conforme afirma o gestor da pasta, Tiago Peixoto, esse problema foi um 

dos alvos da reorganização interna da rede. 

 

Com o lançamento do Programa Reconhecer – Estímulo à Regência, a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) trabalha para diminuir a falta de professores em sala de aula 
em todo o Estado. Um levantamento feito pelo próprio órgão, no início da gestão do 
secretário Thiago Peixoto, revelou que dos 29 mil docentes efetivos, mais de 14 mil 
exerciam atividades outras que lecionar. [...] Com o retorno dos docentes à sala de aula, 
o objetivo é que a ocorrência de situações como esta sejam reduzidas drasticamente em 
toda a rede estadual. Iniciativas deste porte são imprescindíveis para reduzir a proporção 
desse problema, ilustrado por dezenas de casos de professores em contratos temporários 
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que ministram aulas das disciplinas que mais carecem de profissionais na rede estadual, 
enquanto há professores efetivos com licenciaturas nestas áreas exercendo funções 
administrativas - foram constatados casos de docentes que tiravam xerox ou que eram 
responsáveis por análises de processos, por exemplo.(GOIÁS, 2011a) 

 

A atuação do governo, nesse sentido, também é um indicativo apontado como evidência de 

viabilidade do PSPN, uma vez que colabora para aumentar a proporção alunos/professor na rede. Em 

2010, a proporção era de 12 alunos por professor pago (ativo e inativo) e de 16 alunos por professor em 

atividade. O Parecer CNE/CEB nº 09/2009 sugere uma proporção nunca inferior a 22 alunos por professor 

na rede de ensino, principalmente se tratando do atendimento predominantemente da segunda fase do 

ensino fundamental e ensino médio, onde há a possibilidade de um maior número de alunos por sala. 

Embora essas duas variáveis, receita e proporção alunos/professor, sejam evidências da 

viabilidade do PSPN, existem outras variáveis que ainda precisariam ser analisadas para maior segurança 

das afirmações. São elas: o valor da folha de pagamento dos profissionais do magistério e a real situação 

de atendimento da rede como por exemplo, número de alunos, turmas e unidades atendidas.  

Uma alternativa encontrada pelo governo de Goiás para aliviar a pressão do movimento sindical, 

particularmente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego) foi a abertura 

de diálogo com o Ministério da Educação para o pleito de recursos inerentes à complementação da União 

para pagamento do PSPN. 

 

Após reunião com o governador Marconi Perillo e o secretário da Educação do Estado 
de Goiás, Thiago Peixoto, o ministro da Educação Fernando Haddad anunciou que o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) vai estudar a possibilidade 
de complementar os recursos necessários para que o Governo do Estado possa pagar o 
piso nacional de salários aos professores da rede estadual de ensino. 
A equipe técnica do governo estadual estima que o pagamento do piso nacional aos 
professores elevará em R$ 500 milhões anuais o gasto com a folha de pagamento - por 
causa da crise financeira que vive atualmente, o Estado ainda não tem condições de arcar 
com o valor. (GOIÁS, 2011b) 

 

A partir dessa afirmação dois pontos mereceram nossa apreciação e conseqüente esclarecimento. 

O primeiro diz respeito ao fato de que, embora não haja nada que impeça o pleito junto à União dos 
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recursos para complementação ao PSPN, essa é uma alternativa sem qualquer fundamentação legal32. A 

Lei nº 11.494/2007 estabelece os critérios para que a complementação da União aconteça e nesse caso não 

contempla estados que não recebem complementação da União ao Fundeb. Goiás não se enquadrou no 

perfil dos estados que poderiam receber complementação da União ao Piso nos exercícios anteriores, não 

se enquadra no exercício atual e, de acordo com o valor previsto no orçamento da União para o VMAA do 

Fundeb/2012, também não se enquadrará para o próximo exercício. Além disso, contabilizando gastos 

com o pagamento de inativos, alimentação escolar, bolsas universitárias e semelhantes, nas despesas de 

Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) como pode ser observado nos relatórios do TCE 

(GOIÁS, 2010a); (GOIÁS, 2011c); (DAVIES, 2010) dificilmente o governo seria convincente no pleito a 

tal complementação. 

Outro ponto que analisamos foi o valor anual estimado pela SEE para viabilizar o pagamento do 

PSPN. Considerando que os recursos do Fundeb serão aplicados integralmente no custeio da folha de 

pagamento dos profissionais do magistério, como vem ocorrendo nos últimos anos, é possível verificar um 

valor inferior ao estimado pela SEE. 

A tabela a seguir, apresenta a receita do Fundeb nos cinco primeiros meses de 2011 num 

comparativo com a folha de pagamento dos profissionais do magistério33. 

 

Tabela 4: Comparativo da receita do Fundeb/SEE/GO 

com a folha de pagamento dos profissionais do 

magistério. 

Mês Receita (RS) Folha (R$) Diferença (R$) 

Janeiro 101.461.312,47 108.597.358,30 -7.136.045,83 

Fevereiro 99.397.669,64 108.084.886,08 -8.687.216,44 

Março 119.045.657,56 112.487.831,18 6.557.826,38 

Abril 112.595.821,45 110.354.784,87 2.241.036,58 

Maio 115.927.039,39 113.158.095,67 2.768.943,72 

                                                           
32 Ver Machado (2010, p. 95-101) 
33 Conforme dados observados pelo Confundeb-Goiás/2011. 
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 Total 548.427.500,51 552.682.956,10 -4.255.455,59 

Fonte: tabela elaborada para esse estudo. 

 

O reajuste de 18% (percentual necessário para atingir o Piso), na tabela de vencimentos dos 

profissionais do magistério, Lei nº 13.909/2011, representaria consequentemente um aumento da folha em 

percentual aproximado, ou seja, também de 18%, o que representaria mensalmente um acréscimo de 

aproximadamente 20 milhões de reais por mês. Caso a receita do Fundeb não evoluísse, o que é 

improvável diante das estimativas do FNDE, esse valor chegaria anualmente a 240 milhões de reais.  

Nos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 os percentuais do Fundeb aplicados no pagamento da 

folha dos profissionais do magistério foi de 107%, 100%, 96% e 102%, respectivamente34. Considerando 

que o atual governo mantenha semelhante percentual de aplicação e observados os dados da tabela 4, o 

valor a mais, estimado pela SEE para viabilizar o Piso, 500 milhões de reais, não procede. Esse valor seria 

de, no máximo 240 milhões de reais. 

 

O PROGRAMA “RECONHECER: EDUCAÇÃO, O MÉRITO É SEU” 

Ao invés de viabilizar o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 o governo de Goiás lançou no dia 22 

de junho de 2011 o primeiro programa de bonificação da história da rede pública estadual de Goiás, o 

programa “Reconhecer: educação, o mérito é seu”. Instituído pela Lei nº 17.402/2011, denomina o 

benefício de “Bônus de Estímulo à Regência”. Conforme cartilha lançada para apresentar o programa, o 

“Bônus de Estímulo à Regência é o reconhecimento do Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado 

de Educação, a todos os professores efetivos em regência de sala” (GOIÁS, 2011d). Para receber o bônus 

o professor precisa ser efetivo e estar na regência de sala, em escola regular do mês de agosto ao mês de 

dezembro de 2011. Porém, “não farão jus ao bônus [...] o professor modulado nas funções de Apoio à 

Inclusão (antigo professor de apoio) e os professores de atividades profissionais e de ensino especial” 

(GOIÁS, 2011e). 

                                                           
34 Relatórios das Contas do Governador. Disponível em  
http://www.tce.go.gov.br/servicos/ContasGov/ContasGov.aspx . Acesso em 10 de outubro de 2011. 
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O valor do bônus pode chegar a R$ 1.500,00 para os professores que trabalham 40 horas 

semanais. Para as demais cargas horárias o bônus deve ser proporcional. Foram considerados, pelos 

cálculos utilizados pela SEE para definição do bônus, cem dias no segundo semestre de 2011 com um 

total de 600 aulas para quem possui 40 h/semanais.  

 

 

   Tabela 05: Critérios para pagamento do bônus do Programa Reconhecer 

40 horas semanais 

Faltas (%) Faltas (Qt) Bônus (%) Bônus (R$) 

Até 1% Até 6 aulas 100% 1.500,00 

Entre 1,01% e 2% 7 a 12 aulas 85% 1.275,00 

Entre 2,02% e 3% 13 a 18 aulas 70% 1.050,00 

Entre 3,01% e 4% 19 a 24 aulas 55% 825,00 

Entre 4,01% e 5% 25 a 30 aulas 40% 600,00 

Acima de 5% Acima de 31 aulas Não receberá o bônus 

30 horas semanais 

Faltas (%) Faltas (Qt)* Bônus (%) Bônus (R$) 

Até 1% 4 aulas 100% 1.125,00 

Entre 1,01% e 2% 5 a 9 aulas 85% 956,25 

Entre 2,02% e 3% 10 a 13 aulas 70% 787,50 

Entre 3,01% e 4% 14 a 18 aulas 55% 618,75 

Entre 4,01% e 5% 19 a 22 aulas 40% 450,00 

Acima de 5% Acima de 23 aulas Não receberá o bônus 

20 horas semanais 

Faltas (%) Faltas (Qt)35 Bônus (%) Bônus (R$) 

                                                           
35 A quantidade de faltas foi arredondada a partir da referência de 40 horas semanais. 
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Até 1% Até 3 aulas 100% 750,00 

Entre 1,01% e 2% 4 a 6 aulas 85% 637,50 

Entre 2,02% e 3% 7 a 9 aulas 70% 525,00 

Entre 3,01% e 4% 10 a 12 aulas 55% 412,50 

Entre 4,01% e 5% 13 a 15 aulas 40% 300,00 

Acima de 5% Acima de 16 aulas Não receberá o bônus 

Fonte: tabela elaborada para esse trabalho a partir dos dados da cartilha do Programa Reconhecer (GOIÁS, 2011) 

 

Ausências comprovadas apenas com atestado médico ou que façam parte do rol das licenças legais 

constantes da Lei nº 13.909/2001, art. 89, incisos II a XI, também serão computadas para definição do 

bônus. Ou seja, quem utilizar das licenças abaixo elencadas, dependendo do percentual de aulas que essa 

licença representar, não receberá o bônus.  

Art. 89. Ao professor será concedida licença: 

II – em razão de doença em pessoa da família; 

III – por gestação; 

IV – por motivo de paternidade; 

V – para serviço militar; 

VI – para acompanhamento de cônjuge ou companheiro (a); 

VII – para disputar eleição; 

VIII – para tratar de interesse particular; 

IX – prêmio; 

X – para aprimoramento profissional; 

XI – para desempenho de mandato classista. (GOIÁS, 2001) 

 

A tesoureira do Sintego questiona o programa: 
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O programa reconhecer é apenas um bônus de fim de ano para professores que ficam em 
sala e que nunca faltem às aulas, mesmo que faça depois a reposição. Não podem faltar 
nem sequer para o enterro da mãe. Muito menos para tratar de alguma doença sua ou de 
seus filhos ou entes queridos. Para ganhar esse bônus, também não podem participar da 
luta pelos direitos trabalhistas nem por melhorias no ensino. Enfim, é um bônus 
punitivo, e não de valorização pelo trabalho, uma vez que não importa o desempenho em 
sala de aula. O argumento do secretário é de que está valorizando quem voltar para a sala 
de aula. Ora, se é para valorizar quem está na sala de aula, porque não oferecer uma 
gratificação de regência, com critérios definidos em lei? Aí, sim, será correto e mais 
justo. (LIMA, 2011) 

 

O acompanhamento e controle da assiduidade dos professores será de competência do diretor que 

fixará a freqüência em local público para que aconteça o que a cartilha chama de “controle social”, 

entendido como a possibilidade de fiscalização entre os próprios professores. “Importante ressaltar que 

todos os docentes da escola onde, porventura, forem constatados casos de fraude, perderão o direito a 

receber o bônus referente à sua carga horária na unidade” (GOIÁS, 2011d) 

Para o governador de Goiás, a valorização do magistério público estadual, por meio do Programa 

Reconhecer, nos termos supramencionados, será o “divisor de águas” para a construção de uma educação 

estadual de qualidade. 

 

Ao assinar [...] o projeto de lei que institui o bônus de estímulo à regência destinado aos 
professores efetivos da rede pública estadual, o governador Marconi Perillo lembrou que 
essa medida é um divisor de águas para a educação em Goiás. [...]. Para o governador, 
com o programa, seu governo reúne todos os esforços para promover mudanças na área 
de ensino em uma clara demonstração do empenho do Estado na melhoria da educação. 
"Tenho a convicção de que vamos melhorar todos os indicadores educacionais nos 
próximos anos; se o Brasil continua nas últimas colocações do ranking da educação 
mundial, é porque há algo de errado e, por isso, estamos pensando novas diretrizes para 
o ensino em Goiás", ressaltou o governador.” (GOIÁS, 2011f) 

 

Enquanto o pagamento do PSPN representaria a partir de janeiro de 2011 um acréscimo mensal de 

aproximadamente 20 milhões de reais na valorização salarial dos profissionais do magistério, conforme já 

discutido nesse trabalho, o pagamento do bônus de estímulo a regência, alternativa ao Piso apresentada 

pelo governo, poderá representar uma única parcela de, no máximo, 33 milhões de reais, ou seja, 

considerando que para cada uma das 22.000 funções docentes36 da rede estadual de Goiás seja atribuído o 

                                                           
36 (BRASIL, INEP, 2011) 
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bônus de R$ 1.500,00, o que dificilmente irá acontecer. Um dos motivos seria, por exemplo, as 

paralisações realizadas em defesa do pagamento do PSPN.  

O Programa Reconhecer está inserido num conjunto de diretrizes e metas anunciadas pelo governo 

de Goiás denominado “Pacto pela educação”37. Para Libâneo (2011) algumas das diretrizes adotadas pelo 

governo de Goiás, se aproximam das concepções delineadas pelo Banco Mundial, tendo como 

características, por exemplo, medidas controladoras que jogam as responsabilidades em cima dos 

professores e da sociedade, programas de atribuição de bônus e prêmios, dentre outros. Para o autor, trata-

se de uma política educacional controlada por resultados, ou seja, fixação de metas na forma de 

indicadores quantitativos, exigência de eficácia dos atores dos sistemas, estímulo ao trabalho individual 

por meio de bônus e prêmios. E conclui: “Não se trata de outra coisa senão da subordinação a um modelo 

de capitalismo que se torna uma forma de racionalidade tecnológica que impõe estandardização, o 

controle e a dominação” (LIBÂNIO, 2011, p. 04)  

Para a presidenta do Sintego trata-se de “uma política que estimula acima de tudo a competição e 

a busca por recompensa” (LEAL, 2011), o que segundo ela é prejudicial tanto aos alunos quanto aos 

professores. 

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás se posiciona ao analisar o 

sistema de meritocracia e bonificação discutindo tais conceitos da seguinte forma: 

 

A bonificação é um elemento instrumental da meritocracia. A meritocracia é um sistema, 
cuja política se assenta no reconhecimento do mérito, que é confirmado e legitimado 
materialmente pela bonificação, que é a ação de bonificar, de conceder bônus. Na 
prática, seria um agraciamento de alguém por alguma coisa boa realizada. Sabe-se, no 
entanto, que os conceitos são relativos. O que é bom pra alguém pode não ser para 
outrem. Então, “mérito” e “bônus” são valores relativos dentro de realidades específicas 
e peculiares, cuja graça de uns pode ser a desgraça dos outros. A própria essência 
conceitual dessa relação bonomérita (ou benemérita) já tem em si um caráter eletivo, 
portanto, classificatório e excludente. Matematicamente falando, pode-se concluir e 
afirmar que em um conjunto de coisas, o espírito meritocrático e bonificador sempre 
exclui uma parte do todo, normalmente, a maioria, e inclui uma outra parte,  a minoria. 
Então, jamais o bonomeritocracismo valoriza e, conseqüentemente, premia, beneficia e 
faz justiça a todos os elementos do conjunto, pois é a sua propriedade natural descartar a 
maioria para destacar, valorizar, exaltar e premiar a minoria, ou jogar fora todo o resto 
para favorecimento de um ou de alguns.(SINTEGO, 2011a) 

  

                                                           
37 Disponível em http://www.see.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/ . Acesso em 10 de dezembro de 2011. 
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Também é posição do Sintego (2011b): 

 
• Não queremos bônus, queremos salário digno para todos. 
• Prêmios, poupanças e brindes não podem ser regra, pois atingem um percentual 

mínimo de profissionais e estudantes. É preciso garantir condições básicas para 
todos. 

• O bônus fortalece o constrangimento entre os pares. 

 

Além dos posicionamentos supramencionados, o Sintego tem acampado uma constante batalha em 

defesa do Piso, data-base e carreira dos profissionais da educação junto à rede pública estadual de Goiás. 

 

CONCLUSÕES 

O PSPN é uma política de Estado para valorização dos profissionais do magistério, instituído pela 

Lei nº 11.738/2008, após vinte anos de discussão e de luta da categoria representada pela CNTE. 

Representa um valor abaixo do qual nenhum desses profissionais, com formação em nível médio 

modalidade normal pode receber pelos préstimos de seus serviços para uma carga horária de, no máximo, 

40 horas semanais resguardando um terço do tempo para as chamadas “horas atividades”. Trata-se, 

conforme define Monlevade (2000), do “salário mínimo do professor”. 

O Piso, concebido por pesquisadores da área (MONLEVADE, 2000); (VIEIRA, 2007); 

(MORDUCHOWICKS, 2003) precisa alcançar um valor para o início da carreira docente que possibilite a 

efetivação de características como sua indivisibilidade, irredutibilidade e atratividade. 

É possível verificar que há um evidente aumento da arrecadação da SEE de Goiás via Fundeb, o 

que poderia significar também alguma perspectiva de se iniciar o pagamento do PSPN na rede pública 

estadual de Goiás. Porém, considerando os cinco primeiros meses de 2011, é possível observar que o 

pagamento do piso exigirá investimentos que excedem ao montante das receitas do Fundeb.  

Percebe-se no discurso e nas ações do governo de Goiás entusiasmo para com as políticas de 

gestão e de valorização do magistério que privilegiam ações pessoais, nas quais pode se inscrever o 

“Programa Reconhecer: educação, o mérito é seu”.  
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Fica evidente que o custo do “Programa Reconhecer”, opção temporária do governo para valorizar 

o magistério, apresenta uma perspectiva de montante bem inferior ao que seria necessário para se 

implantar o PSPN, política de Estado, nos termos da Lei nº 11.738/2008. Além de sonegar o Piso a opção 

do governo se fundamenta em uma concepção mercadológica de gestão de pessoas, porém entendendo 

dessa forma, valorizar os profissionais do magistério com atuação na regência.  

Partindo do pressuposto de que o governo, assim como nos exercícios anteriores continuará 

aplicando única e exclusivamente 100% dos recursos do Fundeb no pagamento dos profissionais do 

magistério, é possível afirmar que o PSPN é totalmente viável a partir de setembro de 2011 em função do 

aumento da receita. Para que fosse pago desde janeiro de 2011, seriam necessários, além dos recursos do 

Fundeb previstos para o exercício atual, cerca de 240 milhões de reais. Uma tarefa que, no mínimo, 

exigiria por parte do governo um processo de otimização dos gastos numa classificação das despesas de 

MDE que não incluísse, por exemplo, o pagamento de inativos, de alimentação escolar e de bolsas 

universitárias. Além, é claro, de abortar a execução do Programa Reconhecer, pois, por mais pequeno e 

insignificante que seja esse investimento, essa economia poderia ser canalizada para viabilizar o PSPN na 

rede pública estadual de Goiás.  

Independente de questões orçamentárias, o PSPN é legal, legítimo e necessário (ABICALIL, 

2008), portanto precisa ser respeitado. Além disso, no caso de Goiás, o PSPN foi prometido formalmente 

pelo atual governador aos professores da rede, o que reforça ainda mais a urgência de sua efetividade. 
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INTRODUÇÃO 

No presente artigo38 discutimos a participação nas Instituições Federais de Educação Superior 

(IFES) tomando como base empírica o processo de gestão e participação na Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) conforme os documentos institucionais e a percepção da comunidade universitária: 

docentes, discentes e técnico-administrativos em educação (TAE)39. Buscamos, neste sentido, responder 

que tipo de gestão se implementa na UFT e como ocorre a participação em tal processo sem desconsiderar 

a participação na sociedade e nas IFES. Objetivando responder esta questão estabelecemos como objetivo 

geral compreender – considerando as demais IFES – a participação no processo de gestão da UFT.  

A participação no processo de gestão da universidade pública brasileira nesse início de século 

XXI constitui-se uma problemática de múltiplas determinações endógenas e exógenas. Tais determinações 

condicionam as políticas públicas educacionais e afetam a participação dos membros da comunidade 

universitária. Frente ao exposto, dentre outros aspectos, justiçaram a realização do presente estudo: as 

mudanças que vêm ocorrendo desde 1990 no campo das ciências, nos modelos de Estado e de produção 

que têm impactado no processo de gestão das instituições sociais como as universidades; a existência de 

acanhados estudos sobre a gestão das universidades públicas brasileiras; o reconhecimento da existência 

de dificuldades no processo de gestão das IFES no atual contexto educacional brasileiro e de poucos 

estudos que dão conta dele; e a problematização da tensão entre a importância ou não de se ampliar a 

                                                           
38 O presente artigo sintetiza, em linhas gerais, as reflexões feitas na tese “O processo de gestão e participação na universidade: 

limites, possibilidades e desafios na UFT” defendida em 24/06/2011 na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). 

39 A sigla TAE (técnico-administrativo em educação) na presente tese refere-se ao conjunto dos técnico-administrativos da UFT 
que abrange, além dos cargos técnico-administrativos educacionais, os demais técnicos: médicos, psicólogos, engenheiros, 
advogados, arquitetos, bibliotecário, serviço social etc. 
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participação, em geral, dos segmentos da comunidade universitária no processo de gestão das IFES e 

especialmente na UFT no sentido de, também, ampliar a sua autonomia e democratização para além da 

democracia representativa minimalista de viés burocrático e regulatório-regulamentatória. 

A temática acerca da participação é atual e tem significados distintos no âmbito da sociedade 

capitalista em geral e, em particular, das organizações empresariais e instituições sociais, de acordo com 

os processos implementados: fabril, político-social, administrativo, entre outros. Tomando o caso da 

universidade pública brasileira, em especial as IFES, a participação, em geral, faz parte das preocupações 

da comunidade universitária, mas tem sentidos diferentes conforme os interesses envolvidos: gestores, 

entidades representativas, cientistas e estudiosos da área. 

Em geral, vários estudos têm-se ocupado da problemática da gestão e da participação na 

universidade. Alguns deles têm retratado a temática da participação como, devido à natureza do trabalho 

na universidade, uma dimensão técnica de engajamento limitada à função que cada segmento da 

comunidade universitária exerce. Outros estudos problematizam a temática da participação como forma de 

ampliação do processo democrático na sociedade em geral e, em particular, em suas instituições; por este 

motivo, defendem uma participação efetiva da comunidade universitária nos espaços de deliberação e nos 

processos de tomadas de decisão em geral. Inseriu-se na tensão entre a possibilidade de ampliação ou não 

da participação a temática referente ao processo de gestão e participação na UFT, tal como previsto nos 

documentos institucionais e conforme a percepção da comunidade universitária: professores, estudantes e 

TAE. 

Utilizamos no estudo que dá sustentação a este artigo a abordagem do Materialismo histórico-

dialético como método de pesquisa, buscando apreender o objeto de estudo e desvelar suas múltiplas 

determinações. (MARX, 1982) Neste sentido, considerando o processo de modernização do Estado 

brasileiro e suas implicações para a democratização e participação nas IFES, realizamos uma investigação 

de natureza teórico-empírica, incluindo levantamento bibliográfico, pesquisa documental e pesquisa de 

campo abrangendo os sujeitos da comunidade universitária dos sete campi da UFT envolvidos no estudo. 

Na pesquisa de campo foram utilizados como técnica de pesquisa o questionário40 aos professores, 

estudantes e técnico-administrativos e a observação sistematizadas junto ao Conselho universitário, 

Conselho de ensino, pesquisa e extensão e Conselhos diretores.  

                                                           
40 Da amostra selecionada para a pesquisa que, em 2009, totalizava 1.372 sujeitos, sendo 319 professores, 750 estudantes e 303 

TAE, o estudo abrangeu um total de 812 (59%) sujeitos que responderam ao questionário. Os participantes que responderam os 
questionários ficaram distribuídos da seguinte forma: 149 (47%) professores, 504 (67%) estudantes e 159 (52%) TAE. 
(CARVALHO, 2011, p. 235) 
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PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO E AS IMPLICAÇÕES PARA A DEMOCRATIZAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DAS IFES/UFT 

O estudo acerca da participação na gestão da UFT teve como ponto de partida o entendimento do 

processo de regulação social, resultante do imbricamento das esferas pública – na perspectiva do bem 

comum e do interesse geral da sociedade – e privada mercantil – na perspectiva do bem particular e do 

interesse econômico dos indivíduos isoladamente – e das abordagens liberal e histórico-materialista de 

democracia. (MÉSZÁROS, 2004; GRAMSCI, 1978) A partir dessa discussão explicitamos a tensão entre 

as perspectivas estratégico-empresarial e democrático-participativa de gestão e participação nas 

organizações empresariais e instituições sociais como as IFES/UFT. Frente a tal perspectiva de regulação 

social procuramos compreender a participação na modernização do Estado brasileiro e no seu bojo a 

democratização da universidade pública brasileira com destaque para a participação da comunidade 

universitária na sua gestão, em momentos distintos. (FÁVERO, 1980)  

Buscamos, neste sentido, aprofundar a discussão sobre o momento em que tem se explicitado o 

poder do mercado e das organizações sociais tensionado pelo Estado – 1990 a 2010 – no qual tem sido 

fortalecida a esfera privada mercantil em detrimento da pública e evidenciado o processo de 

mercantilização da educação superior explicitando, no âmbito das IFES, as características de natureza 

neoprofissional, heterônoma, competitiva e operacional. (SGUISSARDI, 2004; e CHAUÍ, 1999) Ou seja, 

uma universidade focada nas profissões que dão dinâmica a competição do mercado, sem autonomia e 

administrada na perspectiva empresarial. Neste contexto, tem sido fortalecida nas IFES e na UFT a 

democracia liberal/neoliberal minimalista operacionalizada na lógica da gestão e participação estratégico-

empresarial. (CONTERA, 2002; CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2004) Este é, também, o contexto 

no qual buscamos compreender a participação no processo de gestão da UFT, uma universidade que, em 

princípio, apresenta a estrutura – organizada em conselhos e colegiados com a representação dos 

segmentos da comunidade universitária – favorável à participação democrático-participativa, mas que 

implementa uma gestão muito próxima da gerencial na qual nem mesmo a participação liberal 

representativa se consolidou.  

 O processo de modernização econômico-administrativa do Estado brasileiro, orientado pelos 

valores liberais tomados em sua historicidade e tendo como manifestação recente o neoliberalismo como 

expressão política e ideológica, constituiu-se o ponto de partida para a discussão acerca da democratização 

da universidade pública brasileira. (CHAUÍ, 2001) Tal processo foi analisado dentro de uma compreensão 
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ampliada de Estado, que possibilitou o entendimento da sociedade a partir da imbricação, na 

superestrutura, da sociedade política com a sociedade civil. Com esse entendimento, a educação foi 

compreendida como parte constitutiva e constituinte do universo das relações sociais mais amplas, 

consistindo, assim, num campo importante de disputa do poder e construção de hegemonia pelas classes 

sociais fundamentais. (COUTINHO, 2007; CARDOSO, 1977) 

A modernização do Estado brasileiro trouxe implicações para o histórico processo de 

democratização e participação na universidade pública, mas, também a relação da universidade com a 

sociedade, com o conhecimento e com o poder implicou tal processo modernizador. A universidade é 

perpassada por relações externas e internas de poder expresso em acirradas disputas, conforme o interesse, 

por espaços de participação. Tal disputa, muitas vezes, é escamoteada pela intensificação e precarização 

do trabalho, pela estrutura organizacional da instituição, que inclui os conselhos e colegiados, e pela 

perspectiva de gestão e participação adotada. 

Tomando como referência Fávero (1980; 1983), a relação de poder na universidade 

brasileira tem estreito vínculo com a relação de poder na sociedade, pois, ao mesmo tempo em 

que a universidade exerce a função de reprodutora das relações sociais de produção constitui-se 

em espaço que, ao produzir conhecimento e reflexões críticas, influencia as transformações 

sociais. Preponderantemente é a sociedade que modifica a universidade, mas a sociedade só se 

modifica enquanto suas instâncias, dentre as quais as universidades, também se modificam. Os 

acontecimentos estruturais de uma sociedade acabam por determinar os rumos de suas 

instituições e, ao mesmo tempo, são influenciados por estas, em conformidade com o poder dos 

sujeitos sociais nos processo de tomada de decisão.  

Nesse sentido, o entendimento da participação na universidade pública brasileira, 

principalmente nas IFES, passa pela compreensão da forma como o poder historicamente tem-se 

estruturado no seu interior e como a autonomia e a democratização aí se constituíram. Assim, 

abordamos, no presente estudo, o poder do mercado e das organizações sociais tensionado pelo 

Estado, buscando compreender a participação no processo de gestão da UFT de acordo com os 

documentos institucionais e a percepção da comunidade universitária: professores, estudantes e 

TAE.  
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Nessa direção, apreendemos a forma de organização administrativa das IFES e a participação no 

seu processo de gestão tomando como categorias orientadoras a autonomia e a democratização 

universitárias. Historicamente, no entender de Fávero (2006), a organização da universidade pública 

brasileira tem sido reestruturada e reformada conforme as forças político-sociais em movimento. Essas 

forças, extrínseca e intrinsecamente mobilizadas, têm impactado a universidade. Externamente, devido à 

pressão de organismos multilaterais e da sociedade em geral, a universidade sofre pressão dos governos, 

que tensionam o seu processo de autonomia. Internamente, o que provoca as alterações são as forças 

mobilizadas na disputa por uma organização institucional mais ou menos propícia à participação e à 

democratização, ou seja, na relação de poder que resulta em uma gestão tensionada entre verticalização e 

horizontalização do poder decisório, tendo, dentre outros, os conselhos e colegiados como espaços formais 

de tomada de decisão. 

Tomando como referência a história da Universidade brasileira, particularmente a das IFES, e o 

conjunto da legislação educacional, a despeito da luta dos segmentos da universidade e da sociedade, 

ainda persistem, em grande medida, as dificuldades para o avanço da autonomia e da gestão democrática 

com efetiva participação dos segmentos da comunidade. Essa realidade tem a ver com, dentre outras, as 

dificuldades de democratização da própria sociedade. Por outro lado, embora as barreiras à participação 

política insistam em permanecer, já se avançou e esses avanços não ocorreram por dádivas, vontade ou 

interesse governamentais, mas por luta e persistência dos sujeitos sociais que buscam a autonomia, a 

liberdade e a emancipação nos diversos processos sociais. A universidade constitui-se em um dos espaços 

onde ocorre essa luta envolvendo diferentes projetos educativos. 

Referindo-se ao marco legal da educação, podemos dizer que a atual legislação – Lei 9.394/1996, 

Lei 9.192/1995 e Decreto Lei 1.916/96) – não parece favorecer uma participação efetiva na universidade, 

tendo em vista a acentuada desigualdade no processo decisório entre os professores (70%) e os demais 

segmentos da comunidade universitária (30%) na escolha dos dirigentes e composição dos espaços 

formais de participação. Não se trata de desconsiderar a especificidade da universidade nem do papel do 

professor no processo educativo, mas de ampliar, em alguma medida, a participação de discentes e TAE, 

nos moldes, por exemplo, do que objetiva o PL nº 7.200/2006, de reforma universitária, em tramitação no 

congresso nacional, mas abandonado pelo governo federal. No referido PL ficou aberta a possibilidade de 

se ampliar a participação de estudantes e TAE, quando ele, embora preceitue que haja “participação 

majoritária de docentes” (artigo 25), não determina um percentual fechado de participação para os 

segmentos da comunidade universitária. Entendemos que a grande desigualdade aventada pode trazer 

implicações limitadoras tanto à participação na gestão da universidade quanto às demais possibilidades de 
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tomada de decisão por parte dos estudantes e TAE referentes ao planejamento, execução e avaliação das 

atividades diversas na instituição universitária (CARVALHO, 2011). 

Lembramos que no contexto social mais amplo em que se situa a problemática da participação nas 

IFES, incluindo a UFT, orienta-se por um processo sócio-histórico no qual se evidenciam os valores 

liberais/neoliberais como liberdade, igualdade de oportunidade, propriedade, democracia representativa e 

individualismo. Faz parte de tal lógica a defesa da despolitização dos mercados e da liberdade absoluta da 

circulação dos indivíduos e dos capitais privados; a valorização do individualismo em detrimento do 

coletivismo; e a promessa de igualdade de oportunidades independente da igualdade de condições e da 

classe social a que se pertença.    

Ressaltamos que a dinâmica neoliberal tem sido operacionalizada por meio da escamoteação da 

dimensão política em aspectos de natureza técnica. Particularmente na área da educação, essa dinâmica se 

efetiva por meio da transformação das questões de ordem político-sociais em questões de natureza 

técnico-instrumentais. Ocorre, assim, a exaltação dos aspectos de ordem técnica em detrimento dos 

aspectos de ordem política, que traz consequências para a participação no seu sentido efetivo, pois 

participar, nessa lógica, em instituições educativas, por exemplo, como na gestão das IFES, tem a ver 

muito mais com iniciativas individuais diárias focadas na denominada flexibilidade, multifuncionalidade e 

compartilhamento requeridos no mundo da produção capitalista e envolve, em grande medida, as 

dimensões técnico-pedagógicas, científicas, técnico-administrativas e econômicas. (SANDER, 1995) O 

discurso da participação tem o sentido do agir individual na definição dos objetivos e métodos 

educacionais operacionais transmitindo a sensação de democracia, escolha e participação.  

Em tal perspectiva de participação, administradas sob a lógica do mercado, as universidades, 

especialmente as IFES, passaram também a sofrer pressão para submeter-se ao controle da lógica 

gerencial operacionalizada por controles burocráticos dos resultados, em uma perspectiva de 

administração competitiva. Nessa perspectiva, na década de 1990, o governo brasileiro optou por uma 

administração pública gerencial de natureza estratégico-empresarial visando a melhorar o desempenho 

governamental e os serviços prestados.  

A perspectiva de gestão gerencial de natureza estratégico-empresarial adotada tem grande 

proximidade com aquela praticada no setor privado e o planejamento estratégico foi a forma proposta para 

se conseguir a eficiência sistêmica na lógica das “organizações sociais” (OS) que integra o Programa 

Nacional de Publicização (PNP). Lembramos que, nessa perspectiva de gestão, a participação, no que se 

refere às finalidades institucionais, dá-se praticamente no nível do compartilhamento da informação, no 
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sentido de conscientizar os servidores em geral da missão institucional e dos resultados globais desejados, 

de forma a identificar qual é o espaço de sua contribuição individual, para que esses resultados sejam 

alcançados a partir do planejamento estratégico. Cabe à alta administração da instituição, nesse tipo de 

planejamento, a definição das questões estratégicas, como missão, visão de futuro e objetivos 

institucionais globais, que precisam ser compartilhados com os demais servidores que se responsabilizam 

pelos procedimentos operacionais traduzidos na construção dos resultados desejados. Não é difícil 

perceber aqui o processo de separação entre os que pensam a instituição, ligados à alta administração, e os 

situados no nível da execução do que já fora planejado, ou seja, a maioria dos trabalhadores da instituição. 

(BRASIL, 1998, p. 13) 

No contexto da reforma da educação, e no seu bojo, na gestão da educação superior, evidencia-se 

a gestão gerencial de natureza estratégico-empresarial na qual é reduzido o leque dos envolvidos no 

processo educativo com as tomadas de decisão, e ampliado o dos que são convocados a participar da 

execução do que foi decidido externamente, no âmbito da burocracia estatal. Esse tipo de participação 

coaduna-se com o que vem ocorrendo no âmbito de muitas das instituições de educação superior, como as 

IFES, por exemplo, no quesito planejamento estratégico. 

No âmbito da reforma do Estado e da educação, outra preocupação, da década de 1990 e 

recorrente na primeira década do século XXI, tem sido o controle das IFES por meio do contrato de 

gestão. O contrato de gestão nos moldes inicialmente propostos nos anos de 1990 não chegou a se 

concretizar, mas as IFES têm sido pressionadas, desde então, a se adequarem à lógica mercadológica das 

organizações sociais, a exemplo da recente alternativa de gestão dos Hospitais Universitários via 

organizações da sociedade civil de interesse público, com base nas parcerias público-privadas e no 

contrato de gestão no âmbito do REUNI. (LÉDA; MANCEBO, 2009) Tal lógica tem trazido, 

progressivamente, consequências para a educação superior pública, em especial para a autonomia e o 

processo de gestão democrática, sustentada na efetiva participação da comunidade universitária. 

Por essa via de entendimento, a concepção de universidade evidenciada desde meados da década 

de 1990, sem desconsiderar os atenuantes e agravantes, tem seus desdobramentos na primeira década do 

século XXI com a ampliação, no âmbito do Estado, da esfera privada mercantil em detrimento da pública, 

tendo como expressão a explicitação das relações mercantis no âmbito da universidade a partir, por 

exemplo, da prestação de serviços ao mercado por meio de fundo público ou não, objetivando à captação 

de recursos. Nesse cenário, efetiva-se a lógica da universidade estatal pública, que se mercantiliza com 

base na institucionalização dos serviços não-exclusivos do Estado e termina por produzir um trabalhador 
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dotado de nova sociabilidade produtiva. (SGUISSARDI e SILVA JR, 2009) Tal produtivismo tende a 

acirrar o individualismo e a competitividade no interior da universidade pública, exemplificado pelo que 

ocorre nas IFES, em especial na UFT, e evidencia uma perspectiva de prática educativa cada vez mais 

pragmática e utilitarista em contraste com uma perspectiva mais emancipatória, autônoma e democrática 

na qual os interesses coletivos, o bem comum e a participação efetiva sejam priorizados no processo de 

gestão universitária. 

Nessa perspectiva, segundo Sguissardi e Silva Jr. (2009), o processo de intensificação e 

precarização do trabalho nas IFES tem acirrado o individualismo e a competição por recursos 

extraorçamentários, por exemplo, para complementação salarial. Essa forma de agir no âmbito das IFES, 

principalmente de professores, tem enfraquecido o engajamento político-sindical e arrefecido a 

participação na vida institucional em geral, possibilitando certa centralização em órgãos administrativos 

do processo de tomada de decisão. A participação na lógica dessa nova sociabilidade produtiva fortalece 

mais os vínculos extrainstitucionais do que a participação institucional. 

Na medida em que se intensifica a lógica econômico-mercantilista na universidade, a efetiva 

participação na reflexão, no debate e na maturação da compreensão da realidade institucional, encontra 

fortes dificuldades. Nessa perspectiva, a esfera pública, o bem comum e o interesse coletivo em geral, 

defendido, dentre outros, por Rousseau (2006), Gramsci (2006, v. 1, Q. 10, § 6) e Coutinho (2007), são 

fortemente invadidos pela esfera privada mercantil e pelos interesses particulares, dentro de uma nova 

sociabilidade competitiva de orientação liberal/neoliberal fundada em uma perspectiva de democracia 

liberal representativa de viés minimalista. Entretanto, dessa mesma realidade na qual se intensificam as 

contradições do sistema capitalista afloram sinais de resistência, acadêmica, sindical, trabalhista, entre 

outras, que, embora pareçam frágeis, precisam ser considerados como alentadores do revigoramento da 

dimensão política no processo de produção e reprodução da vida social, inclusive nas IFES. 

(CARVALHO, 2011) 

Esse mesmo ambiente institucional das IFES, às vezes tido como de pouca participação em 

virtude das suas múltiplas determinações, também comporta um processo de disputa que envolve os 

segmentos da comunidade universitária por maior participação nos espaços formais e não formais de 

tomadas de decisão. Em âmbito nacional, e com desdobramento em cada IFES, dentre elas a UFT, a luta 

por democratização e maior participação na gestão universitária é protagonizada por entidades 

representativas como o Andes-SN, a UNE e a Fasubra. 
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O PROCESSO DE GESTÃO E PARTICIPAÇÃO NA UFT CONFORME OS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E 

PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Nesse contexto contraditório de continuidade e ruptura no processo de gestão das IFES, encontra-

se a UFT, que, em princípio, parece ser administrada na perspectiva da gestão democrático-participativa, 

em virtude de suas características gerais como: natureza universitária multicampi; eleição de Diretor de 

Campus, Coordenador de Curso, Reitor; existência de Conselhos e Colegiados na administração central e 

nos Campi. À primeira vista, há condições para uma efetiva participação da comunidade acadêmica no seu 

processo de gestão, mas, por meio da análise dos dados referentes ao presente estudo pôde ser desvelado 

que ocorre na UFT, de fato, uma gestão de perspectiva regulatório-regulamentatória de natureza 

estratégico-empresarial, própria das organizações empresariais, apresentada como democracia 

representativa viabilizada por meio da estruturação e participação em Conselhos e Colegiados, bem como 

na escolha de dirigentes institucionais.  

Tendo em vista as informações documentais referentes às IFES que compuseram o referido estudo 

como ilustração, a UFRGS, UFF, UFC, UFG e UFAM, os dados da pesquisa revelaram como ocorre, na 

UFT, a distribuição percentual de participantes no CONSUNI e no CONSEPE e como se efetiva o 

processo de participação na escolha dos dirigentes universitários, como o reitor, o vice-reitor, os diretores 

de campi, de centro, de unidades e os coordenadores de cursos e departamentos. Nesse sentido, além de 

esclarecer se a organização e composição dos espaços deliberativos e a forma de escolha dos dirigentes 

pela comunidade universitária da UFT é, ou não, diferente em relação às cinco instituições estudadas, 

também evidenciou, tendo como referência o posicionamento das entidades representativas, por meio do 

Andes-SN, da UNE e da FASUBRA, os limites do processo de participação representativa em curso nos 

espaços de deliberação (CARVALHO, 2011). 

Quanto à distribuição dos participantes no Consuni, considerando-se os grupos de dirigentes 

institucionais; representantes de centros, campus, unidades, departamentos, cursos, câmaras; representante 

da comunidade externa; representante docente; representante discente; e representante TAE, é ilustrativo 

destacar o fato de os dirigentes institucionais, Reitor, Vice-Reitor, Diretores e Pró-Reitores, 

corresponderem a um percentual entre 40% (UFRGS) e 63% (UFG) do total de participantes; a existência 

de representantes de centros, campi, unidades, departamentos, cursos e câmaras em quatro IFES, UFRGS, 

UFF, UFC e UFG; a existência de participantes da comunidade externa, variando entre 4% e 6% do total, 

nas cinco IFES estudadas; e a prevalência, na composição do Consuni, em primeiro lugar, de docentes, 

seguidos dos discentes e TAE. Na UFT, embora o número de representantes entre os segmentos docente, 
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discente e TAE seja equivalente (10%), o número de dirigentes institucionais que participam do Consuni, 

em relação aos demais grupos, é superior aos das cinco IFES pesquisadas (70%). Acrescente-se a isso o 

fato de inexistirem representantes de outros espaços da universidade e de segmentos da comunidade 

externa como ocorre nas outras IFES. (CARVALHO, 2011)  

Referindo-se ao Consepe, a partir dos dados apresentados, ficou evidenciado que o número dos 

dirigentes da instituição também é preponderante em relação aos segmentos docente, discente e TAE, 

tendo em vista que a somatória dos dirigentes que compõem a gestão superior (14%) e dos coordenadores 

de cursos (77%) chega a 91% dos membros desse conselho.  A composição desse conselho distancia-se 

daquelas dos conselhos das IFES mencionadas anteriormente. É possível dizer, pois, que na UFT a 

desigualdade na relação de participação entre os representantes da comunidade universitária e os 

dirigentes da instituição é bem maior e se distancia ainda mais do que as entidades representativas, como o 

Andes-SN, a UNE e a Fasubra defendem: uma participação paritária. (CARVALHO, 2011) 

Em parte, esta relação ocorre em virtude da forma como administrativamente a UFT está 

estruturada, tendo em vista que os cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu têm uma relação 

direta com a administração superior por meio dos seus coordenadores, que têm assento permanente no 

Consepe. Pode ser que essa forma de composição contribua para acentuar a desigualdade no processo de 

participação, mas essa estruturação por si só não é suficiente para explicar o aprofundamento dessa 

desigualdade. Ficando-se somente com a ilustração das IFES mencionadas, é possível organizar a 

composição dos conselhos superiores de outras formas, como por exemplo, por campus ou por área do 

conhecimento. A representação dos segmentos docente, discente e TAE pode, por esse caminho, ser 

ampliada no sentido de proporcionar uma participação mais representativa da comunidade universitária 

nas tomadas de decisão no âmbito da UFT no que compete ao Consepe.  

Quanto à distribuição percentual dos segmentos docentes, discentes e TAE na escolha dos 

dirigentes institucionais, como Reitor, Vice-Reitor, Diretores, Coordenadores de Cursos e Chefes de 

Departamento, os dados extraídos dos documentos institucionais demonstraram que, nas IFES 

pesquisadas, assim como na UFT, o processo de escolha de tais dirigentes ocorre na forma da Lei nº 

9.192/1995 e do Decreto Lei 1.916/1996. Em conformidade com a norma, nos Estatutos e Regimentos das 

IFES, feita a consulta à comunidade universitária, elabora-se, nos órgãos colegiados, uma lista tríplice 

indicando nomes aos cargos mencionados para a nomeação pelas autoridades competentes. Os segmentos 

docentes, discentes e TAE participam desigualmente da consulta na proporção percentual de 70% e 30% 
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respectivamente, além do que a validação dos resultados das consultas à comunidade universitária é, 

normalmente, feita nos órgãos colegiados.  

No que se refere à composição dos conselhos superiores Consuni e Consepe, há uma alta 

concentração de poder dos dirigentes institucionais em relação aos demais grupos de participantes e no 

tocante à escolha dos dirigentes universitários, o poder de decisão dos professores em relação aos 

segmentos discentes e TAE é muito maior. Essa realidade revela que mesmo a perspectiva de participação 

na lógica da democracia representativa na UFT ainda não se consolidou. A composição dos conselhos e a 

escolha de dirigentes na UFT evidenciam que há espaço para a ampliação numérica de participação dos 

representantes dos segmentos docentes, discentes e TAE no processo de gestão da instituição, mas, para 

além dos conselhos e escolhas de dirigentes, a participação pode ser ampliada para os diversos espaços e 

atividades no âmbito da universidade. Essa perspectiva de democracia efetivamente participativa - na 

acepção gramsciana - vislumbra um processo educativo que busque a construção de relações menos 

desiguais entre dirigentes e dirigidos. No caso do processo de gestão da UFT, a ampliação da 

democratização, além de outros aspectos, relaciona-se à diminuição da desigualdade, tanto na composição 

dos espaços formais de participação quanto na escolha dos dirigentes. (CARVALHO, 2011)  

Na democracia efetivamente participativa é preciso esgotar os próprios limites da 

democracia representativa viabilizando a gestão co-participativa como estratégia que vislumbre 

frentes de lutas e trilhas possíveis rumo à ampliação da autonomia na gestão universitária. Adotar 

a co-gestão implica, dentre outras coisas, a ampliação dos espaços de participação e a 

equalização, dentro das regras do jogo democrático representativo, das oportunidades para os 

segmentos da comunidade universitária atuarem como sujeitos e corporações autônomos. 

Ressaltamos que o exercício da participação se constitui como ponto de partida para esses 

mesmos sujeitos para, além da corporação, imbuírem-se da construção de um projeto coletivo de 

universidade, fundamentado na noção de bem comum e no interesse público. (GRAMSCI, 2006, 

v. 1, Q. 10, § 6). 

Conforme já mencionado, enquanto explicitação discursiva expressa em documentos 

institucionais, o processo de gestão da UFT aparenta ocorrer numa perspectiva democrática.  Mas ao se 

analisarem ações já concretizadas, como o planejamento institucional, estas, em princípio, apontam para 

uma gestão na perspectiva gerencialista, nem tanto democrática no seu sentido participativo, marcada por 

um viés de conotação regulatório-regulamentatória, com a preocupação de imprimir o controle 
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institucional. Ressaltamos, entretanto, que nesse mesmo espaço social há também práticas importantes a 

exemplo da realização do I Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (FEPEC), conduzido em uma 

perspectiva emancipatória. Nesse sentido, a gestão da UFT é, contraditoriamente, constituída na tensão 

entre as perspectivas regulatório-regulamentatória de natureza estratégico-empresarial, predominante, e a 

emancipatória de natureza democrático-participativa. (CARVALHO, 2011) 

Diante do exposto, entendemos que uma instituição superior como a UFT pode, por meio dos 

embates e disputas políticas, lutar por uma gestão na perspectiva mais emancipatória, cujo alicerce seja a 

democratização e a participação efetiva dos segmentos da comunidade universitária. Efetivá-la, entretanto, 

consiste em um desafio,  tendo em vista o atual contexto marcado pelas políticas de cunho 

liberal/neoliberal expressas na lógica  operacional (CHAUÍ, 1999) e neoprofissional, heterônoma e 

competitiva que a universidade vem assumindo (SGUISSARDI, 2004), insurgindo-se contra a esfera 

pública (MÉSZÁROS, 2004). Esse contexto engendra um conjunto de obstáculos à democratização da 

gestão institucional, que no entanto poderão ser enfrentados por meio de uma participação política 

organizada capaz de influenciar o processo educativo. 

São várias as possibilidades de influenciar tal processo educativo, dentre as quais destacamos a 

participação dos professores, estudantes e TAE tanto na elaboração de planos, projetos, programas, na 

formulação de políticas, quanto na execução de tais ações e na própria avaliação dos resultados. O foco da 

luta, nesse sentido, é a democratização da gestão institucional, que pressupõe, entre outros aspectos, a 

constante construção da autonomia; a ampla participação nas tomadas de decisão; a transparência 

administrativa por meio da democratização das informações sobre, por exemplo, o funcionamento 

administrativo, o orçamento e as leis. Em suma, a luta deve envolver os sujeitos da comunidade 

universitária para que, sem desconsiderar os valores individuais, participem das tomadas de decisão 

coletivas, para além da democracia representativa nos conselhos e colegiados. 

A esse respeito, os dados da pesquisa de campo acerca a participação no processo de gestão da 

UFT na percepção dos segmentos da comunidade universitária revelaram, em geral, que o processo de 

participação na gestão da UFT é, de fato, bastante desigual, principalmente entre, de um lado, os 

professores e, de outro, os estudantes e TAE. Também demonstrou que, embora haja uma luta dos 

segmentos da comunidade universitária por ampliação da participação nos espaços de tomadas de decisão, 

contraditoriamente, os representantes desses mesmos segmentos estiveram ausentes de parte significativa 

das reuniões dos conselhos e colegiados e no desenvolvimento de diversas atividades importantes no 

âmbito da UFT. Os dados também explicitaram que a contradição nesse processo de participação está 
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relacionada aos obstáculos à participação na sociedade em seu sentido amplo, que têm, na lógica da 

universidade neoprofissional, heterônoma, competitiva (SGUISSARDI, 2004) e operacional (CHAUÍ, 

1999), obstaculizado a participação no processo de gestão institucional. Tal lógica está diretamente 

relacionada ao processo de ampliação da esfera privada mercantil e da democracia liberal/neoliberal 

representativa (MÉSZÁROS, 2004; GRAMSCI, 1978) de viés minimalista no âmbito das IFES, em 

particular da UFT, que se coaduna com uma perspectiva de gestão estratégico-empresarial na qual ocorre 

uma participação tutelada e limitante. (CONTERA, 2002; CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2004) 

Em geral, na visão dos professores, os princípios da gestão democrática estão, em parte, presentes 

no processo de gestão da UFT, pois no desenvolvimento das ações internas à universidade tem havido 

respeito ao pluralismo de ideias, participação nas tomadas de decisão, transparência e autonomia. Embora, 

de certa forma concordando com os professores, os estudantes e TAE entendem que não existe ainda 

satisfatória igualdade de oportunidade e de condições no desenvolvimento das ações da UFT e que falta 

mais empenho dos gestores no sentido de prestar contas à comunidade universitária. 

Os dados da pesquisa revelaram que a gestão da UFT é caracterizadamente múltipla e que existe, 

em seu processo, certa tendência, nos Conselho Superiores/ Diretores e Colegiados de Curso, de discutir e 

deliberar mais sobre os pontos de pauta voltados para os aspectos econômico-administrativos - que 

envolvem recursos financeiros e materiais, estruturas, normas burocráticas e mecanismos de coordenação 

e comunicação (66%) e (60%) - e pedagógico-científicos - referindo-se ao conjunto de princípios, cenários 

e técnicas educacionais (25%) e (33%) - do que político, englobando as estratégias de ação organizadas 

dos participantes do sistema educacional e cultural, envolvendo os valores e as características filosóficas, 

antropológicas, biopsíquicas e sociais (9%) e (7%). (CARVALHO, 2011) 

Decorrente de tal tendência no processo de deliberação, a participação na UFT ocorre, 

tendencialmente, no nível da execução de ações, secundarizando os níveis da definição das políticas e 

diretrizes institucionais, do planejamento e da avaliação. Essa tendência de participação relaciona-se a um 

conjunto de fatores e, no caso da UFT, tem a ver, dentre outros, com: o fato de a universidade estar em 

fase de consolidação; as determinações concorrenciais e mercadológicas provenientes das mudanças que 

vêm ocorrendo no âmbito do Estado, com seus efeitos na precarização e intensificação do trabalho na 

universidade; e, decorrente dessas determinações, a perspectiva estratégico-empresarial de gestão adotada, 

o que contribui para nortear a perspectiva de participação institucional. 

Os dados da pesquisa, com base na percepção da comunidade universitária, explicitam que a participação 

desta em aspectos gerais não se efetiva numa perspectiva mais igualitária entre os segmentos que a 
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compõem. No âmbito do segmento docente, embora a participação não seja efetiva, há sinais de ocorrer 

uma participação numericamente maior, pois os professores têm melhor influenciado em alguns aspectos 

do processo de gestão da UFT como elaboração e execução de alguns planos programas e projetos. Já a 

participação dos estudantes e TAE não tem possibilitado aos segmentos influenciar efetivamente nas 

decisões no âmbito dos Conselhos Superiores, como o Consuni e Consepe, e no que se refere à tomada de 

decisões no plano da formulação das diretrizes, planejamento e avaliação institucionais. Dessa forma, é 

possível dizer que a participação dos segmentos estudantil e dos TAE se dá, em grande medida, no 

processo de execução das ações. 

As respostas dos participantes da pesquisa não indicam a realização de uma gestão que 

envolva de forma efetiva os sujeitos da comunidade universitária, particularmente estudantes e 

TAE, nos espaços deliberativos, por meio dos seus representantes e, ao mesmo tempo, avance em 

direção a uma democracia efetivamente participativa, abrangendo, em seu sentido amplo, o 

conjunto das ações em desenvolvimento na instituição. Neste sentido, os dados revelaram que, 

para os três segmentos, a participação na definição das diretrizes institucionais e na alocação e 

administração dos recursos ainda não ocorre efetivamente.   

São evidências da afirmação anterior o fato de 73% dos professores responderem que não 

participaram do estabelecimento de estratégias macro-institucionais com vistas à elaboração dos planos, 

programas e projetos da UFT; da alocação de recursos e administração de recursos financeiros (76%); e da 

avaliação dos resultados dos planos, programas, projetos, atividades e ações diversas no processo 

educativo em geral (55%). (CARVALHO, 2011)  

Nessa mesma direção, a maioria dos estudantes e técnico-administrativos em educação sinaliza 

que suas participações na gestão da UFT ocorre, predominantemente, na execução de ações ligadas aos 

planos, programas e projetos em desenvolvimento no âmbito da universidade. Em outras palavras, esses 

dois segmentos, estudantes e TAE, respectivamente, não têm participado do estabelecimento das diretrizes 

gerais da instituição (88%) e (87%), do macroplanejamento institucional (86%) e (75%), da elaboração 

dos seus principais documentos, programas e projetos (83%) e (75%), da alocação e administração de 

recursos (87%) e (79%) e da avaliação da produção universitária (78%) e (80%). (CARVALHO, 2011) 

Corroboram os dados anteriores o fato de que os estudantes e TAE, respectivamente, não 

participaram, no âmbito institucional, do processo de elaboração do Planejamento Estratégico da UFT 

(95%) e (91%); do Plano de Desenvolvimento Institucional (96%) e (96%); do Plano Pedagógico 
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Institucional (96%) e (98%); do acompanhamento da aplicação do orçamento da universidade (93%) e 

(74%); do Projeto Político Pedagógico (91%) e (92%); e das Resoluções e normativas pertinentes ao 

segmento (89%) e (71%). (CARVALHO, 2011) 

Embora tendo uma posição mais positiva sobre o processo de participação os professores 

expuseram aspectos que os desmotivam a participar da gestão da UFT, dentre os quais se destacam a falta 

de profissionalismo, o centralismo, o clientelismo e o excesso de atividades laborais, impostas sem muita 

discussão. Para os estudantes, além da falta de oportunidade de participação, são, também, fatores que os 

desmotivam a participar o precário processo de divulgação e comunicação do próprio segmento; a carga 

horária de trabalho e estudo; a discriminação por parte de gestores e professores; a inabilidade 

administrativa dos gestores; e as atividades diretamente ligadas ao curso. Segundo os TAE, as 

oportunidades de participação efetiva na gestão da UFT não são muitas. Mencionaram como 

desencorajadores da participação, além da falta de oportunidades, traços que caracterizam discriminação, 

o clientelismo e a centralização das decisões na figura dos gestores e professores.  

Tomando como referência a discussão realizada anteriormente, o ambiente universitário, assim, 

embora em escala menor, reproduz o processo de divisão e de desigualdade que ocorre na sociedade. 

Nessa linha de raciocínio, evidenciam-se os condicionantes da participação, que têm a ver com aspectos 

internos e externos à universidade, ligados ao processo de tomada de decisão em que estão implicados, de 

forma articulada e conflitante, os interesses públicos e os privados. (MÉSZÁROS, 2004) O ambiente 

universitário, neste caso o da UFT, embora com sua especificidade e no qual os professores, estudantes e 

TAE desenvolvem funções também específicas, está submetido à mesma lógica de produção e reprodução 

da vida na sociedade em geral. Nesse espaço educativo subsistem, paradoxalmente, ao lado de interesses 

econômico-mercantis e do desenvolvimento de funções individuais específicas, os interesses voltados para 

o bem comum (GRAMSCI, 2004, v. 2, Q. 12, § 3), que requerem para sua realização formas de 

participação coletivas menos fragmentadas e centralizadas no processo de gestão institucional, portanto. 

Os dados da pesquisa em pauta explicitam que a participação da comunidade universitária, 

principalmente a dos estudantes e a dos TAE, nas tomadas de decisão importantes do processo de gestão 

da UFT ainda está aquém do almejado. Há, por parte dos três segmentos, apetência por uma maior 

participação e melhor representação nos conselhos e colegiados, visto que há indícios de concentração de 

participação na figura de gestores e dos representantes que não vêm promovendo, satisfatoriamente, a 

discussão com os representados. Tal constatação sugere que, também na UFT, persiste o problema da 

democracia representativa de viés minimalista. 
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Sobre a participação dos segmentos da comunidade universitária - por meio dos seus 

representantes nas reuniões do Consuni, Consepe e Conselhos Diretores pesquisados - foi evidenciado que 

o segmento discente foi o menos frequente (36%) enquanto a presença de professores (88%) e TAE (92%) 

foi significativa. Tendo como fonte de pesquisa as atas de 21 cursos de graduação da UFT no ano de 2007, 

no âmbito dos colegiados desses cursos, foi constatado que os TAE participaram como conselheiros em 

somente dois dos 21 cursos pesquisados, ou seja, nos demais 19 colegiados de cursos os técnicos não 

foram incluídos como conselheiros.  Nos dois colegiados em que os TAE tiveram a oportunidade de 

participar como conselheiros o total de comparecimento às reuniões perfez 33% de presenças. Do 

conjunto dos professores previstos a participarem como conselheiros das reuniões dos colegiados de 

cursos, 69% estiveram presentes. Nessas mesmas reuniões a participação dos estudantes como 

conselheiros foi numericamente baixa (31%) em relação ao quantitativo de estudantes que poderiam 

participar. Do conjunto das reuniões que os estudantes poderiam participar como conselheiros, estes 

deixaram de comparecer a 52%, o que reforça a afirmação de baixa participação do segmento estudantil 

nos colegiados de cursos. (CARVALHO, 2011) 

O estudo, nesse sentido, demonstrou a existência de um paradoxo da participação da comunidade 

universitária no processo de gestão da UFT, pois de um lado, verifica-se uma demanda por participação 

dos processos de tomada de decisão nos diversos espaços participativos e, por outro lado, observa-se uma 

baixa participação nesses mesmos espaços, em atividades e ações importantes que vem ocorrendo na 

universidade, principalmente, no que se refere ao nível da proposição e elaboração de diretrizes e planos. 

Ou seja, há a reivindicação por maior participação, mas nem mesmo os espaços de deliberação existentes 

estão sendo preenchidos, particularmente, por estudantes e TAE. Os dados da pesquisa revelaram que os 

segmentos da comunidade universitária querem participar; entretanto, as condições almejadas para tal 

participação foram levantadas pelo presente estudo somente enquanto perspectiva, isto é, são apontados 

apenas alguns indicativos a esse respeito.   

A participação, principalmente, de estudantes e TAE encontra dificuldades para se realizar de 

forma efetiva no processo de gestão da UFT. Na percepção da comunidade universitária, a não realização 

de uma participação efetiva tem múltiplas explicações, que abrangem, dentre outros aspectos: a natureza 

multicampi da UFT; a estruturação organizacional em forma de conselhos e colegiados que não facilita a 

participação da comunidade universitária; a pertinência da participação na gestão para os professores, 

estudantes e TAE; e a inconsistência do processo de representação no âmbito da universidade. 
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Em geral, podemos dizer que os obstáculos à participação no processo de gestão da UFT, 

embora em escala menor, não diferem dos obstáculos à participação na sociedade e tem a ver 

com o modo como o sistema de produção e reprodução social está organizado. Ficou evidente 

que os participantes da comunidade universitária já participam de algum modo e parecem 

dispostos a participar de forma efetiva do processo de produção da universidade, mas os entraves 

de ordem econômico-material, ideológico-cultural, político, institucional e comunicacional 

constituem barreiras a essa participação. (CARVALHO, 2011) 

 Conforme o depoimento dos participantes da pesquisa, a participação na UFT é limitada 

por questões macroestruturais que independem do ambiente interno da universidade como é o 

caso dos aspectos econômicos e políticos mais amplos. Por outro lado, também foi evidenciado 

que aspectos de ordem interna, como os institucionais e ideológicos, têm influência significativa 

no processo participativo dos componentes da universidade.  

A efetivação da participação em uma concepção gramsciana depende, em determinada 

medida, de como essa participação se efetiva na sociedade, mas a microparticipação na 

universidade pode servir como importante espaço de aprendizado para a macroparticipação. Um 

bom começo, entendendo-se a educação como prática social situada no campo ideológico e da 

esfera superestrutural, é, certamente o de se ter consciência de como a universidade é gerada e 

desenvolvida e de como os sujeitos que a produzem estão organizados e se relacionam para tal 

produção. Um segundo aspecto é entender que essa produção se dá por meio da disputa por 

projetos educativos diferentes e, nesse sentido, as forças políticas no interior da universidade se 

movimentam para sustentar tais projetos utilizando-se de uma determinada concepção de gestão e 

de participação. 

A forma como se efetiva a gestão da UFT revela a concepção e a prática da participação. 

Embora haja iniciativas no sentido da realização de uma gestão de perspectiva democrático-

participativa, os dados da pesquisa indicam a existência de uma gestão regulatório-

regulamentatória de natureza estratégico-empresarial, na qual há uma alta desigualdade de 

participação nos conselhos e nas atividades desenvolvidas. Tal desigualdade se expressa na 

grande distância, no que refere à participação, entre gestores e docentes, que atuam mais 

intensamente, e os outros dois segmentos: discentes e TAE. Acrescente-se a isso, conforme 
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participantes da pesquisa, que o processo de gestão na UFT carece de ações transparentes, 

coletivas e dialógicas que privilegiem o pluralismo solidário. Isso significa combater, dentre 

outros aspectos, as atitudes de tendência centralizadora, autoritárias, individualistas, 

particularistas e preconceituosas. 

Parece não haver dúvida por parte da comunidade universitária, entretanto, de que a 

superação dos entraves que limitam a participação, como é revelado pelos dados da pesquisa, 

somente ocorrerá com a emergência de um projeto democrático-participativo de gestão 

universitária que privilegie uma maior igualdade de oportunidades e de condições de participação 

no âmbito da comunidade universitária. Ressalta-se que este projeto somente será possível por 

meio da superação dialética da realidade dada. Ou seja, - tomando como referência Gramsci 

(2007, v. 3, Q. 7, p. 262) e Coutinho (2007) – é do embate político teórico-prático, que articule 

“guerra de movimento” e “guerra de posição” tendo em vista a proposta de universidade em 

movimento, que será possível, ou não, construir-se um novo projeto comprometido em sustentar 

outra forma de organização e gestão universitária, que tenha como propósito a participação 

efetiva, englobando os níveis da tomada de decisão, execução e avaliação dos processos 

educativos. 

Assim, para superar a gestão em vigência na UFT, os participantes da pesquisa elencaram 

um conjunto de propostas, que abrangem os princípios democráticos; os aspectos político-

administrativos e pedagógicos; os aspectos comunicacionais; os aspectos político-organizacionais 

e corporativos; os aspectos ideológico-culturais e os aspectos materiais e econômicos. 

Entendemos que estes aspectos constituem campo fértil de discussão e indicam possibilidades 

prognósticas importantes para a participação no processo de gestão da UFT. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente às reflexões realizadas, pensamos que o estudo, no geral, contribuiu para explicitar a 

crescente ampliação da esfera privada mercantil que tem influenciado o papel do Estado, da educação e da 

universidade como, por exemplo, no que se refere à relação de poder, à gestão e à participação no 

processo de tomada de decisões. Especificamente, a pesquisa possibilitou diagnosticar, a partir dos 
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documentos institucionais e da percepção da comunidade universitária, o processo de gestão e 

participação na UFT revelando uma forte concentração de poder nos dirigentes institucionais e na figura 

de professores, bem como uma participação não efetiva no desenvolvimento das ações e atividades 

institucionais. 

Finalmente, não podemos deixar de indicar as dificuldades e limites de estudos desta natureza, 

bem como apontar alguns aspectos que precisam ser aprofundados em estudos posteriores, com a 

finalidade de ampliar o leque de significados a respeito da temática da participação no processo de gestão 

das IFES e, em especial, da UFT. 

Dentre as dificuldades e limites do estudo podemos destacar a impossibilidade de aprofundamento 

acerca da concepção de universidade e gestão em desenvolvimento na UFT, por meio de uma investigação 

detalhada das práticas de gestão diversas, que envolvem os conselhos e outros espaços de participação; da 

relação entre o processo de reestruturação produtiva da sociedade capitalista, a nova sociabilidade 

produtiva, o empreendedorismo empresarial e a participação no processo de participação na gestão das 

IFES, em especial da UFT; do tipo de relação estabelecida entre o Ministério do Planejamento, o MEC, o 

CNPq, CAPES e as IFES e as implicações de tal relação para a participação no processo de gestão da 

UFT; do aprofundamento no que se refere aos impactos do processo de precarização por meio, por 

exemplo, da terceirização dos serviços, e intensificação do trabalho para a participação na gestão da UFT; 

da forma organizativa das entidades representativas dos professores, dos estudantes, dos TAE e o papel 

desempenhado por essas entidades no processo de gestão e participação da UFT; e das implicações da 

estrutura universitária multicampi na participação no processo de gestão da UFT. 

Tendo em vista a dinâmica do processo de gestão das universidades públicas, entendemos, nesse 

sentido, que, para o aprofundamento da temática acerca da participação nas IFES e, em particular, da 

UFT, faz-se necessário continuar investigando, em geral, as múltiplas determinações do agir humano 

frente às constantes mudanças que vêm ocorrendo no processo de produção e reprodução da vida em 

sociedade na lógica do capital, tomando como materialidade específica as instituições sociais como as 

universidades públicas brasileiras; a relação de poder no âmbito da sociedade e das universidades públicas 

brasileiras a exemplo das IFES, em especial da UFT; a centralidade do trabalho educativo no âmbito da 

universidade, levando em consideração a natureza, o interesse, o papel e a finalidade dos segmentos da 

comunidade universitária; bem como a concepção de gestão das IFES, em especial da UFT e suas 

implicações para o processo formativo em suas dimensões técnico-científica e político-cultural na 

percepção do público-alvo. 
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Especificamente, coloca-se como desafios futuros apreender o amálgama político-cultural 

constituído e em constituição no âmbito da UFT, expresso, dentre outros aspectos, por meio: da 

regulamentação institucional, referente ao processo de gestão e participação como derivada do 

ordenamento jurídico nacional; da história institucional que abrange a origem, a forma de produção 

institucional em geral, o perfil dos membros da comunidade universitária, os valores e interesses em 

disputa; da organização específica, referindo-se às finalidades, estrutura organizacional e processo de 

gestão; e da centralidade das atividades fim em relação às atividades meio da universidade, incluindo o 

conflito entre os interesses burocráticos e profissionais e a adequação das decisões ao processo de gestão 

institucional. 

Nessa perspectiva, os condicionantes da participação são múltiplos e não estão circunscritos ao 

âmbito puramente institucional, mas tem com ele um vínculo profundo, explicitado na forma de 

organização e de gestão. Nessa compreensão de gestão, a dimensão política constitui-se em 

elemento chave que pode mobilizar os sujeitos envolvidos no processo educativo, seja para a 

manutenção de uma lógica de participação limitante, seja para a superação da alienação em favor 

de maior controle por parte dos integrantes da comunidade universitária sobre o processo de 

tomada de decisão nos diversos espaços institucionais. 

Por essa linha de raciocínio, o que está em jogo é a disputa pelo poder no âmbito da universidade 

e, dessa forma, a efetivação da participação, ou não, consiste em estratégias para a manutenção, ou não, do 

poder. A ampliação ou a diminuição da participação e da democracia efetiva estão relacionadas aos 

projetos de sociedade, de educação e de gestão hegemônicos assumidos. O projeto de sociedade é 

encaminhado em função das lutas travadas pelas principais forças sociais – lutas de classes – e tem 

implicação nos rumos que a sociedade segue; se na perspectiva de ampliação da esfera pública, do bem 

comum e do interesse geral da sociedade ou na perspectiva da esfera privada mercantil, do bem particular 

e do interesse dos indivíduos isoladamente. O projeto de educação e de universidade não prescinde desse 

projeto geral e relaciona-se com um processo de gestão fruto da tensão entre as perspectivas 

estratégico-empresarial e democrático-participativa.  

 Em suma, pensando-se a universidade como campo de disputa por hegemonia, situada no âmbito 

da esfera superestrutural, a luta pela ampliação da esfera pública, da democracia e da gestão democrático-

participativa implica uma luta da comunidade universitária pela efetiva participação, também nas IFES, 

como é o caso da UFT. Tal luta fundamenta-se, necessariamente, nos princípios democráticos: 

descentralização, transparência, autonomia, diálogo, pluralismo de ideias e participação como ação 
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política organizada. Em sentido amplo, essa luta abrange o combate à política produtivo-mercantilista 

induzida pelo governo, principalmente via Capes, CNPq, e pelo setor produtivo. No âmbito da UFT, sem 

perder de vista as demais IFES, a luta compreende, entre outras coisas, o embate para diminuir a 

desigualdade de participação nos espaços formais de tomada de decisão e na escolha dos dirigentes, bem 

como para ampliar a participação para os diversos espaços e atividades no processo de gestão 

institucional. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho busca identificar elementos para avaliar os limites e paradoxos vivenciados pelas 

instituições de ensino superior da cidade de Jataí/GO no cenário de políticas governamentais e 

institucionais deliberadas para a expansão e interiorização da educação superior no Brasil, a partir de 1985 

até 2008. Refere-se às primeiras investigações relativas à pesquisa de doutorado, em andamento, na linha 

“Estado e Política Educacional”. 

Durante o desenvolvimento do trabalho quando nos referimos à expansão estamos considerando a 

garantia do acesso a oportunidades educacionais, tomando como parâmetro o aumento de cursos e a 

expansão da oferta de vagas; e interiorização do ensino superior, ao processo de criação/consolidação de 

instituições de ensino superior (IES) federais, estaduais e particulares.  

A questão norteadora desse artigo é como se materializou o processo de expansão e interiorização 

do ensino superior no sudoeste goiano, no município de Jataí, particularmente do Campus Jataí (CAJ) da 

Universidade Federal de Goiás e quais as suas características, no período proposto para a análise. 

Análises regionais podem, de acordo com Dourado (2001), se devidamente conectadas ao contexto 

global, desvendar particularidades de políticas, cuja generalização possibilite uma apreensão do processo 

de globalização da economia, e é o que pretendemos apresentar no desenvolvimento do artigo. 

Jataí, cidade do interior do sudoeste goiano, atualmente apresenta um universo representativo e 

diversificado de instituições de ensino superior (IES), com relação à dependência administrativa 

(particular, estadual e federal), que disponibilizam para a sociedade cursos de graduação e/ou pós-

graduação, presenciais e à distância, contribuindo com a formação acadêmica da população da 
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comunidade e de cidades circunvizinhas. De acordo como dados de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Jataí contava com uma população estimada de 88.048 

habitantes, e 2.884 vagas para o ensino superior (graduação presencial).   

Considerando a esfera de dependência administrativa particular, Jataí conta com seis faculdades, 

sendo três que oferecem cursos presenciais - Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT), Universidade 

do Vale do Acaraú (UVA), Jataiense (FAJA), e três que ofertam cursos superiores à distância e são 

extensões de IES sediadas em outros estados - Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), o Instituto de 

Ensino Superior COC e a Universidade Paulista (UNIP), funcionando virtualmente em escolas da rede 

particular.  

Na esfera de dependência administrativa pública, temos uma instituição estadual - a Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), e duas federais - o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás (IFGoiás) e o Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás (CAJ/UFG).  

Tais instituições traduzem no município a lógica de diversificação e diferenciação institucional que 

tem marcado a educação superior no país. Portanto, vale pesquisar e analisar em que medida as políticas e 

as ações governamentais contribuíram ou não para a expansão e interiorização do ensino superior, bem 

como para maior democratização do acesso e permanência neste nível de ensino. Neste artigo, em 

específico, a atenção estará direcionada para as instituições que oferecem cursos presenciais, com 

destaque para o CAJ/UFG. 

A opção pelo recorte temporal, a partir de 1985, se deve ao fato de se tratar do ano de criação da 

primeira instituição de ensino superior particular de Jataí, denominado Centro de Ensino Superior de Jataí 

(CESUT) e da implantação do primeiro curso superior público no Campus Jataí da Universidade Federal 

de Goiás (CAJ/UFG), do convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Jataí e a Universidade 

Federal de Goiás, no município de Jataí. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O CAJ foi criado em março de 198041, pela Resolução nº 145/80 do Conselho Coordenador de 

Ensino e Pesquisa da UFG, com o objetivo de se constituir em campo de estágio e extensão das atividades 

da UFG e promover melhores condições de desenvolvimento regional. A primeira experiência de 

                                                           
41 Nesta época era denominado Campus Avançado de Jataí. 
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interiorização ocorreu na área de formação de professores de ciências físicas e biológicas – Licenciatura 

em Ciências  (Matemática, Química e Física), com docentes lotados em Goiânia que vinham ministrar 

aulas em Jataí (DOURADO, 2001). Somente em 1985, foi implantado o curso de Pedagogia, com 

professores concursados e lotados para trabalharem no CAJ/UFG.  

Tomamos como ponto de partida o ano de 1985, entendendo a cronologia como um marco para a 

busca de um passado significativo, e estendemos a investigação até o ano de 2008, quando se dá a 

consolidação do CAJ. Este período definido contempla resultados advindos pós LDB nº 9.394, sancionada 

em 1996, que reestruturou a educação escolar, reformulando os diferentes níveis e modalidades de 

educação, e que segundo Cury (2008), acarretou um grande impacto na educação superior.  

A expansão e a interiorização do ensino superior em Goiás, como em Jataí, ocorreram segundo 

Dourado (2001) em função de pressão política do poder local e da criação pelo poder público da figura 

jurídica das fundações municipais, possibilitando a parceira com o setor educacional privado e, na maioria 

das instituições a política de não gratuidade do ensino. Várias políticas foram desencadeadas a partir da 

LDB/1996 destacando, no caso da educação superior: os Decretos nº 2.306/97, nº 5.622/2005, nº 

6.096/2007; a Lei nº 11.096/2005; o Programa de Expansão das Universidades Federais/2003 e o Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades (Reuni)/2007. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é analisar as políticas de expansão e interiorização do ensino 

superior deliberada pelo governo federal, pensadas globalmente, mas implantadas em contextos 

diferenciados, e no caso específico desse trabalho, no estado de Goiás, na cidade de Jataí, a partir de 1985 

até 2008, tendo como objeto de análise o CAJ/UFG. 

Para alcançar este objetivo mais amplo, outros específicos foram levantados: compilar documentos 

emitidos pelo MEC (leis, decretos, resoluções, pareceres) que influenciam a expansão e interiorização do 

ensino superior do Brasil; analisar os documentos compilados com o intuito de identificar elementos para 

compreender a racionalidade do movimento de criação de IES, ampliação de cursos e de vagas; analisar o 

impacto do Programa de Expansão das Universidades Federais e o Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), no CAJ/UFG.  
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METODOLOGIA 

De acordo com a fonte de informação e a coleta de dados, pode-se dizer que a pesquisa é teórica, 

documental. Inicialmente foi realizada a leitura e análise de trabalhos produzidos sobre a educação 

superior brasileira, focando a produção de estudiosos sobre as reformas e políticas da educação superior, a 

partir de 1985, com a atenção voltada para o processo de expansão e interiorização.  

Na pesquisa documental, foi realizada coleta de documentos elaborados pelo governo brasileiro 

que regulamentaram e/ou orientam o processo de expansão e interiorização do ensino superior no Brasil e 

de documentos das IES selecionadas de Jataí. Em seguida os documentos foram analisados com o intuito 

de identificar elementos para entender a racionalidade do movimento de criação de IES, ampliação de 

cursos e de vagas. 

Procuramos lidar diretamente com as fontes primárias. Para tanto foram compilados textos em 

centros de documentação, biblioteca e internet, especialmente documentos emitidos pelo MEC (leis, 

decretos, resoluções, pareceres), dados estatísticos referentes ao ensino superior no Brasil, no estado de 

Goiás e no município, coletados em sites como INEP/MEC e SESU, a partir de 1985. 

Os conteúdos destes documentos são importante material como objeto de pesquisa, mas Shiroma, 

Campos e Garcia (2004) advertem que ao estudar documentos de política educacional precisamos 

aprender a desconstruí-los para poder interpretá-los, pois eles são produtos de narradores, que movidos 

por valores, irão fazer análises, assinalar tendências, propor alterações de acordo com sua representação 

social, portanto é necessário extrair dos textos seus diferentes sentidos.  

 

RESULTADOS 

 

A EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM GOIÁS E EM JATAÍ 

Os movimentos de implementação e de expansão da educação superior em Goiás, são tardios, 

acontecem na década de 1960, mais especificamente a partir da Reforma Universitária de 1968, quando 

identificamos disposições e mecanismos expansionistas, tanto no setor público, quanto no setor privado, 
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embora existir iniciativa de implantação desse nível de ensino em décadas anteriores42 (OLIVEIRA et. al, 

2006).  

Em 1959, em Goiânia, foi criada a Universidade Católica (ensino privado) e em 1960, a da 

Universidade Federal de Goiás (ensino público). Nesta época aconteceram os primeiros embates entre o 

público e o privado, na região de Goiás, apresentando como representantes a Maçonaria (defensores do 

ensino público e laico) e a Igreja Católica (defensores da liberdade de ensino) (BALDINO, 1991; 

DOURADO, 2001). 

Verifica-se uma expansão reprimida do ensino superior de natureza pública, devido a limitação de 

despesas; e a legitimação do ensino de natureza particular sob a forma de fundações educacionais, a partir 

de medidas de apoio particular como isenção de impostos, liberação de crédito educativo e fornecimentos 

de bolsas, no período de 1964 a 1970, (CUNHA, 1989; MARTINS, 1989; FONSECA, 1992; DOURADO, 

2001).  

De acordo com Dourado (2001), em 1970 a criação de novas IES não foi expressiva em Goiás, no 

entanto vale destacar a criação em 1974, da primeira Fundação de Ensino Superior do Estado, no 

município de Rio Verde – Fesurv. 

Na década de 1980, o estado de Goiás vivenciou amplo movimento expansionista na educação 

superior, aumentaram os atos de criação de instituições de ensino superior (IES) no estado de Goiás – 

instituições isoladas, faculdades estaduais e fundações municipais, principalmente nas cidades 

consideradas pólos econômicos. A possibilidade de criação de autarquias estaduais estimulou a ação dos 

municípios para o estabelecimento de suas próprias fundações de ensino superior como sinônimo de 

prestígio e desenvolvimento, como foi o caso da Universidade Federal de Goiás (UFG), que fez parceria 

com os municípios de Catalão e Jataí, para interiorização de alguns de seus cursos. Tal movimento 

expansionista foi caracterizado pela interiorização da educação no estado de Goiás, nas regiões sul, 

sudeste, oeste e sudoeste (na qual se encontra o município de Jataí). Ao todo, foram criadas e ou 

consolidadas sete fundações nos municípios goianos43, dentre elas a Fundação Educacional de Jataí (FEJ).  

                                                           
42 Instituições de ensino superior de Goiás, criadas até 1960: Academia de Direito de Goyaz em 1930, Escola de 
Pharmacia em 1922, Escola de Odontologia em 1923, Universidade Católica de Goiás (UCG) em 1959 e a primeira 
universidade federal , a Universidade Federal de Goiás em 1960 (OLIVEIRA et. al, 2006). 
43 As fundações criadas foram: Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (Fimes), em Mineiros, 1985; 
Fundação Educacional de Anicuns (FEA), 1985; Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (Fesg), em 1985; 
Fundação de Ensino Superior de Itumbiara (Fesit), em 1983; Fundação Educacional de Catalão (Centro de Ensino 
Superior de Catalão), em 1984; Fundação Educacional de Jataí (FEJ) (Centro de Ensino Superior de Jataí), em 1984; 
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De acordo com Dourado (2001), a expansão e a interiorização do ensino superior em Goiás 

aconteceram em função de força política local e da criação das fundações municipais (figura jurídica de 

poder público), que possibilitaram a parceira com o setor educacional privado e, na maioria das 

instituições a política de não gratuidade do ensino. A maioria das fundações municipais foi criada, 

articulada aos interesses de IES privadas em conformação com práticas clientelísticas, fruto de acordos 

políticos eleitorais. Elas possibilitavam a transferência da concessão de autorização dos cursos, ofereciam 

condições para efetivação dos mesmos, por meio de transferência de prédios, equipamentos e ajuda 

financeira, além de contribuírem com a gerência e a administração das unidades de ensino (DOURADO, 

2001). 

Esse cenário sofreu alterações importantes na década de 1990, especialmente na segunda metade. 

Em função da crise financeira, por qual passavam algumas IES municipais em Goiás, a partir da Lei 

Complementar nº 26/98 (que estabeleceu as Diretrizes e Bases do Sistema Educativo do Estado de Goiás), 

as fundações municipais passaram a ser consideradas como entes públicos e gratuitos, e as disposições 

transitórias do artigo 119, da referida lei, antevêem a possibilidade de inclusão das faculdades municipais 

à rede supervisionada pelo Estado (OLIVEIRA et. al., 2006). 

A ampliação do ensino superior a partir das fundações municipais nos levar a pensar que ocorreu 

uma expansão pública do ensino, mas Dourado (2001a) nos alerta, que é preciso analisar a questão com 

mais rigor, como a diferenciação entre a natureza (aspecto jurídico) e o caráter das iniciativas 

educacionais (desdobramento efetivo). Tomando como parâmetro a compreensão desta diferenciação, 

entende-se os indícios de privatização do público, ou para o que Silva Jr. e Sguissardi (2001) 

denominaram de publicização do privado, tendo em vista a subordinação política – administrativa e 

pedagógica das faculdades públicas criadas ao setor privado. 

O que vale ressaltar na implementação da política de expansão e interiorização do ensino superior 

no Estado de Goiás, da modalidade fundacional, é que o município passa a assumir responsabilidade com 

nível superior que não é de sua alçada, muitas vezes sem garantir, as condições mínimas para o 

funcionamento do ensino básico que é de sua responsabilidade, como previsto na Constituição Federal de 

Educação.  

O modelo fundacional foi adotado no município de Jataí, e em 13 de março de 1984, foi criada pela 

Lei Municipal nº 1077, a Fundação Educacional de Jataí (FEJ), instituição ligada ao poder público 

                                                                                                                                                                                            
Fundação Educacional de Luziânia, em 1985. Na verdade, ao todo na década de 80, temos oito fundações, 
considerando a Fesurv, fundação de Rio Verde, que criada em 1974. (DOURADO, 2001, p. 94-95). 
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municipal com o objetivo de administrar o ensino superior. Em 20 de dezembro de 1985, segundo 

Dourado (2001), o Conselho Estadual Educação, pela Resolução n. 451, autorizou a criação dos cursos de 

Direito e Administração pelo Centro de Ensino Superior de Jataí (CESUT) - instituição criada pelo poder 

público municipal, mas de caráter privado, mediada por acordos políticos, “na defesa da dinamização da 

economia regional e na sua consequente integração à lógica do mercado” (OLIVEIRA et. al., 2006, p. 27), 

tendo a FEJ como mantenedora. Neste mesmo ano, a partir da criação da FEJ, foi possível a implantação 

de novos cursos no Campus Avançado de Jataí (CAJ) ajustado ao processo de expansão e interiorização 

da UFG, conduzidos administrativamente e pedagogicamente pela universidade, sendo o primeiro curso 

criado o de Pedagogia, em 1985.  Em função da proibição por decreto da Presidência da República, que 

impedia a UFG de contratar os professores, a Prefeitura Municipal de Jataí assumiu a contratação dos 

docentes (que depois passaram para o quadro da FEJ); a responsabilidade de manutenção e ampliação da 

área física do CAJ e de dispor funcionários do seu quadro pessoal para o apoio do funcionamento das 

atividades (DOURADO, 2001).  

A partir da década de 1990 ocorreram cortes orçamentários e redução dos investimentos 

educacionais em função de ajustes fiscais. “As políticas para a educação foram orientadas com a 

perspectiva do estado mínimo” (OLIVEIRA, 2003, p. 8). 

De 1995 a 2008, de acordo com Gomes (2008), adotando como parâmetro os diagnósticos oficiais 

sobre a realidade da educação superior e do seu papel no desenvolvimento econômico brasileiro, tanto o 

governo de Fernando Henrique Cardoso44 (1995-2002) quanto o governo de Luiz Inácio Lula da Silva45 

(2003-2010), reconhecem que as dificuldades vinculadas à educação superior estão relacionadas ao 

quantitativo de matrícula reduzido, a baixa relação professor/aluno, a questionável qualidade dos cursos de 

graduação, e tomam medidas diferenciadas para enfrentar os problemas. 

Com relação à expansão da educação superior e da relação professor/aluno, o governo Cardoso 

tratou “pelo prisma da clivagem público-privado” com primazia do privado, enquanto o governo Lula da 

Silva se pautou em um discurso que pronunciava abertamente “o tema da democratização e da justiça 

social, fundado no conceito de redistribuição indireta de renda, no sentido de que a expansão do ensino 

superior passa pela incorporação de setores tradicionalmente excluídos da educação superior” (GOMES, 

2008, p. 30). 

                                                           
44 O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao longo do texto será tratado de Cardoso. 
45 O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva será referendado de Lula da Silva. 
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A política do governo Cardoso foi marcada pelo corte dos recursos financeiros do estado, pelo 

pressuposto das forças do mercado para realizar a distribuição dos bens educacionais, acarretando a 

competitividade entre as IES, com primazia do privado. O governo Cardoso aprovou regulamentações e 

legislações alinhadas com o projeto de educação dos setores privatistas e para a reformulação da política 

brasileira da educação superior.  

A tradução mais efetiva dessas políticas educacionais é expressa pela nova LDB n. 9394/9646, que 

reestruturou a educação escolar, reformulando os diferentes níveis e modalidades de educação e 

desencadeou um processo de implementação de reformas, políticas e ações educacionais na gestão do 

governo Cardoso. A Lei nº 9394/96 que ao invés de frear o processo expansionista privado e redefinir os 

rumos de educação superior, ampliou e instituiu os cursos sequenciais e os centros universitários; fundou 

as universidades especializadas por campo do saber; criou os Centros de Educação Tecnológica, permutou 

o vestibular por processos seletivos; aboliu os currículos mínimos e flexibilizou os currículos; e instituiu 

os cursos de tecnologia e os institutos superiores de educação (CURY, 2008).  

O que se observa, é que com a racionalização de recursos e a necessidade de elevar os níveis de 

eficiência e de responsabilidade social, as IES públicas procuram formas para captação de recursos junto a 

empresas e clientes, vendendo seus serviços educacionais (cursos pagos, realização de consultorias e 

assessorias, política de extensão universitária, implantação de mestrados profissionalizantes (SILVA JR; 

SGUISSARDI, 2001; LIMA, 2008). 

O governo Lula, sustenta algumas características do governo anterior como a competitividade e a 

ação do mercado na educação superior, mas adota algumas políticas públicas com a finalidade de incluir 

as camadas populares na educação superior.  

Duas iniciativas no campo educacional direcionadas ao ensino superior público podem ser 

destacadas no governo Lula da Silva (2003-2010): a criação e expansão de novas IES federais e a 

liberação de vagas para os cargos de docentes e técnico-administrativos.  

Dentre as medidas tomadas para a expansão do ensino superior, vale ressaltar o Programa de 

Expansão das Universidades Federais, instituído em 2003. Este reorientou a organização do ensino 

superior no Brasil, proporcionando às universidades federais mais recursos financeiros indispensáveis à 

sua manutenção, após um longo período de estagnação. O Programa teve como meta a criação de 10 novas 

                                                           

46
 A LDB nº 9394/1996 sancionada no dia 20/12/1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, apresentou como 

propósito se pautar nos parâmetros de eficiência, de eficácia e de modernização administrativa para a expansão do 
ensino superior privado, de caráter empresarial. 
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universidades federais47 e a implantação e consolidação de 49 novos campi universitários, distribuídos nas 

regiões brasileiras. As universidades que aderiram ao Programa de foram: UFBA, UFG, UNB, UFES, 

UFMS, UFPe, UFSM, UFSCar e UFMG. A UFG aderiu ao Programa de Expansão e solidificou o Campus 

de Catalão (CAC) e o Campus de Jataí (CAJ) com a criação de novos cursos.  

A finalidade de adesão do CAJ ao programa de expansão estava vinculada a possibilidade de 

aumentar a oferta de vagas para o ensino superior tanto da graduação como da pós-graduação, ampliar as 

atividades de extensão e pesquisa, melhorar a infra-estrutura para a oferta dos cursos já existentes que 

servirão de base para a implantação de novos cursos, bem como a contração de pessoal técnico-

administrativo e de professores. 

O CAJ até 2003 contava com 11 cursos, com o Programa de Expansão foram criados até o ano de 

2007, sete novos cursos de graduação: Agronomia, Zootecnia, Química, Biomedicina, Física, História 

(licenciatura), Psicologia – o que representa 265 vagas; um de pós-graduação - Mestrado em Agronomia 

(12 vagas), além de ampliar o número de vagas de dois cursos de graduação (Agronomia – 30 vagas, e 

Ciências Biológicas – 20 vagas), totalizando uma expansão representativa de 327 vagas. 

No seu segundo mandato, o governo de Lula da Silva, instituiu o Decreto nº 6.096 de 24/04/2007 - 

o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

previsto para o período de 2008 a 2012, que influenciou diretamente o ensino superior público federal. A 

UFG foi uma das universidades que aderiu ao REUNI e apresentou um plano de metas para o Ministério 

de Educação e Cultura, recebendo do governo recursos para despesas de custeio e pessoal. A proposta da 

UFG prevê a ampliação da oferta de vagas tanto da graduação quanto da pós-graduação; a expansão física 

com ampliação, adequação e readequações dos ambientes de ensino e pesquisa; o aumento na contratação 

de professores e servidores técnico-administrativos (UFG, 2007). 

O CAJ/UFG apresentou a proposta para o REUNI (UFG, 2008, p. 39-40) de implantação de 5 

novos cursos graduação: Direito - 60 vagas; Engenharia Florestal - 50 vagas; Educação Física 

(Bacharelado), Fisioterapia e Artes Visuais todos com 40 vagas cada. (UFG, 2008). O curso de Artes 

Visuais não foi implantado, pois após estudo mais detalhado constatou-se não haver demanda na região e 

optou-se pela criação do curso de Química (Bacharelado), com a primeira turma iniciando em 2012. 

                                                           
47Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal do Pampa (UFP), Universidade Federal Grande 
Dourado (UFGD), Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFBA), e as universidades criadas por 
transformação - Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal Tecnológica do Paraná 
(UFTPR), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFersa), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri (UFVJM), Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) (BRASIL, Programa expandir, 2007)   
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Além da inserção de novos cursos foi planejada a ampliação de 185 vagas nos cursos de graduação 

já existentes: sendo 35 vagas em 2009 (Pedagogia – 10; Ciência da Computação – 20; Psicologia – 05) e 

150 vagas em 2012 (tendo 10 vagas em cada curso de: Psicologia, Medicina Veterinária, Ciências 

Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Licenciatura), Física 

(Licenciatura), Geografia (Bacharelado ou Licenciatura), Letras (Inglês), Zootecnia, Fisioterapia, Artes 

Visuais (Licenciatura) e 20 vagas para os cursos de Enfermagem e Nutrição (este último a não foi 

implantado, e suas vagas foram remanejadas para os cursos existentes). Foi previsto também o 

estabelecimento de quatro mestrados e um doutorado48 (UFG, 2008). Estão aguardando liberação para 

funcionamento dois mestrados e um doutorado. 

O REUNI propiciou a expansão do CAJ, com relação ao quantitativo de vagas da graduação, de 375 

vagas, sendo 190 vagas de novos cursos e 185 referentes à ampliação de cursos já existentes; e na pós-

graduação a ampliação de 18 vagas, sendo seis do mestrado já existente e 12 do novo mestrado. 

O que se percebe, pelo próprio exemplo do CAJ, é que apesar da instituição de ensino superior 

apresentar um Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade e ser aprovado pelo Ministério da 

Educação, algumas alterações acontece. É propósito da pesquisa que está em desenvolvimento, estudar e 

identificar quais modificações aconteceram e as razões e motivos que balizaram essas mudanças.  

Outra lei do governo federal com a justificativa oficial de expandir o número de alunos no ensino 

superior e com isso cumprir a meta do Plano Nacional de Educação49 foi a Lei n° 11.096, sancionada em 

13/01/2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos (PROUNI). O PROUNI tem por finalidade 

conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, em IES privadas, para estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 

particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três salários 

mínimos. O programa proporciona isenção de determinados tributos àquelas IES que aderirem ao 

programa. Os aspirantes a bolsa são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). Como o número de IES privadas em Jataí é restrito e as disponibilizam no total apenas três 

cursos de graduação para a comunidade, o Reuni não influencia na expansão do ensino superior privado. 

                                                           

48 Maiores informações ver UFG (2008, p. 42). Reestruturação e Expansão da UFG (2008-2012). Plano de 
execução: cursos, pessoal, edificações, equipamentos e reformas.  
49 O PNE estabelece que até o ano de 2010 pelo menos 30% da população na faixa etária de 18 a 24 anos esteja na 
educação superior. 
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Também influenciou a expansão e a interiorização do ensino superior o Decreto nº 5.62250, de 

19/12/2005 que regula a modalidade da educação a distância (EAD) para os níveis: básico, profissional e 

superior. Inicia-se a evolução do número de cursos de graduação na modalidade de EAD no Brasil. Cabe 

ressaltar que a modalidade à distância não se restringe ao nível de graduação, inclui também pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. Como a educação a distância não é o foco deste artigo, não 

entraremos em detalhes, mas observa-se em Jataí a expansão dessa modalidade de educação, a partir de 

2006. 

 

A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA CIDADE DE JATAÍ 

A cidade de Jataí situa-se no interior do sudoeste goiano, a 328 km de Goiânia e conta com 88.006 

hab., de acordo com o censo do IBGE de 2010. Sua economia é assentada na agropecuária, indústria de 

confecção, nas empresas comerciais e de prestação de serviço. Com relação à educação superior, oferece 

um universo diversificado de instituições de ensino superior (IES) com relação à dependência 

administrativa. São disponibilizados para a sociedade cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e 

à distância, atendendo a cidade de Jataís e as circunvizinhas.  

Considerando a esfera de dependência administrativa particular temos o Centro de Ensino Superior 

de Jataí (CESUT) que oferta os cursos de direito e administração, a Universidade do Vale do Acaraú 

(UVA) que disponibiliza os cursos de Pedagogia e Biologia, sediada na Escola Municipal Antônio Tosta 

de Carvalho, e a Faculdade Jataiense (FAJA) com o curso de Ciências Contábeis. As demais instituições 

privadas da cidade ofertam cursos superiores à distância. São extensões das instituições de ensino superior 

sediadas em outros estados, que funcionam virtualmente em escolas da rede particular, como a 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) que funciona no Colégio Êxito, o Instituto de Ensino Superior 

COC que oferta seus cursos no Colégio Dinâmico, e a Universidade Paulista (UNIP) que disponibiliza 

seus cursos de graduação e pós-graduação na escola Talento.   

O CESUT é uma entidade mantida pela Fundação Educacional de Jataí, que iniciou suas atividades 

em 1985 ofertando dois cursos de graduação: Direito (Bacharelado) e Administração, amparados pela 

Resolução CEE nº 451/84 e que funcionam até hoje. O reconhecimento dos cursos se deu pela portarias 

ministeriais do MEC nº 807 e 808, de 21/05/1991. Trata-se de uma instituição criada pelo poder público 

municipal, mantida pela  Fundação Educacional de Jataí (municipal), mas de caráter privado. Neste 
                                                           
50 Regulamentou o artigo 80 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e revogou outros Decretos nº 2.494/98 e nº 2.561/98. 
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contexto, as ações de supervisões dos órgãos competentes ficam dificultadas, em função da ambigüidade 

jurídica. Não ocorreu expansão dos seus cursos desde sua implantação. Vários cursos de pós-graduação 

(lato-sensu) na área de direito já foram oferecidos e atualmente está sendo ofertado curso de 

especialização em Direito Processual (Civil, Penal, Trabalho e Tributário). 

A UVA se estabeleceu em Jataí no ano de 2006, oferecendo os cursos de Pedagogia e Biologia. 

Atualmente prevê a vinda para a unidade de Jataí, dos cursos de História, Geografia, Química, Língua 

Portuguesa, Matemática e Física. Foi reconhecida pelo MEC, portaria nº 821 pelo Diário Oficial da União 

em 01/06/1994. A universidade não é à distância, porém suas aulas são dadas somente aos finais de 

semana. Uma turma de Pedagogia e outra de Biologia já foram concluídas, e outra está prestes a se formar 

também. Não disponibiliza curso de especialização. A unidade de Jataí responde à unidade de Goiânia, 

que possui total vínculo por estar ligada à unidade de origem no Ceará (Sobrau). 

A FAJA foi autorizada pelo MEC somente em agosto de 2008 com graduação e pós graduação no 

curso de Ciências Contábeis. Seu criador é o doutor Evaristo Ananias de Paula. Em 2009 teve início a 

segunda turma do curso de Ciências Contábeis. 

A UNOPAR Virtual foi recredenciada em 2006 pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), para 

atuar na Educação a Distância (EAD), conforme as Portarias MEC nº 555/06 e nº 556/06, publicadas no 

Diário Oficial da União de 20/02/2006. Essa instituição de ensino superior, mantêm um pólo na cidade de 

Jataí, por meio de convênio estabelecido com o Colégio Êxito – Centro Educacional Impacto Ltda. e 

oferece desde 2005 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de EAD. Os cursos de graduação 

que já concluíram turmas foram os de Licenciatura em Pedagogia; Superior de Tecnologia em 

Administração de Pequenas e Médias Empresas; Superior de Tecnologia em Marketing e Superior de 

Tecnologia em Gestão de Turismo. Em 2009, contava com cinco turmas ativas dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Gestão Ambiental e Gestão Recursos Humanos. Com 

relação aos cursos de pós-graduação já concluíram turmas de Bovinocultura de Corte e MBA Executivo 

em Negócios. Atualmente estão com turmas ativas nos cursos de MBA Gestão de Pessoas, Gestão e 

Organização da Escola e Contabilidade Empresarial e Auditoria. 

O Instituto de Ensino Superior COC tem alguns cursos sendo ofertados no pólo Jataí, modalidade 

educação à distância. Os cursos atuais são: Ciências Contábeis (Portaria do MEC, n. 1573 de 03/11/1999) 

primeira turma em 2007; Pedagogia (Portaria do MEC, n 577 de 23/02/2006), com início em 2009; 

Administração (Portaria do MEC, n. 2164 de 16/07/2004), que é certificado e acompanhado 

pedagogicamente pela Fundação Getúlio Vargas, fato utilizado como estratégia de marketing nas 
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campanhas de abertura dos processos seletivos, constituindo a primeira turma em 2007; Serviço Social e 

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (Portaria do MEC, n. 1064 de 25/05/2006), tendo 

início os cursos em 2007 e 2008, respectivamente, certificado pelo Centro Universitário Newton Paiva 

(CES/CNE n. 341/04). Além destes cursos de graduação, estão abertas as inscrições p/ cursos de pós-

graduação e MBA nas seguintes áreas: Administração Geral, Gestão Ambiental, Gestão da Qualidade e 

Marketing e Vendas. 

A UNIP começou a ofertar cursos em Jataí em 2009, na modalidade de educação à distância, pelo 

Sistema de Ensino Interativo (SEI) e Sistema de Ensino Presencial Interativo (SEPI). Os cursos de 

graduação disponibilizados são: Administração, Ciências Contábeis, Letras–Licenciatura em 

Português/Inglês, Letras–Licenciatura em Português/Espanhol, Licenciatura em Matemática, Serviço 

Social, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Marketing 

e Processos Gerenciais. E pós-graduação em: Administração de Recursos Humanos, Administração Geral, 

Administração Hospitalar, Direito Ambiental, Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito do trabalho, 

Direito Empresarial, Direito Imobiliário, Direito Penal, Direito Previdenciário, Direito Processual, Direito 

Tributário, Formação de Professores para o Ensino Superior, Interpretação de Línguas de Sinais - Libras, 

Marketing, e Tecnologia de Informação para Estratégia de Negócios. A constituição de turmas depende da 

quantidade de alunos inscritos. Uma das dificuldades para a conclusão dos cursos se dá em função da 

desistência dos alunos.  

Na esfera de dependência administrativa estadual, temos em Jataí, a Universidade Estadual de 

Goiás (UEG). A UEG teve sua origem no ano de 1999 em Goiás e começou a ofertar o ensino superior em 

Jataí em 2006 e hoje disponibiliza para a comunidade dois cursos de graduação tecnológicos de ensino 

superior: Tecnologia em Alimentos e Tecnologia em Logística.  

Cabe ressaltar que o Estado também contribui com parte do pagamento dos professores e 

funcionários do Campus Jataí/UFG, por meio de repasse à Fundação Educacional de Jataí (FEJ). 

Inicialmente, em 1985, a FEJ (vinculada ao poder público municipal), mediante convênio estabelecido 

com a UFG, era responsável pela manutenção do Campus Jataí, de todos os professores e técnicos 

administrativos. A partir de 2001, houve liberação de vagas federais para professores e técnicos 

administrativos, e foram realizados concursos e contratação pela UFG, o que aliviou a FEJ. Apesar disso, 

com a expansão dos cursos, aumento do quadro de funcionários e aumento das despesas, a FEJ para 

conseguir cumprir com suas obrigações, fez uma parceria com o governo estadual, mediante convênio no 

qual o estado faz um repasse mensal. Em agosto de 2011, devido à constatação de um erro do convênio 
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firmado entre a prefeitura de Jataí e o Estado, o governo estadual parou de fazer o repasse, e a FEJ foi 

obrigada a enxugar a folha de pagamento. Atualmente se encontra em estudo e elaboração um novo 

convênio a ser firmado entre a prefeitura e o estado, com o objetivo de repassar verba para a FEJ poder 

continuar com seu apoio ao CAJ. 

Considerando a esfera de dependência administrativa federal a cidade conta com o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFGoiás) e também com o Campus Jataí (CAJ/UFG). 

O IFGoiás implantou seu primeiro curso superior em 2007 (na época era denominada de Escola 

Técnica Federal – Unidade Jataí) e oferece atualmente 3 cursos de graduação: Engenharia Elétrica, Física 

(licenciatura) e Tecnologia e Sistema de Informática.  

O Campus Jataí (CAJ) é uma extensão da Universidade Federal de Goiás, que iniciou suas 

atividades com o curso de Licenciatura em Ciências em 1981. Atualmente oferece 22 cursos de graduação 

presenciais - Agronomia (1997), Biomedicina (2007), Ciências Biológicas (licenciatura - 1996 e 

bacharelado 2001), Ciências da Computação (2006), Direito (2009), Enfermagem (2007), Engenharia 

Florestal (2009), Educação Física (licenciatura em 1994 e bacharelado em 2010), Física (licenciatura - 

2006), Geografia (licenciatura e bacharelado – 1994), História (licenciatura - 2006), Letras/Português 

(1989), Letras/Português/Inglês (1999), Matemática (licenciatura – 1996), Medicina Veterinária (1997), 

Pedagogia (ampliação de outra turma – 1999), Psicologia (2006), Química (licenciatura - 2006), Zootecnia 

(2006). Quatro cursos de graduação à distância: de Administração (bacharelado), Artes visuais 

(licenciatura), Ciências Biológicas (licenciatura) e em Física (licenciatura). Seis cursos de especialização: 

Educação Infantil; Literatura e Língua Portuguesa; Meio Ambiente: educação e gestão ambiental; 

Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos para Populações Especiais; Gestão de Pessoas e Gestão 

Escolar na modalidade EAD. Dois mestrados sendo um em Agronomia e o outro em Organização do 

Espaço nos Domínios do Cerrado Brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo expansionista da educação superior vivenciado no período de 1985 a 2008 foi marcado 

por um processo expansionista privatista e com forte apelo em favor da interiorização deste nível de 

ensino tanto no Brasil, quanto em Goiás, acontecendo o processo inverso em Jataí. A expansão do ensino 

superior ocorreu principalmente no setor privado, e hoje representa 90% das instituições no país. Mas vale 
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destacar que sua capacidade de expansão, segundo Ristoff (2008), está próxima do limite, tomando como 

parâmetros que o setor privado “deixa quase a metade de suas vagas ociosas, quando índices alarmantes 

de inadimplência o desestabilizam e quando a evasão ameaça inviabilizar mesmo cursos de altíssima 

demanda [...]” (p. 44).   

Segundo Léda (2007) a trajetória do Governo Lula, assim como a de Fernando Henrique Cardoso, 

delinearam um aprofundamento da expansão do setor privado e da privatização das instituições públicas, 

apesar dos documentos oficiais divulgarem a retomada do crescimento do ensino superior público. O que 

se percebe é o favorecimento da expansão do setor privado, por meio da autorização para abertura de 

novas IES privadas, assim como abertura de novos cursos nas instituições já existentes, além de 

dispositivos legais como PROUNI. 

Dentre as medidas tomadas no governo Lula que contribuíram para a expansão do ensino superior, 

vale ressaltar o Programa de Expansão das Universidades Federais, instituído em 2003 e o pelo Decreto nº 

6.096 de 24/04/2007, que instituiu o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). 

O programa de extensão teve como meta a criação de 10 novas universidades federais e a 

implantação e consolidação de 49 novos campi universitários, distribuídos nas regiões brasileiras. A UFG 

aderiu ao Programa de Expansão e solidificou o Campus de Catalão (CAC) e o Campus de Jataí (CAJ) 

com a criação de novos cursos. 

O CAJ/UFG apresentou a proposta para o REUNI (UFG, 2008, p. 39-40) de implantação de 5 

novos cursos graduação (230 vagas), a ampliação de 185 vagas nos cursos de graduação já existentes, a 

criação de 4 mestrados e um doutorado. 

O que se percebe, pelo próprio exemplo do CAJ, é que apesar da instituição de ensino superior 

apresentar um Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade e ser aprovado pelo Ministério da 

Educação, algumas alterações acontecem. É o momento de identificar quais modificações aconteceram e 

as razões e motivos que acarretaram essas mudanças.  

Estes são alguns dados levantados até o momento da pesquisa que demonstram que o processo de 

expansão e interiorização do ensino superior no município de Jataí se diferencia do estado de Goiás e da 

realidade brasileira, principalmente com relação à expansão das IES particulares e da implantação de 

novos cursos, o que justifica a relevância deste trabalho. Atualmente, dos 25 cursos de graduação 

presenciais existentes em Jataí, 92% são ofertados na rede pública e apenas 8% são oferecidos na rede 
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privada, o que remete à necessidade de investigar quais são os fatores que contribuem para esta 

classificação 

Transcorridos mais de 15 anos da aprovação da LDB (Lei nº 9.394/1996), ainda persistem grandes 

desafios para a educação superior brasileira. Um deles é o incremento na taxa de escolarização superior. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BALDINO, J. M. Ensino superior em Goiás em tempos de euforia: da desordem aparente à expansão 

ocorrida na década de 80. Goiânia 1991. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de 

Goiás. 

BRASIL. Expansão das Universidades Federais: o sonho se torna realidade! Período 2003 a 2006. 

Brasília: MEC, 2003. 

_____. Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394/96, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. 

Acesso em 21 mar. 2007.   

______.  Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade para Todos - 

PROUNI. Disponível em:<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em 21 mar. 2007. 

_____. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação. 

Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em 14 junho 2008.   

_____. Lei nº. 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Disponível em: 

<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em 21 mai. 2008.   

CUNHA, Luiz Antônio. Qual universidade? São Paulo: Cortez, Autores Associados, 1989. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação no Brasil: 10 anos pós – LDB In: BITTAR, Mariluce; 

OLIVEIRA, João Ferreira; MOROSINI, Marília (Orgs.). Educação Superior no Brasil – 10 anos pós – 

LDB. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008. (Coleção) 

Inep 70 anos, v. 2) p. 19-38. 

DOURADO, Luiz Fernandes. A interiorização do ensino superior e a privatização do público. Goiânia: 

UFG, 2001a.    



178 

 

GOMES, Alfredo Macedo. As reformas e Políticas da Educação Superior no Brasil: avanços e recuos. In: 

MANCEBO, Deise; SILVA JR., João dos Reis; OLIVEIRA, João Ferreira de (org.). Reformas e Políticas: 

educação superior e pós-graduação no Brasil. Campinas, SP: Alínea, 2008. (Coleção políticas 

universitárias) p. 23 – 51. 

FONSECA, Dirce Mendes da. O pensamento privatista em educação. Campinas: Papirus, 1992. 

LÉDA, Denise Bessa. Universidade Nova/Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais: mais uma dose da Reforma Universitária? In: Anais da Reunião Anual da ANPED, 30, 2007, 

Caxambu. Disponível em: http://www.anped11.uerj.br. Acesso em: 10 nov. 2008. 

LIMA, Kátia Regina de Souza. Reformas e Políticas de Educação Superior no Brasil. In: MANCEBO, 

Deise; SILVA JR., João dos Reis; OLIVEIRA, João Ferreira de (org.). Reformas e Políticas: educação 

superior e pós-graduação no Brasil. Campinas, SP: Alínea, 2008. (Coleção políticas universitárias) p. 53 – 

72. 

MARTINS, Carlos B. Ensino superior brasileiro: transformações e perspectivas. São Paulo: Brasiliense, 

1989. 

OLIVEIRA, João Ferreira de et al. Educação Superior em Goiás 1991-2004 . In: INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Educação Superior 

Brasileira: 1991-2004 (Goiás). Brasília: Inep, 2006.  p. 19- 79. 

OLIVEIRA, Marlize Rubin. Ensino superior: uma análise da expansão no sudoeste do Paraná.    In: 

REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 26, 2003, Caxambu. Anais... Disponível em: http://www.anped 

11.uerj.br. Acesso em: 10 nov. 2008. 

RISTOFF, Dilvo. Educação Superior no Brasil – 10 anos pós – LDB: da expansão à demonstração. In: 

BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João Ferreira; MOROSINI, Marília (Orgs.). Educação Superior no 

Brasil – 10 anos pós – LDB. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, 2008. (Coleção Inep 70 anos, v. 2) p. 39-50. 

SHIROMA, Eneida Oto; CAMPOS, Roselane Fátima e GARCIA, Rosalba M. Cardoso. Subsídios 

teóricos para construção de uma metodologia para análise de documentos de política educacional. Texto 

digitado, 2004. 



179 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. CAMPUS JATAÍ. Reestruturação e Expansão da UFG 

(2008-2012). Plano de execução: cursos, pessoal, edificações, equipamentos e reformas. Resumo 

apresentado ao Conselho Universitário no dia 27/06/2008. Goiânia, junho de 2008. Escrito pela Comissão 

do CONSUNI. 

_____. Programa Expansão. Projeto de grande vulto. Campus de Jataí. Ministério da Educação/Secretaria 

de Educação/Secretaria de ensino Superior.  2007. 

SILVA JR. João dos Reis; SGUISSARDI, Valdemar. Novas faces da educação superior – reforma do 

estado e mudanças na produção. Bragança Paulista: EDUSF, 2001. 



180 

 

10- A QUESTÃO RACIAL NA CONSTITUIÇÃO DA CULTURA E DA IDENTIDADE 

NACIONAL 

 

BASTOS, Rachel Benta Messias  

Faculdade de Educação (PPGE/ FE/UFG) 

rachelbenta@hotmail.com 

 

Comunicação oral 

Cultura e processos educacionais 

Palavras-chave: Raça; Cultura; Identidade nacional. 

 

Este texto é um estudo teórico referente à elaboração da tese de doutorado intitulada Relações 

sociais, raça e educação. O objeto de pesquisa e investigação desta tese é a categoria lógico-histórica 

democracia racial. Trata-se de uma pesquisa fundamentada tanto pela discussão teórica do Pensamento 

Social Brasileiro a respeito do negro como raça constituinte da cultura e da identidade nacional quanto 

pela análise das Políticas de Ações Afirmativas denominadas ação “reparadora” e ação de inclusão de raça 

no campo de disputa hegemônica da educação. A finalidade desta pesquisa é desvelar as determinações 

constitutivas da “democracia racial” na atualidade educacional com a legitimação das ações afirmativas.  

Nesse sentido, este texto é um estudo introdutório sobre a questão racial na constituição da cultura 

brasileira e da identidade nacional. É um estudo cuja análise está relacionada ao referencial das teorias 

explicativas que remontam ao Brasil dos séculos XIX e XX, as quais investigam a cultura, a raça e a 

sociedade na perspectiva histórica, política, econômica, social e das determinações constitutivas do 

“caráter nacional”. Para compreensão desse processo histórico, recorre-se a obras de autores brasileiros 

como Ortiz, Mota, Ianni e Leite. Devido às ramificações de áreas - Literatura, Sociologia, História – as 

quais incidem sobre a compreensão da questão racial, um aprofundamento teórico torna-se necessário. Da 

mesma forma, diante da diversidade dos aspectos constitutivos das categorias em estudo (raça, cultura, e 

identidade nacional), optou-se inicialmente por analisar a questão racial relacionada às raízes ideológicas 

legitimadoras das interpretações sobre o Brasil.  

 

1. - QUESTÃO RACIAL, A CULTURA E A IDENTIDADE NACIONAL 
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Uma questão racial interpretada pela relação raça e meio, pela fusão das três raças primárias 

(branco, negro e índio) como um mito da integração de raças denominado historicamente de “mito da 

democracia racial” e pela transição da noção de raça para a noção de cultura, faz com que o “atraso” na 

modernização do Brasil revela-se elemento de tensão devido à discrepância entre teoria explicativa e 

realidade social. Situação que culmina na construção da identidade nacional. A tentativa de justificar o 

atraso brasileiro, a composição de uma nação emergente em relação aos países europeus industrializados, 

o “porquê” de tal inferioridade diante de nações constituídas pela “Dupla Revolução” - a política e a 

econômica -  incidem em duas noções ou “categorias do conhecimento”: o meio e a raça51 (ORTIZ, 1994).  

“Os parâmetros raça e meio fundamentam o solo epistemológico dos intelectuais brasileiros de 

fins do século XIX e início do século XX” (p.15). Tratava-se de um Brasil, segundo Ianni (1996), tentava 

entrar no ritmo da história.  

 

Aboliu a Escravatura e a Monarquia, proclamando a República e o trabalho 
livre. Liberou forças econômicas e políticas interessadas na agricultura, indústria 
e comércio. Favoreceu a imigração de braços para a lavoura, povoadores para as 
colônias em terras devolutas e artesãos para a indústria. Ao mesmo tempo, 
jogava na europeização, ou no branqueamento da população, para acelerar o 
esquecimento dos séculos de escravismo. Recebeu, inclusive, o que não 
imaginava, em termos de ideais sociais, propostas sindicalistas, anarquistas, 
socialistas e outras. Houve uma ampla fermentação de ideias e movimentos 
sociais, principalmente nos centros urbanos maiores e nas zonas agrícolas mais 
amplamente articuladas com os mercados externos (p.21).  

 

Entretanto, mesmo com as transformações de “modo lento e desigual” em curso, propiciadas pela 

“era” urbano-industrial ainda permaneciam os legados do período colonial - o patrimonialismo nas 

relações sociais.  “Estava em marcha à revolução brasileira, a revolução burguesa brasileira, que se 

desdobrará por décadas em manifestações sociais, econômicas, políticas e culturais diversas, díspares e 

frequentemente contraditórias (IANNI, 1996, p.23)”.  

                                                           
51 Ortiz (1994) recorre aos estudos de Sílvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues como objeto de estudo na 
discussão sobre a problemática da identidade nacional. O autor afirma que a escolha por esses autores “[...] não é 
arbitrária; ela privilegia justamente os teóricos que são considerados, e com razão, os precursores das Ciências 
Sociais no Brasil” (p. 13-14). 
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Uma época que se inicia creditando o atraso à relação meio e raça de uma forma determinista, ou 

seja, “[...] clima e raça explicando a natureza indolente do brasileiro, as manifestações tíbias e inseguras 

da elite intelectual, o lirismo quente dos poetas da terra, o nervosismo e a sexualidade desenfreada do 

mulato” (ORTIZ, 1994, p. 16). Destacavam-se as virtudes e os defeitos do homem brasileiro, vinculando-

os às dificuldades, ou não, relativas ao meio social. Ortiz refere-se à construção da particularidade do que 

é nacional revelada pela raça e pelo meio no desdobramento do nacional e do popular.  

Para além da explicação fundamentada no meio e raça, a questão racial nas diferentes 

interpretações da constituição do Brasil como nação pautou-se também nas explicações fundamentadas na 

fusão das três raças primárias: o branco, o negro e o índio. Posteriormente denominado “mito das três 

raças”, essa questão se constituiu como uma simbólica e desigual interpretação da mestiçagem, isto é, do 

“cruzamento inter-racial”. O mito das três raças encobre as tensões raciais e possibilita a ideia de que 

todos podem se reconhecer como nacionais.  

Dessas raças, o branco ocupou a posição de superioridade e privilégio, devido a sua situação 

econômica e posição política. Já o negro nos textos que marcaram o estilo do romantismo foi ignorado por 

ser considerado apenas como mão-de-obra. Só posteriormente com a abolição da escravatura adquiriu 

outra posição, a de homem livre. Começou a ser abordado na literatura apenas na década de 1970. E, o 

índio significou o nativo, o “símbolo nacional”, do romantismo. Das três raças, com o “cruzamento inter-

racial” originou o mestiço. Segundo Ortiz (1994) 

 

O mestiço, enquanto produto do cruzamento entre raças desiguais, encerra, para 
os autores da época, os defeitos e taras transmitidos pela herança biológica. A 
apatia, a imprevidência, o desequilíbrio moral e intelectual, a inconsistência 
seriam dessa forma qualidades naturais do elemento brasileiro. A mestiçagem 
simbólica traduz, assim, a realidade inferiorizada do elemento mestiço concreto. 
Dentro desta perspectiva a miscigenação moral, intelectual e racial do povo 
brasileiro só pode existir enquanto possibilidade. O ideal nacional é na verdade 
uma utopia a ser realizada no futuro, ou seja, no processo de branqueamento da 
sociedade brasileira. É na cadeia da evolução social que poderão ser eliminados 
os estigmas das “raças inferiores”, o que politicamente coloca a construção de 
um Estado nacional como meta e não como realidade presente (p. 21). 
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Como então “[...] tratar a identidade nacional diante dessa disparidade racial”, conforme 

explicitou Ortiz (1994, p.20)? A questão, segundo o autor, associada ao progresso do país, corrobora a 

ideia de que índio e negro representam o entrave para o processo civilizatório. Na compreensão de Ianni 

(1996), a questão racial se coloca de forma específica para o negro. A temática desafia os estudiosos e, 

para o autor, pode-se dizer que a problemática do negro está relacionada a situações críticas da sociedade, 

marcadas pela desigualdade social e pelo preconceito.  

Estava em questão, portanto, a diferenciação nacional – a mestiçagem - como fator constitutivo da 

nação, pautado nas explicações das teorias raciais elaboradas na Europa em meados do século XIX. 

Teorias que interpretaram a realidade social, mas não permitiam aos intelectuais alterá-las. Porém, no fim 

daquele século, as críticas a essas teorias raciológicas contribuíram para o seu declínio no contexto da 

Europa, apesar de continuarem dominantes na sociedade brasileira.  

A República se caracterizou não apenas como uma organização político-econômica nova, advinda 

de um processo imigratório europeu, descrito como um momento de branqueamento, mas também como a 

projeção do futuro com a constituição do Estado brasileiro. Consolidação que, contudo, se efetivou apenas 

com a Revolução de 1930. Segundo Ortiz (1994), nesse contexto, a “noção de raça sede lugar a noção de 

cultura”, a qual, nos anos de 1950, recebe uma nova conceituação.  A respeito do que é a raça, Ianni 

(1996) esclarece  

  

As raças se constituem, mudam, dissolvem ou recriam historicamente. É óbvio 
que têm algo a ver com categorias biológicas. Mas têm muito mais com as 
relações sociais que as constituem e modificam. As raças são categorias 
históricas, transitórias, que se constituem socialmente a partir das relações 
sociais: na fazenda, engenho, estância, seringal, fábrica, escritório, escola, 
família, igreja, quartel, estradas, ruas, avenidas, praças, campos e construções. 
Entram em linha de conta caracteres fenotípicos. Mas os traços raciais visíveis, 
fenotípicos, são trabalhados, construídos dou transformados na trama das 
relações sociais. Quem inventa o negro do branco é o branco. E é este negro que 
o branco procura incutir no outro. Quem transforma o índio em enigma é o 
branco. Nos dois casos, o branco é o burguês que encara todos os outros como 
desafios a serem desfeitos, exorcizados, subordinados (IANNI, 1996, p. 120). 
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Ianni (1996) afirma que a cultura não é inocente, é criada e recriada nas “tramas” das relações 

sociais, manifestada pelos antagonismos políticos, econômicos e sociais. “Em síntese, [...] é uma 

dimensão fundamental da hegemonia que pode ser construída por uma classe, composição de forças 

sociais, bloco de poder, Estado” (IANNI, 1996, p. 155).  

Essa transição da raça para a cultura significa também as transformações em curso nas esferas: 

econômica e política e marca o estudo dos intelectuais da época em busca da construção de uma 

identidade da nação brasileira. “A passagem do conceito de raça para o de cultura elimina uma série de 

dificuldades [...] a respeito da herança atávica do mestiço. Ela permite ainda um maior distanciamento 

entre o biológico e o social” (ORTIZ, 1994, p. 41). Para Ianni (1996, p. 145), 

 

A questão da cultura recoloca a problemática da sociedade civil, nação e Estado 
nacional, compreendendo as diversidades e os antagonismo que se expressam 
nas práticas de grupos sociais tais como os raciais, étnicos, religiosos, regionais 
e outros, e das classes sociais agrárias e urbanas, dentre as quais se destacam as 
diversas burguesias, operários urbanos e rurais, camponeses e setores médios. 
Em várias ocasiões, os movimentos sociais e os partidos políticos expressam 
aspectos fundamentais da realidade nacional, inclusive em sua dimensão cultural 
(p. 145). 

 

Tratava-se de considerar a relação entre cultura e Estado, o que remetia às primeiras décadas do 

século XX, em função de mudanças que incidiram sobre o desenvolvimento nacional, caracterizado pela 

aceleração do processo de urbanização e industrialização e também pelo surgimento de uma nova classe 

média - o proletariado urbano (ORTIZ, 1994).  

O autor afirma ainda que as teorias raciológicas, vinculadas à ideologia da mestiçagem, tornaram-

se obsoletas, haja vista o fato de que a realidade exigia outro tipo de interpretação. Mota (1985, p. 28) 

também enfatiza essa mudança, afirmando que “A preocupação em explicar as relações sociais a partir das 

bases materiais, apontando a historicidade do fato social e do fato econômico, colocava em xeque a visão 

mitológica que impregnava a explicação histórica dominante”. Para Mota, isso é o princípio da “crítica à 

visão monolítica do conjunto social” produzida no decorrer da época oligárquica e da “recém-derrubada 

República Velha”. A Revolução de 1930 desestruturou as “linhas” interpretativas da realidade nacional. 

Para o autor mencionado, 1930 significou o começo de um processo de “reorientação da historiografia 
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brasileira”, como afirmou Ortiz (1994) em relação aos estudos de Mota, ou seja, o advento das raízes 

ideológicas da cultura e da identidade nacional.   

 

1.1 - RAÍZES IDEOLÓGICAS DA CULTURA E A IDENTIDADE NACIONAL   

O ano de 1930 é emblemático na consolidação do que era considerado mestiço para o nacional. O 

“advento do povo no Brasil” originou-se nesse contexto! De acordo com Ortiz (1994), intérpretes como 

Gilberto Freyre representaram o clássico, a tradição e a continuidade, “[...] o ápice de uma outra estirpe, 

que se inicia no século anterior mas que, [...] se prolongou até hoje com o discurso ideológico” (ORTIZ, 

1994, p. 40). Freyre reelaborou a temática racial como objeto principal para o entendimento da realidade 

brasileira, desconsiderando-a em termos raciais, mas caracterizando-a com um peso psicológico maior. 

Para Mota (1985), a grande contribuição de Freyre estava relacionada ao nacionalismo. Suas ideias 

cristalizaram uma ideologia que até posteriormente informou a noção de Cultura Brasileira, de uma 

cultura como integração e não de resistência a mudança.  

Para outro autor, Leite52 (1976) crítico literário, explicou que Freyre não conservou o princípio das 

raças superiores e inferiores. O autor, em questão, também tratou o mestiço na perspectiva positiva, o que 

possibilitou a agregação de condicionantes para a constituição da identidade. A própria caracterização do 

homem como preguiçoso foi alterada para a ideologia do trabalho. Ocorreu um combate a essa 

marginalização do homem, via música popular. O que se buscava naquele momento era um novo homem 

para as exigências do processo do capitalismo. Homem, cuja distinção de raça tornou-se difícil o 

discernimento em função da construção de uma identidade nacional velado pelo mito da integração das 

três raças.  

De envergadura também histórica, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, para Ortiz, 

fizeram parte da origem da universidade. Instituição moderna da sociedade brasileira. A universidade de 

São Paulo (USP) “[...] espaço institucional onde se ensinam técnicas e regras específicas ao universo 

acadêmico (p. 40)”, pautados nos moldes franceses e americanos. Mas, cuja implantação, segundo Mota 

(1985), não alterou significativamente o “quadro dos estudos teóricos”, num primeiro momento em 

relação à renovação dos estudos da História do Brasil. Constitui-se com essa instituição o pensamento 

radical e o sentido de cultura brasileira de acordo com os valores do estamento dominante.  

                                                           
52 Leite (1975) ao investigar sobre o caráter nacional brasileiro nas obras literárias indica fases, assim como Mota 
(1985), a primeira a fase colonial (1500-1822); segunda o romantismo pós-independência (1822-1880) e a terceira o 
realismo do Brasil República (1880-1950).  
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Essa compreensão da universidade, em específico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

nos estudos de Mota foi feita também por meio da obra de Fernando de Azevedo, um precursor da 

educação democrática. Neste âmbito, a década de 1940 foi marcada pela vinda de intelectuais estrangeiros 

para a universidade brasileira.  No campo econômico e social foi marcado pela política do Estado Novo, 

que segundo Mota (1985) o conceito de cultura era enfatizado sem antagonismos internos. O seu fim 

significou um momento de intensidade da temática da produção cultura.  

 

II. O fim do Estado Novo, apresentado duas frentes: uma voltada para o passado, 
para o ideal aristocrático de cultura; outra, voltada para o futuro, caracterizada já 
pelos marcos do pensamento radical de classe média. Alguns frutos do labor 
deste se manifestarão através dos quadros universitários, num processo de 
institucionalização do saber. Assiste-se à substituição da qualificação intelectual 
pela função intelectual. Esboçam-se algumas formas de pensamento radical, 
embora o pano de fundo ainda seja dado pelas concepções culturais criadas nos 
quadros das oligarquias (p.49).  

 

Assim, à medida que raça cede lugar à cultura, esta foi reelaborada. Essa mudança ocorreu a partir 

da década de 195053, principalmente 1960, que segundo Mota (1985) representou um “período de grande 

ênfase nos estudos sociais no país”; na vida universitária e cultural, da “viragem”. Ocorreu um avanço nos 

estudos teóricos e “engajamento nas linhas do nacional-desenvolvimentismo” (p.49). O ISEB significou 

naquele momento um nacionalismo fundamentado nas teorias dualistas de análise da realidade nacional. 

Para Ortiz (1985) essas décadas significaram também um à produção de um pensamento elaborado por 

intelectuais no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB).  

Os intelectuais que fizeram parte do ISEB analisaram a cultura numa perspectiva filosófica e 

sociológica pautada em Hegel e Manheim; “a cultura significa as objetivações do espírito humano”, um 

elemento de mudança sócio-econômica. Nas análises os intelectuais adotaram os termos de transplantação 

cultural, cultura alienada em substituição ao de aculturação. Estavam interessados nos projetos que ainda 

                                                           
53 Segundo Mota (1985) os anos 50 é um momento de consolidação de um sistema ideológico (neocapitalista, liberal 
nacionalista, e outras) e de produção universitária de teses e ênfase nos estudos sociais no país.  Exemplos foram às 
produções da Escola de Florestan Fernandes. O que significou uma geração pautada pelos antigos catedráticos 
(Fernando de Azevedo, Cruz Costa, Sérgio Buarque de Hollanda) e a nova geração (Octávio Ianni, F. H. Cardoso, 
Roberto Schwarz e outros).  E os anos 60 é caracterizado como um momento de desintegração desse sistema 
ideológico, com rupturas radicais em algumas vertentes. 
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não foram realizados. Segundo Ianni (1996) a cultura desse período foi propagada através de livros, 

revistas, institutos de ensino universitários e partidos políticos.  

Com o Golpe em 1964, o ISEB popularizou-se junto aos setores progressista e da esquerda. Para 

Mota (1985) “Em conjunto, pode-se dizer que há, nesse momento, uma ligeira mudança de ênfase. Das 

relações sociais e raciais, das investigações sobre os modos de produção e sobre as características da vida 

política no Brasil, passa-se ao estudo mais sistemático da dependência, seja no plano econômico, seja no 

plano cultura e intelectual” (p.45). Neste contexto o conceito de Nacional, segundo Ortiz (1994) 

perpassava por concepções diferentes com os intelectuais do ISEB e Fanon, representante de uma 

ideologia não brasileira. Ambos enfatizaram a análise em relação à alienação e a situação colonial, em um 

sentido político, ou seja, “[...] ao operarem com os conceitos propostos, vão subsumi-los à realidade 

objetiva que vive e enquanto atores sociais” (ORTIZ, 1994, p.54).  

A dominação internacional era também considerada um ponto que os unificava, e a inquietação 

estavam relacionados à problemática racial e a nacional. Com isso, Fanon considerou a libertação nacional 

como possibilidade de concretização de fato de uma cultura nacional. A nação era considerada uma 

realidade sociológica. Para os intelectuais do ISEB a nação brasileira significava a realidade presente que 

não estava totalmente desenvolvida. Como ramificações das ideias do ISEB surgiram o Movimento de 

Cultura Popular no Recife e o da União Nacional dos Estudantes (UNE). Entretanto, a influência do 

Instituto foi além da cultura popular e atingiu também o teatro com temas brasileiros e o cinema com uma 

indústria cinematográfica. Proporcionando assim, um campo que não estava restrito apenas as 

particularidades do cenário brasileiro.  

Nesses desdobramentos, segundo Ortiz (1994), a questão racial é analisada em relação às 

manifestações folclóricas, que recupera a ideia de tradição, enquanto a cultura popular se confunde com a 

ideia de conscientização. Trata-se de um popular como “falsa cultura” e caracterizado como alienação. 

Desse modo, o nacionalismo se constitui como uma ideologia. “Popular e nacional representam faces de 

uma mesma moeda [...]” (ORTIZ, 1994, p.75). Entretanto, todo esse contexto não foi suficiente para um 

processo de desalienação, de descortínuo das contradições, disse o autor. Para Leite (1975), as ideologias 

do caráter nacional brasileiro, são determinadas por fatores raciais, culturais e religiosos.  

O nacionalismo perde o sentido a partir dos anos de 1960, passando a assumir a forma simbólica. 

Com toda essa problemática cultural, racial e de identidade nacional, a atuação do Estado, de acordo com 

Ortiz (1994) era um elemento definidor desse contexto pós 1964, que foi considerado como um momento 

de reorganização da economia brasileira. A modernização do país alcançou aspectos sem precedentes, de 
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desenvolvimento do próprio capitalismo brasileiro e concomitante de bens simbólicos. Para o autor Mota 

(1985) de um período populista e desenvolvimentista o país transitou para uma realidade de um Estado 

autoritário, com bases para o avanço e desenvolvimento da produção cultural, ou seja, “Massificação e 

revitalização da ideologia da Cultura Brasileira” (p.49) Ocorreu uma extraordinária expansão no nível da 

produção e da distribuição e consumo de bens culturais. Segundo Ianni (1996) 

 

Durante a ditadura militar, em 1964-85, pouco se desenvolveu a cultura do bloco 
de poder. Manifestou-se bastante, de forma predominante, a economia política 
do ‘modelo brasileiro de desenvolvimento’ do ‘milagre brasileiro’. O discurso 
do poder foi e tem sido predominantemente econômico, economicista, 
tecnocrata, administrativo. Isto é, a política, a cultura e a história dissolvem-se 
ou esgotam-se no plano ou programa econômico. Sucedem-se os projetos e 
impactos, de modo a empurrar os interesses do grande capital. Tudo o mais fica 
subordinado, adjetivo ou subentendido, quando não inconveniente, suspeito, 
proibido. As razões do bloco de poder, apresentadas como se fossem as da 
sociedade, sintetizam-se no lema segurança e desenvolvimento (p. 153-154). 

  

É nesta fase que ocorreu a consolidação dos grandes conglomerados que controlam os meios de 

comunicação de massa (TV Globo, Ed. Abril, etc), (p.83)”.  O Estado, portanto, tornou-se essencial na 

organização da cultural por meio das políticas governamentais. Após o golpe militar, foi implantada uma 

cultura de mercado desenvolvida por meio da política de repressão ideológica. A mestiçagem foi um tema 

retomado à época, já que continha os traços da identidade nacional, definida como unidade na diversidade, 

segundo Ianni (1996). A partir de então, a cultura passou a ser determinada pelo mercado da produção de 

cinema, compreendido no interior da alienação da sociedade brasileira, e assim o nacional, proclamado 

por agências governamentais, torna-se consumo. A compreensão do processo de constituição da cultura 

brasileira está intrinsecamente vinculada aos desdobramentos históricos, políticos, econômicos da 

formação de uma identidade nacional (ORTIZ, 1994).  

Essa formação é caracterizada por Ortiz (1994) como o “subsolo estrutural” da análise do que é o 

nacional e de como esse nacional se constitui como uma questão política de relação de poder.  Na 

perspectiva de Ianni (1996, p. 8; 27), trata-se da “questão nacional”, ou seja, “[...] Diz respeito a como se 

cria e recria a nação, em cada época, conjuntura ou ocasião” e “[...] está sempre presente, como desafio, 
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obsessão, impasse ou incidente”. Diz respeito também à questão racial como formação de uma cultura e 

identidade de uma nação.  

Na constituição da cultura e da identidade não há consenso em relação às teorias explicativas do 

Brasil dos séculos XIX e XX no que diz respeito à definição do que seja o nacional. Ortiz (1994, p. 8) 

afirma que “[...] a identidade nacional está profundamente ligada a uma reinterpretação do popular pelos 

grupos sociais e à própria construção do Estado brasileiro”. A identidade é denominada, pelo autor, de 

construção simbólica, pelo fato de não existir, em específico, uma identidade autêntica, e sim uma 

pluralidade elaborada por diversos grupos sociais em distintos momentos históricos. A tentativa de 

delimitação significa a legitimação de uma política ideológica relacionada ao Estado.  

Assim, o estudo da questão racial engendrada pela constituição da cultura e da identidade nacional 

tem como marco histórico o contexto das transformações provenientes do “Ciclo da Revolução Burguesa 

e/ou a Revolução de 1930” no Brasil, como afirmam, dentre outros, Ianni, Prado Jr. e Fernandes. Para 

Ianni (1996, p. 29), a década de 1930 significa um período de elaboração “[...] das principais 

interpretações do Brasil Moderno, configurando ‘uma compreensão mais exata do país’. Muito do que se 

pensou antes se polariza e se decanta nessa época. E muito do que se pensa depois arranca das 

interpretações formuladas então”. Esse processo desigual e combinado foi o que marcou o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, marco do engendramento da “nova” organização da 

cultura. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o ano de 2009 o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Educação e Cultura da 

FE/UFG (NEPPEC) tem desenvolvido um conjunto de pesquisas acerca das políticas de ação afirmativa 

para o ensino superior, especialmente porque a partir do referido ano a UFG passou a adotar, além do 

sistema universal, as cotas sociais e étnico/raciais como um critério de seleção em seu vestibular, por meio 

do Programa UFGInclui (Resolução CONSUNI nº 29, 2008).56 Diante da intensificação das discussões e 

do aumento da adesão a essas políticas, compreende-se a necessidade de pesquisas acerca do tema de 

forma a apreender seus nexos constitutivos, numa particularidade histórica intrinsecamente excludente.57 

                                                           
54 Profª. Adjunto na FE/UFG, da disciplina Psicologia da Educação, nos cursos de formação de professores. 
55 Graduando do 6º período do curso de Psicologia na FE/UFG, bolsista do NEPPEC. 
56 Seguindo a direção de outras universidades públicas a Universidade Federal de Goiás passou a adotar, a partir 
do vestibular de 2009-1, além do sistema universal, o sistema de cotas como um critério de seleção aos seus 
cursos de graduação. Trata-se do Programa UFGInclui, o qual reserva 10% das vagas para alunos oriundos de  
escolas públicas, independentemente de cor/raça e 10% para alunos auto-declarados negros, passíveis de  
discriminação e egressos de escolas públicas, além das “vagas especiais” para negros quilombolas e indígenas, em 
que uma vaga por curso pode ser acrescentada para cada um desses grupos. O Programa, previsto para dez anos, será 
avaliado “anualmente, podendo  ser modificado com base nos estudos e análises que forem se acumulando ao 
longo de uma década. Espera-se que as motivações existentes hoje para a sua implantação estejam minimizadas no 
final desse período” (RESOLUÇÃO CONSUNI Nº29,2008, p.15).  
57 Este trabalho está vinculado à pesquisa integrada intitulada “As contas da dialética inclusão-exclusão: a 
experiência das cotas na UFG”, coordenada pela profa. Ania C. Azevedo Resende, cujo objetivo é “analisar a 
dialética igualdade x desigualdade e inclusão x exclusão no processo de formação dos alunos que ingressaram na 
UFG pelo sistema de cotas” (RESENDE, 2009, p. 1). Vinculam-se a este projeto mais três trabalhos:  o projeto  
“Programa UFG Inclui: mediações familiares e formação dos jovens”, coordenado pela profa. Edna Mendonça 
Oliveira de Queiroz e o projeto “O espetáculo das cotas e a imprensa: as idéias e debates sobre as políticas 
afirmativas nas universidades públicas (2009-2015)”, coordenado pela profa. Virginia Sales Gebrim e o projeto 
“Estudo do sucesso/fracasso escolar  na trajetória acadêmica dos estudantes que ingressarem na Universidade 
Federal de Goiás por meio do Programa UFG Inclui”, coordenado pela profa. Gina Glaydes Guimarães de Faria. 
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Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa que tem investigado as implicações de tais 

políticas nas trajetórias acadêmicas dos estudantes que ingressaram na UFG por meio das cotas, no âmbito 

da temática do sucesso/fracasso escolar. Para subsidiar tal pesquisa, têm sido propostas investigações 

bibliográficas e documentais a partir de diferentes campos de investigação, com a finalidade de aprofundar 

o estudo das ações afirmativas e suas interfaces com o tema dos sucesso/fracasso escolar. Neste trabalho, 

especificamente, apresentam-se os resultados da investigação realizada nos trabalhos publicados nos 

Anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no período 

compreendido entre 2005 a 2010. 

A ANPEd, fundada em 1976 por um grupo de Programas de Pós-Graduação em Educação, é uma 

associação sem fins lucrativos, que congrega sócios institucionais, os programas de pós-graduação em 

educação, e os sócios individuais: professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação em educação. 

Conforme explicitado no site da ANPEd, a associação 

 

tem por finalidade o desenvolvimento e a consolidação da pós-graduação e da pesquisa 
na área de Educação no Brasil. Ao longo dos anos, tem se projetado no país e fora dele, 
como um importante espaço de debate das questões científicas e políticas da área, 
constituindo-se em referência maior na produção e divulgação do conhecimento em 
Educação (ANPEd, 2011) . 

 

Ao longo dos anos, de forma ininterrupta, a ANPEd tem divulgado pesquisas, qualificado o debate 

e a produção do conhecimento, possibilitando o intercâmbio entre pesquisadores na área educacional por 

meio das Reuniões Anuais e de suas publicações, especialmente a Revista Brasileira de Educação, 

periódico, Qualis A. Por esses e outros aspectos, a própria ANPEd tornou-se um campo fértil de pesquisas 

educacionais, contemplando diversos temas, analisados sob diferentes perspectivas teórico-metodológicas. 

Trata-se, no âmbito desses estudos, de se investigar determinados temas, seus movimentos 

teóricos e metodológicos em períodos determinados, seus impasses e desafios. Dentre outros, citam-se o 

artigo de Moreira (2002) em que o autor estudou o campo do currículo no Brasil no contexto da ANPEd; 

Aguiar (2009) que analisou as contribuições da ANPEd para a discussão acerca da diversidade cultural e 

implicações para a inclusão social e escolar. Seguindo tal perspectiva, propôs-se o levantamento e análise 

dos trabalhos que tratam das ações afirmativas objetivando identificar as concepções de sucesso/fracasso 

escolar no âmbito das ações afirmativas que têm sido adotadas como forma de ingresso aos cursos de 

graduação das universidades públicas.   
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DESENVOLVIMENTO 

Os estudos acerca do sucesso/fracasso escolar têm sido recorrentes no âmbito da educação básica, 

constituindo-se temática de pesquisa com forte predominância em relação aos anos iniciais de 

escolarização. Tratado sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas há, no entanto, questões que 

aproximam estes estudos, especialmente a discussão acerca das oportunidades e das desigualdades 

educacionais e da democratização da escola que põem mais ou menos explicitamente a compreensão das 

relações entre indivíduo, escola e sociedade. Patto (1993) explicitou claramente o processo social de 

produção do fracasso escolar, numa escola pública da cidade de São Paulo. Situando a discussão sob a 

referência do materialismo dialético, a autora evidenciou as relações intrínsecas entre indivíduo, escola e 

sociedade e seus desdobramentos para a exclusão da criança da classe trabalhadora da escola. 

Nesse marco teórico afirma-se que o sucesso/fracasso escolar expressa uma problemática 

intrínseca à produção material da sociedade que repõe-se ao longo da trajetória escolar, sob a dialética da 

inclusão/exclusão expressa em suas marcas políticas, econômicas e culturais. No nível do ensino superior, 

particularmente a partir dos anos 2000, a discussão sobre a democratização da universidade pública 

brasileira tem se destacado nos estudos e pesquisas em educação e, conforme acima explicitado, uma das 

formas desta discussão tem se dado por meio das políticas e programas de ações afirmativas. 

Em estudo anterior,58 foi possível constatar, dentre outras tendências de investigação, as seguintes: 

1. a preocupação dos autores de indicar a complexidade da discussão acerca das ações afirmativas na 

medida que envolve questões fundantes da organização escolar vigente, especialmente o debate em torno 

da igualdade de oportunidades, do mérito e do esforço individual em oposição às condições históricas dos 

grupos sociais historicamente vulneráveis e suas possibilidades de acesso e permanência no processo de 

escolarização; 2. a predominância dos estudos e pesquisas que discutem o acesso e as condições de 

permanência dos estudantes negros na universidade, envolvendo questões como discriminação, 

preconceito, identidade, auto-estima das crianças e jovens negros, dentre outros; 3. a preocupação quanto 

ao posicionamento, favorável ou desfavorável, em relação à adoção das cotas ou reserva de vagas como 

                                                           
58 O estudo refere-se à pesquisa bibliográfica realizada pela bolsista de Iniciação Científica, Mariana Correia de 
Paula, no período compreendido entre 2009 a 2010. Para a realização deste estudo adotou-se como campo de 
investigação os periódicos nacionais, da área da educação, classificados como Qualis A1 e A2 disponibilizados no 
portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), publicados no 
período compreendido entre 2000 a 2008. 
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critério de acesso à universidade pública. Trata-se de uma certa polarização da discussão em termos do “a 

favor” ou “contra”. 

Dando continuidade à discussão, propôs-se o estudo ora apresentado. Estas tendências mantêm-se 

no conjunto dos trabalhos selecionados dos Anais da ANPED, especialmente em relação ao 

posicionamento favorável dos autores em relação às cotas raciais, apesar de haver preocupações por parte 

de alguns quanto à identificação de tais cotas às ações afirmativas. Miranda (2005) e Sales (2008), ao 

analisar o discurso da mídia sobre ações afirmativas, constataram uma forte identificação das políticas de 

ações afirmativas às cotas raciais, sendo tal reducionismo um componente discursivo eficaz para a 

manutenção e fortalecimento das políticas de branquidade (MIRANDA, 2005).  

A polarização entre os posicionamentos favoráveis e desfavoráveis às ações afirmativas é tratada 

por Sales (2007, p.2), que enfatiza: “As diferenças entre os que impulsionam e os que se opõem às AA 

[ações afirmativas] não são desprezíveis e não podem ser reduzidas a simples esquemas ideológicos que 

opõem direita e esquerda ou conservadores e progressistas”. Para a autora, tal debate expressa, dentre 

outros, “um conflito em torno das dinâmicas raciais no campo educativo e societário, a influência dos 

preconceitos na implementação de políticas públicas, a eficácia das instituições educativas para resolver 

conflitos sociais, a distribuição de bens e recursos, entre outros (idem, ibdem).  

Se a ação afirmativa pode ser compreendida “como uma ação reparatória/compensatória e/ou 

preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação e desigualdade infringida a certos grupos, 

durante um período limitado (MOEHLECKe, 2002, p.203),  cabe perguntar acerca das possibilidades de 

efetiva inclusão dos estudantes que ingressam à universidade por meio das ações afirmativas. Não se 

discute a necessidade do reconhecimento das culturas até então excluídas; da necessidade de se dar voz às 

culturas até então silenciadas nos processos de escolarização.  

A superação das desigualdades raciais vigentes no país não se restringe aos movimentos negros 

pela instituição de ações afirmativas. Se a democracia racial é um mito, tal mito é uma construção social 

que envolve temas mais gerais como o da “unidade nacional” e, portanto, para ser superado, impõe  “que o 

mundo dos brancos dilua-se e desapareça, para incorporar, em sua plenitude, todas as fronteiras do 

humano, que hoje apenas coexistem “mecanicamente’ dentro da sociedade brasileira (FERNANDES, 

2007, p.36).  

 



194 

 

OBJETIVO GERAL 

• Aprofundar o estudo acerca das concepções de sucesso/fracasso escolar no âmbito das ações 

afirmativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Expor os trabalhos selecionados, suas temáticas principais, os processos de investigação 

predominantes e como as questões atinentes ao sucesso/fracasso escolar são abordadas. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho desenvolveu-se em três movimentos inter-relacionados: estudo amplo da 

literatura sobre a produção do trabalho científico; identificação, seleção, organização dos trabalhos 

selecionados em um banco de dados e o estudo e análise dos trabalhos por meio de uma  planilha  de  

análise  e  documentação.  Inicialmente foram consultados  todos  os  resumos publicados na página da 

ANPEd (www.anped.org.br) entre os anos de 2005 a 2010.  

Para tal levantamento foram selecionados os Grupos de Trabalho (GTs) que teriam, por suas 

propostas de trabalho, maior aproximação com o tema em estudo: História da Educação (GT02), 

Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educativos (GT03), Didática (GT04), Estado e Política  

Educacional  (GT05),  Educação  Popular  (GT06),  Formação  de  Professores  (GT08), Trabalho  e  

Educação  (GT09),  Política  de  Educação   Superior  (GT11),  Currículo  (GT12), Sociologia  da  

Educação  (GT14),  Educação  e  Comunicação  (GT16),  Filosofia  da  Educação (GT17), Psicologia da 

Educação (GT20), Educação e Relações Étnico-raciais (GT21),  Gênero, Sexualidade  e  Educação  

(GT23). A leitura e seleção dos trabalhos orientaram-se pela identificação de questões atinentes às 

políticas de ações afirmativas como a discussão sobre desigualdades educacionais, 

democratização do ensino superior, meritocracia ou ao fracasso/sucesso escolar, 

envolvendo referências à trajetória acadêmica, desempenho, evasão, repetência e questões 

relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. Em caso de dúvida o trabalho era 

selecionado para posterior leitura, mais cuidadosa. Foram consultados 1403 resumos, sendo  

selecionados 15 (1,14%) trabalhos que tratam da temática das ações afirmativas no ensino superior . 

Elaborou-se uma planilha de análise e documentação para a leitura dos trabalhos na íntegra, 
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constando 17 itens de análise como os dados de identificação, o resumo do trabalho, o tema   principal,   

o  objetivo  do  artigo,  concepções  de  ações  afirmativas  e  de universidade, posicionamento do autor 

em relação à adoção das ações afirmativas como critério de ingresso à universidade, o enfoque teórico 

do trabalho, os autores mais citados, o tipo de pesquisa, a dependência administrativa da instituição, as 

questões relacionadas ao sucesso/fracasso escolar, dentre outras. O instrumento foi submetido à 

avaliação por meio de preenchimento e confronto dos dados até que se chegasse à versão final. 

 

RESULTADOS/CONCLUSÕES 

Foram selecionados 15 artigos, conforme expostos no quadro 1, analisados segundo os 

procedimentos acima explicitados. Ainda que p ouco expressivos em termos numéricos , possibilitaram 

um panorama profundo das ênfases dadas às discussões sobre as ações afirmativas, sobretudo quanto às 

políticas educacionais para a  educação superior e as questões étnico-raciais 

 

Quadro 1 – Relação dos artigos selecionados da ANPEd (2005-2010) 
 

01 MOEHLECKE,  S. A igualdade que perturba a justiça no mundo: o discurso sobre ação  afirmativa. 
GT3, Movimentos Sociais e Educação, 2005, 28ª Reunião Anual. 

02 BRANDÃO, A., MARINS, M. T. de; SILVA, A. P. da. Raça, escolhas e sucesso no vestibular: que profissão 
você vai ter quando crescer? GT21, Educação e Relações Etnico-raciais, 2005, 28ª Reunião Anual. 

03 MIRANDA, C. Narrativas sobre “cotas” em jornais: o híbrido e o grotesco nos discursos de resistência frente a 
perspectiva afrodescendente de interculturalidade. GT21, Educação e Relações  Etnico-raciais, 2005, 28ª 
Reunião Anual. 

04 VELOSO, G. M. Cotas na universidade pública: direito ou privilégio? GT21, Educação e Relações Etnico- 
raciais, 2005, 28ª Reunião Anual. 

05 BITTAR, M. e ALMEIDA, C. E. Maciel de. Mitos e controvérsias sobre a política de cotas para negros na 
educação superior. GT11, Políticas de Educação Superior. 2006. 29ª Reunião Anual. 

06 MENIN, M. S. de S.; SHIMIZU, A. de M.. Representações sociais de diferentes políticas de ação afirmativa 
para  negros,  afrodescendentes  e  alunos  de  escolas  públicas  numa  universidade  brasileira.  GT21,  Afro- 
brasileiros e educação, 2006. 29ª Reunião Anual. 

07 LACERDA,  P.  M.  Nada  sobre  nós  sem  nós,  mas  nós  quem?  Posicionamento  de  universitários  ‘com 
deficiência’ sobre políticas de ação afirmativa. GT3, Movimentos Sociais e  Educação, 2007, 30ª 
Reunião Anual. 

08 SALES, S. Acordos e tensões: o debate sobre políticas de ação afirmativa na universidade brasileira. GT11, 
Políticas de Educação Superior, 2007. 30ª Reunião Anual. 

09 VALENTIM, D. F. D. A heterogeneidade agora é a marca da Universidade: representações dos professores da 

Faculdade de Direito em relação aos alunos cotistas. GT21, Educação e Relações Etnico-raciais, 
2007, 30ª Reunião Anual. 
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10 SALES, S. R. Reduções, confusões e más intenções: avançando na compreensão das políticas de ação 
afirmativa no ensino superior brasileiro. GT11, Políticas de Educação Superior, 2008. 31ª Reunião Anual. 

11 VELOSO, J. e ARDOSO, C. B. Evasão na Educação Superior: alunos cotistas e não cotistas na Universidade 
de Brasília. GT11, Políticas de Educação Superior, 2008. 31ª Reunião Anual. 

12 SALES, S. As insustentáveis levezas dos discursos da mídia no Brasil: representações sobre ação afirmativa e 

Universidade (2000-2006). GT16, Educação e Comunicação, 2009. 32ª Reunião Anual. 13 PIOTTO, D. C. Subjetividade e ações afirmativas: experiência de estudantes egressos de escolas públicas na 

USP. GT14, Sociologia da Educação, 2010. 33ª ReuniãoAnual. 14 AMARAL, W. R. do e BAIBICH-FARIA, T. M. As trajetórias dos estudantes indígenas nas  
Universidades 

15 DOEBBER, M. B. Processos de in/exclusão na Universidade: um olhar sobra a pesquisa acadêmica e a questão 

étnicorracial. GT21, Educação e Relações Etnico-raciais. 2010. 33ª ReuniãoAnual. 

Fonte: Pesquisa “Estudo do sucesso/fracasso escolar na trajetória acadêmica dos estudantes que ingressaram na 
UFG por meio do Programa UFGInclui” - NEPPEC-FE-UFG. 

 

Quanto ao número de trabalhos publicados por ano, segundo demonstra o Gráfico 1, 

constatou-se maio número de publicações no ano de 2005, perfazendo um total de quatro artigos (27%); 

em 2006 e 2008 foram duas publicações (13%), enquanto que em 2007 foram publicados 3 trabalhos 

(20%), em 2009 apenas uma publicação e em 2010 3 trabalhos (20%). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa “Estudo do sucesso/fracasso escolar na trajetória acadêmica dos estudantes que ingressaram na 
UFG por meio do Programa UFGInclui” - NEPPEC-FE-UFG. 

 Em relação aos  GTs  pesquisados, conforme indica o Gráfico 2, apenas  cinco  apresentaram  

trabalhos  atinentes  à temática das ações afirmativas: os GTs 14 (Sociologia da educação) e 16 

(Educação e comunicação) publicaram apenas um artigo cada; o GT 03 (Movimentos sociais, sujeitos e 

processos educativos) publicou dois artigos, o GT 11  (Política de educação superior) apresentou quatro 
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Gráfico 1- trabalhos publicados na ANPEd, organizados por ano (2005-2010)



197 

 

artigos, enquanto o GT 21 (Educação e relações étnico-raciais)  publicou um total de 7 artigos, no 

período analisado. Constata-se que 74% das publicações são oriundas dos GTs “Política de educação 

superior” e  “Educação e relações étnico-raciais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa “Estudo do sucesso/fracasso escolar na trajetória acadêmica dos estudantes que ingressaram na UFG 
por meio do Programa UFGInclui” - NEPPEC-FE-UFG. 

 

Devido à predominância dos GTs “Política e educação superior” e “Educação e relações 

étnico-raciais”, constatou-se a  ênfase  na temática das  políticas  educacionais  e  suas respectivas 

possibilidades de diminuição das desigualdades e inclusão de minorias étnicas e raciais por meio das 

ações afirmativas. Trata-se das discussões étnico-raciais, especialmente quanto às ações afirmativas 

destinadas aos negros, o que se evidencia, também, nos trabalhos publicados nos demais GTs.  

Em relação aos processos de investigação, evidenciou-se o predomínio da pesquisa 

qualitativa (93,33%), sendo possível constituir três conjuntos de trabalhos: 1. aqueles que 

investigam as ações afirmativas tendo como campo de investigação a própria universidade, envolvendo  

estudos de representação/percepção das ações afirmativas; 2.  a investigação do debate acerca das 

ações afirmativas em jornais, na pesquisa acadêmica e no discurso de diferentes “atores sociais” e 3. 

“outros” que envolve um estudo estatístico e um estudo teórico. 

Em  relação ao primeiro conjunto de trabalhos, foram agrupados oito trabalhos que se 

reportam às questões político-pedagógicas no âmbito da própria universidade, especialmente as 

Gráfico 2 - Número de trabalhos publicados na 
ANPEd, organizados por GT (2005-2010)
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GT.21: Educação e relações étnico-raciais.



198 

 

universidades públicas estaduais. Velloso e Cardoso (2008) investigam a evasão entre cotistas e não-

cotistas na UnB; Piotto (2010) estuda a trajetória dos  estudantes da USP, egressos da escola pública e 

Amaral e Baibich - Faria  (2010)  investigam  as  trajetórias  acadêmicas  dos  indígenas  nas  

universidades estaduais do Paraná.  

Quanto à investigação das percepções ou representações  dos  sujeitos  acerca  da  

implementação  das  cotas,  Veloso  (2005)  pesquisa  a percepção dos professores de licenciaturas sobre 

a reserva de vagas na Universidade Estadual de Montes Claros; Bittar e Almeida (2006) investigam as 

representações dos estudantes negros que ingressaram pelo sistema de cotas na Universidade  Federal  

de Mato Grosso do Sul; Valentim (2006) estuda as representações dos professores da Faculdade de 

Direito de uma universidade pública  em  relação  aos  alunos  cotistas;  Menin e Shimizu  (2006) 

também   estudam   as representações sociais dos estudantes da UNESP - Presidente Prudente sobre a 

política de cotas para negros na universidade e Lacerda (2007) que analisa o posicionamento dos 

universitários “com deficiência” sobre as políticas de ação afirmativa. 

Em relação ao conjunto de estudos de opinião/percepção dos alunos sobre as ações afirmativas, os 

autores recorrem às entrevistas em que os estudantes cotistas, em sua maioria negros, são questionados 

acerca da legitimidade da forma de ingresso, sobre questões relacionadas à discriminação, ao desempenho 

acadêmico e quanto ao benefício das ações afirmativas.  

No segundo grupo de trabalhos, referente ao estudo do tema das ações afirmativas na mídia em 

geral, foram agrupados cinco trabalhos. Sales (2007, 2008, 2009), em três trabalhos publicados,  analisa 

os diferentes posicionamentos sobre tais políticas por meio de entrevistas de professores, estudantes e  

militantes no âmbito da UERJ e em nível nacional e, também,  por  meio  da  análise  de  matérias  

jornalísticas;  Miranda  (2005)  analisa  os  distintos posicionamentos sobre a adoção das políticas de 

reservas de vagas em universidades públicas e Doebber (2010) investiga a pesquisa acadêmica sobre 

os processos de  inclusão/exclusão no âmbito das questões étnicas e raciais. Os autores analisam a 

pretensa neutralidade das narrativas veiculadas nos diferentes meios e como, de forma geral, conformam o 

público às relações sociais vigentes. Trata-se aqui sobre como o Debate em torno do “sim” e do “não” 

polariza a discussão e contribui para o reducionismo das ações afirmativas às cotas. Destaque-se que a 

temática das cotas aos negros é predominante, sendo de forma recorrente contrapostas à adoção das cotas 

para os pobres.  

Em “outros” agrupam-se dois trabalhos: Moehlecke (2005) que realiza uma discussão teórica 

sobre as políticas afirmativas tendo como referência os conceitos de igualdade e justiça na modernidade  e  
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Brandão,  Marins  e  Silva  (2005)  que  realizam  estudo  estatístico  sobre  as desigualdades raciais de 

forma a referendar a  adoção  das cotas para negros para o acesso à universidades públicas.  

Em relação à concepção  de  ações  afirmativas,  predomina  a  concepção  de  ação  afirmativa  

como uma política pública ou privada de reparação de desigualdades historicamente constituídas. Trata-se 

de promover a discriminação positiva que garanta a grupos minoritários o acesso a espaços sociais 

específicos, como as universidades, de onde têm sido excluídos. Assim,  as cotas são  compreendidas 

como uma das possíveis políticas de ação afirmativa utilizadas como estratégias para enfrentar 

desigualdades por meio de discriminações positivas visando atender grupos  historicamente 

desprivilegiados em determinados espaços sociais (SALES, 2007; DOEBBER, 2010). 

O estudo permitiu compreender a vinculação das políticas de ação afirmativa  aos  movimentos  

sociais,  por  meio  de  processos  que  representam  uma  complexa articulação entre a política, a 

economia e a cultura. Dentre os acontecimentos reivindicatórios de maior  importância, destaca-se a 

manifestação contra o racismo organizada pelo  Movimento  Negro,  promovida  em  1995,  na  qual, 

dentre  outras, reivindicava-se  a necessidade de aumentar o ingresso de negros nas universidades. 

Conhecida  como  a  Marcha  Zumbi  à  Brasíla,  produziu-se o documento que ficou conhecido como 

“Programa de superação  do  racismo  e  da  desigualdade  racial”, documento de referência para a 

discussão e adoção  das  políticas  de  ação  afirmativa  (MENIN,  SHIMIZU,  2006). Outro momento de 

relevância para a discussão das ações inclusivas, recorrente nos trabalhos selecionados, é a Conferência de Durban, 

realizada em 2001, na África do Sul. Questões atinentes ao racismo, xenofobia, discriminação racial, 

dentre outras, foram debatidas resultando na proposição, pelos países signatários, da erradicação de  

quaisquer  ações  discriminatórias,  sobressaindo  a  luta  pelo  direito  de  acesso  à  educação (BITTAR, 

ALMEIDA, 2006). 59  

O processo de preparação da Conferência de Durban foi significativo para os movimentos sociais 

dos negros pois o governo brasileiro, diante da pressão internacional e dos movimentos reivindicatórios 

internos, posicionou-se frente às desigualdades raciais, contribuição decisiva para desmentir o mito da 

democracia racial. Em decorrência, abriu-se espaço aos movimentos negros para proposição de políticas 

tanto em âmbito federal quanto estadual. Segundo Santos (2004, p.18)  

 

O mais significativo resultado dessa inserção foi a criação da lei estadual instituindo 

                                                           
59  Para o estudo crítico da Conferência de Durban, ver dentre outros,  
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cotas raciais nas universidades públicas vinculadas ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e UENF – Universidade 
Estadual do Norte Fluminense). 

 

A questão do acesso dos negros à universidade é uma das questões mais presentes nos 

trabalhos selecionados e, nesse sentido,  DOEBBER  (2010)  mostra  a  atual  situação  de desigualdade 

quanto ao acesso de pretos e pardos ao ensino superior no Brasil. De acordo com Pesquisa Nacional 

por Amostra de  Domicílios/IBGE de 2007, pretos e pardos correspondem a 50% da população do país. 

Entretanto, segundo a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE tem-se que “enquanto o percentual de 

brancos entre os estudantes de 18 a 24 anos de idade no nível superior era de 57,9%, o de pretos  e  

pardos alcançava cerca de 25%, evidenciando a enorme diferença de acesso e permanência dos grupos 

raciais neste nível de estudo” (DOEBBER, 2010, p.03). 

Do total de 15 trabalhos selecionados, 11 tratam direta ou indiretamente das cotas para negros 

nas universidades. De acordo com Sales (2007), dentre as políticas de ação afirmativa, 

 

[...]como reservas de vagas em universidades públicas para afro-descendentes e para 
alunos oriundos de escolas públicas (...) é a reserva de vagas para afro-descendentes, 
principalmente nas universidades públicas, que vem gerando uma estrita polarização 
entre obstinados defensores e opositores da medida (SALES, 2007, p.1-2). 

 

Ressalte-se que a questão racial é considerada uma das mais desafiadoras no âmbito das 

políticas de ações afirmativas. É possível afirmar que mesmo a nomeação de tal grupo é ambígua, pois 

há trabalhos cujos autores reportam-se à “questão étnicorracial” restringindo-se aos alunos negros  

(DOEBBER,  2010),  outros  que  se  referem  às  “desigualdades  raciais  e  de  cor  na universidade 

brasileira” e, a seguir, no mesmo texto, faz-se  referências à “reserva de vagas para afro- 

descendentes” (SALES, 2007). Não se afirma que se trata de equívocos, mas, certamente, exige- se o 

estudo mais detido da questão. 

Outro ponto que chama a atenção, no conjunto dos artigos analisados, é a discussão quanto 

ao  posicionamento  em  relação  à  adoção  de  ações  afirmativas.  Em  todos  os  artigos analisados há 

referências  explícitas  ou  implícitas à questão, prevalecendo  o  posicionamento favorável a essas 

medidas. Do total de artigos selecionados, cinco posicionam-se claramente favorável (BRANDÃO, 

MARINS, SILVA, 2005; MIRANDA, 2005; VELOSO, 2005; BITTAR, ALMEIDA, 2006; SALES, 
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2008), sete posicionam-se favoravelmente mas com preocupações (MENIN, SHIMIZU, 2006; SALES, 

2007; VALENTIM, 2007: SALES,  2009; PIOTTO, 2010; AMARAL, BAIBICH-FARIA, 2010; 

DOEBBER, 2010) e em três a questão não foi abordada ou não pôde ser identificada  (MOEHLECKE, 

2005;  LACERDA, 2007; VELOSO, CARDOSO, 2008).  

Chama-se a atenção, conforme já indicado, que dentre os trabalhos selecionados, não constatou-

se posicionamento desfavorável às ações afirmativas. Há, ao contrário, uma defesa das cotas, apesar de se 

identificar preocupações por parte de alguns autores. Como exemplo de posicionamento favorável cita-

se a seguinte passagem do artigo de Sales (2007): 

Certamente as cotas seguirão gerando controvérsias entre os principistas de todas as 
orientações. Elas tampouco  resolverão   o   racismo   no   Brasil,   nem 
problemas históricos, como a falta de financiamento adequado da  universidade pública, 
ou ainda, quais são as funções mais importantes que a universidade   brasileira deveria 
assumir no mundo globalizado, mas sem dúvida permitirão que os grupos que a ela não 
tinham acesso, possam de dentro dela contribuir com a discussão sobre os caminhos 
que dever átomar (SALES, 2007, p.15). 

 

Quanto à temática do sucesso/fracasso escolar, identificou-se apenas um artigo em que as 

concepções de  sucesso/fracasso escolar são claramente explicitadas (VALENTIM, 2007) e seis em que 

o tema é tratado indiretamente (BRANDÃO; MARINS e SILVA 2005; LACERDA 2007; SALES 2006, 

2007, 2008) e Miranda (2005). Nos demais, a  questão  não foi possível ser identificada. Em relação ao 

artigo em que é claramente explicitada, a discussão centra-se na problemática do mérito, conforme 

apresenta Valentim (2007, p.12): 

A questão do mérito, na perspectiva liberal, põe sobre os indivíduos a 
responsabilidade exclusiva pelos resultados de suas vidas, ignorando quaisquer outras 
variáveis, de modo que o sucesso ou o fracasso dos indivíduos são diretamente 
proporcionais aos talentos, às habilidades e ao esforço de cada um, 
independentemente do contexto histórico, social, econômico e cultural desses próprios 
indivíduos. (Valentim, 2007, p.12). 

 

Apesar de pouco representativo em termos quantitativos, a discussão sobre o sucesso/fracasso dos 

estudantes em suas trajetórias acadêmicas muito contribuem para trabalho em questão.  Para esta análise 

considerou-se os itens da Planilha de Análise e Documentação: concepção de sucesso/fracasso escolar;  

causas  do  sucesso/fracasso  escolar e formas de se superar/minimizar o fracasso escolar. Nos trabalhos 

em que se analisam os prós e contras das ações afirmativas é possível identificar vinculações com as 

questões referentes ao sucesso/fracasso escolar.  Sales (2006, 2007, 2008)  e  Miranda  (2005) são as 
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autoras que mais se destacam nesse debate, embora apresentem sutis diferenças em seus 

posicionamentos. 

Miranda (2005) analisa os distintos posicionamentos sobre a adoção das políticas de reservas 

de vagas em universidades públicas, tendo como campo de investigação privilegiado o jornal “O Globo”. 

Para a autora o discurso midiático predominante ressalta “a probabilidade de  fracasso por parte dos 

ingressantes contemplados pelo sistema de reserva de vagas nas universidades públicas”  (MIRANDA, 

2005, p.01). A centralidade desse discurso é que os alunos que usufruem de ações afirmativas 

apresentariam rendimento inferior aos demais, a ponto de prejudicar a qualidade do ensino e o 

aprendizado do grupo. O fracasso ocorreria  devido  às  deficiências  no  ensino  básico  e,  desse  modo,  

as  ações  afirmativas  não resolveriam o  problema, podendo inclusive criar um contexto de 

discriminação racial. Nota-se uma compreensão de que os cotistas estariam fadados ao fracasso, tal 

como indicado, segundo a autora, pelo Jornal O Globo: 

 

Cotas, facilitando artificialmente o acesso à universidade, criarão mais desigualdades e 
frustração. O cotista, por definição, menos preparado, passará mais tempo na 
universidade ou dela sairá antes da formatura. E porá a culpa no “racismo” dos brancos. 
O perigo é transformar a nossa sociedade multicor e tolerante muna sociedade bicolor 
com ressentimentos mútuos. (Ali Kamel - editor de jornalismo da Rede Globo, p.7, 
20/04). 

 

SALES (2008) referenda o estudo de Miranda (2005), pois também constata a veiculação de  

idéias  de  que  os  “alunos  admitidos  no  âmbito  dos  programas  de AA são  considerados 

desqualificados   e acusados de prejudicar alunos brancos, qualificados por receberem ‘preferências 

raciais’”. Tais idéias atribuem aos cotistas não só o seu fracasso, mas também um possível  prejuízo  

acadêmico e social provocado  pelo rebaixamento da  qualidade do  ensino, à medida que seriam 

alunos pouco qualificados. Em jornais como “O Globo” reconhece-se a necessidade de ações 

afirmativas, mas destinado ao ensino básico.  

Entretanto, no âmbito da análise sobre o discurso midiático, Sales (2005) indica tensões entre 

os  próprios jornalistas. Em oposição a Ali Kamel, a autora aponta que Miriam Leitão, também do O 

Globo, manifesta-se favorável às cotas indicando que o investimento em educação básica não é 

contraditório às cotas, uma vez que teriam resultados a médio e longo prazos, diferentemente das 

cotas, que visam atender uma demanda atual. 
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Outro viés das discussões sobre o sucesso/fracasso escolar encontra-se nos estudos das 

representações e experiências de ações afirmativas em universidades e os respectivos processos em que 

os alunos estão envolvidos. Menin e Shimizu (2006) demonstram como alunos universitários concebem 

diferentes políticas de ações afirmativas. Referindo-se às expectativas dos estudantes em relação ao 

sucesso dos alunos cotistas na UNESP - Presidente Prudente, SP, os alunos de menor renda salarial são 

os que mais acreditam no sucesso dos beneficiados pelos programas, ao passo que os alunos de maior 

renda salarial apresentam uma estimativa de fracasso bem maior em relação aos destinatários das cotas. 

Em relação aos alunos de maior renda salarial, os negros  foram os mais cépticos quanto a capacidade 

dos beneficiados pelas cotas de terminarem seus estudos. Para as autoras tal  representação assemelha-

se à representação dos brancos, que supõem uma igualdade de condições que são legitimadas pelo 

discurso meritocrático. 

De maneira semelhante,  o  estudo  de  Valentim  (2007)  aponta  que  a  concepção 

predominante dos professores do curso de Direito acerca dos alunos cotistas, pauta-se no mérito e 

responsabilidades individuais.  Assim, as causas do sucesso/fracasso escolar são atribuídas ao esforço 

individual, considerando que 

 

[...]são os alunos cotistas os sem mérito, ou os que se esforçaram menos a fim de 
alcançar uma vaga na universidade, são também aqueles mais esforçados no cotidiano de 
suas classes e, ainda, os que podem através unicamente de seus esforços superar os 
obstáculos rumo à formação num curso de excelência (VALENTIM, 2007, p.13). 

 

Segundo a autora, os professores tendem a desconsiderar os determinantes históricos e sociais 

e não se  aterem às necessidades de repensar diferentes alternativas de ensino e avaliação, minimizando  

ou  desconhecendo  a  própria  importância  dos  professores  enquanto  agentes  na construção e 

desenvolvimento de habilidades dos alunos. Piotto (2010) também constatou a presença, no discurso dos 

estudantes da USP,  egressos da escola pública, uma perspectiva individualizada e liberal sobre o 

desempenho acadêmico. Isso porque nos relatos dos  alunos há demonstrações de conflitos quanto ao 

pertencimento social e merecimento por estarem na universidade, expressando um sofrimento referente às 

desigualdades sociais enfrentadas. 

O trabalho de Amaral e Baibich-Faria (2010) articula o sucesso/fracasso  com  o pertencimento   

acadêmico  e  étnico-comunitário dos  estudantes  indígenas,  em  três  pontos principais: a afirmação 

de sua identidade enquanto sujeito indígena; o acesso e a socialização dos conhecimentos acadêmicos e o 
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nível de  relacionamento com a comunidade indígena. Destaca, ainda, os problemas referentes às 

condições materiais desfavoráveis para a atividade acadêmica. Veloso e Cardoso (2008)  comparam os 

índices de evasão entre alunos cotistas e não- cotistas da  UNB,  os  quais  permitem  contrapor  alguns  

argumentos  contrários  às  cotas  que indicariam um provável  fracasso dos cotistas. Segundo os dados 

dessa pesquisa, o índice de evasão dos alunos cotistas é menor do que dos alunos não cotistas. 

Também constataram que a diferença de rendimento entre esses alunos na maioria das áreas de 

conhecimento é mínima ou nula, apesar da diferença no desempenho no vestibular. Indicam, 

entretanto,  que o índice de evasão aumenta em cerca de três vezes para os alunos cotistas que 

trabalham e estudam em relação aos demais, apontando uma relação entre a necessidade do trabalho do 

aluno cotista e a evasão. 

A defesa das políticas de ações afirmativas tem como um dos argumentos mais consistentes o bom 

desempenho acadêmico dos estudantes que ingressam à universidade por meio das ações afirmativas. Há, 

entretanto, questões centrais a esse posicionamento que necessitam ser considerados, indicados nos 

próprios trabalhos e que tendem a ser minimizados, talvez devido à postura de defesa às cotas raciais, 

temática central da maioria dos artigos analisados. Trata-se aqui das dificuldades sócio-econômicas para a 

permanência na universidade que, num sentido amplo, envolvem desde as dificuldades de relacionamento 

com colegas devido às desigualdades sociais, culturais às questões mais pontuais como o 

desconhecimento dos conteúdos exigidos para o acompanhamento das disciplinas, especialmente do 

primeiro ano na universidade. 

O estudo permite uma visão ampla da discussão acerca do sucesso/fracasso escolar no âmbito 

das ações afirmativas. Os diferentes posicionamentos em relação às ações afirmativas e o embasamento 

das pesquisas sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas enriqueceram as discussões, 

 possibilitando o adensamento dos estudos sobre as políticas de ação afirmativa e 

implicações para a produção do sucesso/fracasso escolar. Em relação a esta discussão, conforme 

indicado, ainda se faz presente, especialmente na  mídia,  as  explicações  individualizantes,   

desconsiderando-se  as relações recíprocas entre universidade, indivíduo e sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

Na história da civilização a presença da droga, desde os primórdios da humanidade, mostra-se nos 

mais variados contextos: social, econômico, médico, religioso, artístico etc. Na contemporaneidade 

observa-se a existência de um mercado bem estruturado e lucrativo, que dispõe de uma tecnologia capaz 

de sustentar uma oferta frequente e variada de drogas, impulsionando o fenômeno da toxicomania como 

uma das novas modalidades de gozo forjadas pela sociedade atualmente. 

Dos consumidores esporádicos de bebidas alcoólicas, aos viciados em drogas sintéticas, passando 

por aqueles que adotam diferentes estratégias de automedicação de seu sofrimento psíquico, o que se 

observa são esforços para otimizar a obtenção de prazer e bem-estar social, driblando, sempre que 

possível, as adversidades inerentes às relações intersubjetivas. 

A problemática da drogadição vem ganhando espaço nas grandes discussões dos mais variados 

segmentos do conhecimento. Porém, a visibilidade que se dá a essa temática nos meios de comunicação de 

massa, em especial na televisão, vem associada aos grandes índices de violência (homicídios, estupros, 

furtos etc) engendrando no imaginário social a estigmatização do sujeito toxicômano. Nota-se um esforço 

na especulação dos motivos que levam as pessoas a usar drogas: más influências, lazer, curiosidade, 

sofrimento e perdas ao longo da vida. 

Nesse sentido, a escola, por ser uma instituição educacional que busca refletir sobre as questões 

que emergem da sociedade é convocada a problematizar as discussões sobre as drogas no âmbito 

pedagógico, buscando contribuir na prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, 
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especialmente entre a juventude, principal alvo da mídia e dos traficantes na promoção do consumo de 

entorpecentes. 

 

O SUJEITO ADOLESCENTE E O MAL-ESTAR NA CONTEMPORANEIDADE 

Freud (1905) ao pensar a puberdade sinaliza as peculiaridades desse período marcado pelas 

transformações repentinas e drásticas no que diz respeito ao corpo e ao subjetivo. O impacto produzido no 

sujeito adolescente pela irrupção da sexualidade, o luto do corpo infantil, o desligamento da autoridade 

dos pais, a busca de prazer que inclua o Outro sexo exigem uma elaboração psíquica capaz de sustentar 

simbolicamente os impasses decorrentes dessas mudanças singulares. A adolescência, segundo Rassial 

(2002), é caracterizada como um estado limite, onde o Outro entra em crise, ou seja, o sujeito adolescente 

não acredita mais na garantia de seu gozo, seus referenciais estruturantes estão fragilizados. A imagem do 

Outro afeta a referência de imagem do sujeito, uma vez que o núcleo do Eu é o Outro, isto é, é por meio 

deste que ocorre a constante atualização da imagem que o sujeito tem sobre si, é nessa relação especular 

que o adolescente passa, inclusive, a reconhecer-se. 

Coutinho aponta os percalços enfrentados pelo sujeito adolescente na contemporaneidade 

 

[...] a pulverização do simbólico na sociedade contemporânea complexifica bastante a 
apropriação do laço social pelo adolescente, seja a partir do pai como referência interna à 
família, seja a partir de outras figuras de referência simbólica no plano da cultura. Sem 
pontos de ancoragem evidentes para o ideal do eu, que propiciem novas identificações, 
torna-se mais difícil para o adolescente fixar para si próprio um ideal que lhe sirva de 
referência para encontrar possíveis meios de escoamento libidinal (2005, p. 20) 

 

Essa falência nas referências simbólicas se apresenta sob a forma de sintomas, que segundo Freud 

(1916-1917) não permite que os identifiquemos com nada que diga respeito aos usuais caminhos de 

obtenção de satisfação. Nesse sentido, Quinet (1999, p. 203) aponta que para a psicanálise o “sintoma é 

mensagem cifrada de gozo” que representa a metáfora do conflito psíquico do sujeito, implicado 

inconscientemente, com uma modalidade singular de gozar. Portanto, os sintomas podem evidenciar o 

mal-estar próprio do processo adolescente que se acentua pelas práticas discursivas vigentes na 

contemporaneidade, marcado por imperativos consumistas que tentam se apropriar de um resto 
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[...] o que se chama para nós a ‘sociedade de consumo’ repousa sobre um ideal, mas 
ignora que este ideal é o toxicômano que realiza. Com efeito, o sonho de todo 
publicitário, de todo fabricante é o de realizar o objeto do qual ninguém poderia passar 
sem; objeto que teria qualidades tais que apaziguaria, ao mesmo tempo, as necessidades 
e os desejos, que necessitaria de uma renovação permanente, uma perfeita dependência 
(MELMAN, 1992, p. 96) 

 

O imperativo do gozo, o declínio do simbólico, a banalização dos ideais, sinalizam os novos 

tempos, denominado por muitos autores de pós-modernidade, na qual impõe um novo ritmo para o homem 

orientado pela lógica consumista onde “emerge uma sociedade cada vez mais voltada para o presente e as 

novidades que ela traz, cada vez mais tomada pela lógica da sedução, esta concebida na forma de uma 

hedonização da vida” (Lipovetsky, 2004, p. 24). Na mesma linha de pensamento Santiago (2001, p. 157) 

argumenta que “o cinismo da pós-modernidade esta preso ao gozo individual, quando cada um quer 

cultivar o seu, independente de ser subversivo ou não”. 

 

O FENÔMENO DA TOXICOMANIA E SUA INSCRIÇÃO NO DISCURSO SOCIAL 

O que especifica o uso de drogas como toxicomania? Diante do objeto com o qual está 

estabelecido o vínculo de prazer, o sujeito toxicômano mostra-se impotente quanto à possibilidade de 

administrar seu uso. Na presença do objeto-droga, o toxicômano se defronta com sua incapacidade de 

pensar, reagindo com uma ação compulsiva, correspondente de uma tensão que parece ser vivenciada 

como impossível de suprimir por outros meios. Parecendo ser comandado pelo objeto, o sujeito fracassa, 

sobretudo, quanto à capacidade de utilizar a linguagem e o pensamento como meios de ponderação e de 

atribuir significação ao impulso desencadeado. 

Seria a toxicomania um sintoma social? Um sintoma social não se define por sua grande 

incidência estatística, seu caráter endêmico ou perturbador, nem pelos entraves causados ao 

funcionamento social. O que define essa resposta metafórica seria a inscrição específica da articulação 

discursiva própria a tal sintoma no discurso social, pois a produção do sintoma individual se alimenta do 

imaginário social, e é a partir dele que faz sua invenção. 

Em o Mal-estar na Civilização, Freud afirma 

O serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no afastamento 
da miséria é tão altamente apreciado como um benefício, que tantos indivíduos e mesmo 
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povos inteiros lhes concederam um lugar permanente na economia de sua libido. 
Devemos a tais veículos não só a produção imediata de prazer, mas também um grau 
altamente desejado de independência do mundo externo, pois sabe-se que, com o auxílio 
desse “amortecedor de preocupações”, é possível, em qualquer ocasião, afastar-se da 
pressão da realidade e encontrar refúgio num mundo próprio, com melhores condições 
de sensação (1929[1974], p. 142-143). 

 

Nesse contexto, a dependência química pode ser entendida como uma tentativa de realizar um 

ideal narcísico de autossuficiência, excluindo o Outro como parceiro possível de um gozo. Afinal, 

reconhecer que o objeto de nosso desejo é outro desejo, ou o desejo do Outro, seria a negação da liberdade 

tão proclamada na atualidade. Mas, nessa tentativa de dominar o objeto de desejo, o triunfo da 

independência acaba sempre sendo efêmero, sucedendo-o alguma forma de dependência. Como na 

dialética hegeliana do senhor e do escravo, o gozo só se objetiva através da mediação do Outro. 

O sujeito toxicômano, portanto, em uma perspectiva psicanalítica é constituído como qualquer 

outro dentro das diversas possibilidades contingentes de entrada do sujeito na relação com a linguagem 

como campo do simbólico, ou seja, pode ser constituído por recalcamento (neurose), por renegação 

(perversão) ou por foraclusão (psicose). Cada uma dessas modalidades de subjetivação determina um 

modo particular de relação objetal do sujeito com o significante e com o gozo. 

Todo sujeito inscrito na função fálica é portador de uma perda primordial de gozo. O ato de 

drogar-se visa reduzir o campo de ação do Outro, o que coloca o toxicômano longe do desejo do Outro. O 

gozo do toxicômano se dá inseparável do próprio corpo. É um gozo mortífero, que reside na tentativa 

permanente de ultrapassar os limites do princípio do prazer, colocando em risco a própria vida. É neste 

sentido que Miller (2000, p.172) afirma que “o gozo toxicômano tornou-se emblemático do autismo 

contemporâneo do gozo”. Nas reflexões de Tarrab 

 

A drogadição mostra – e o toxicômano demonstra – que isto funciona, e funciona para o 
gozo. Esta prática que viabiliza a intoxicação – com a qual se busca resguardar-se do 
mal-estar, e demonstrar a inexistência do inconsciente – funciona. E quando isso 
funciona não há quem detenha. Nem o Mestre, nem o Pai, nem a mentira da palavra, 
nem uma mulher...quer dizer, nem o ideal, nem a lei, nem o simbólico, nem o falo (2000, 
p. 108). 

 

Assim, o consumo de drogas se exprime, inicialmente, como uma vontade de gozo que rejeita a 

perda e seu efeito subjetivo de falta, isto é, visa esquivar à angústia de castração.  Dessa forma, o 
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toxicômano torna-se subserviente a essa vontade de gozar pela droga, que muitas vezes passa a ser 

condição absoluta, pela qual estaria disposto a matar ou morrer e pela qual seria capaz de esquecer a lei, os 

laços familiares e sociais fundamentais para a existência humana (CLASTRES, 2000). 

 

A IDEOLOGIA DO DISCURSO ANTIDROGAS VINCULADO NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

O que abordar, no cotidiano escolar, ao tratar sobre a questão das drogas? As orientações 

propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, no item Temas Transversais - Saúde, tem por 

“objetivos conscientizar os alunos para o direito à saúde, sensibilizá-los para a busca permanente da 

compreensão de seus determinantes e capacitá-los para a utilização de medidas práticas de promoção, 

proteção e recuperação da saúde ao seu alcance” (PCN, 1998). Os documentos oficiais, portanto, orientam 

trabalhar a promoção da saúde no ambiente escolar, e por extensão, a prevenção ao uso indevido de drogas 

de maneira problematizada, crítica e reflexiva articulando os conteúdos das diferentes disciplinas da 

Educação Básica com a realidade social dos educandos, isto é, organizar e elaborar os saberes curriculares 

de forma interdisciplinar, contextualizada e atualizada. 

Desta forma, é preciso considerar a complexidade do tema ao abordar o fenômeno da 

toxicomania, por exemplo, a classificação quanto à origem das drogas (naturais, semi-sintéticas e 

sintéticas); os mecanismos de ação no organismo (depressoras, estimulantes e alucinógenas); a legalidade 

(lícitas e ilícitas); e os tipos de usuários quanto a frequência (experimentador, ocasional, habitual e 

dependente). Compreendendo que esse trabalho é um desafio permanente para a escola, pois não há um 

modelo de prevenção que tenha garantia de sucesso e que atualmente a toxicomania é uma incógnita para 

a sociedade, os especialistas, o governo e a política. 

No campo jurídico o disposto na atual legislação sobre drogas, Lei 11.343/2006, prevê "o 

estabelecimento de políticas de formação continuada na área de prevenção do uso indevido de drogas para 

profissionais de educação nos 3 níveis de ensino” (BRASIL, 2006). Este direito está em consonância com 

a Política Nacional sobre Drogas que determina a inclusão "no currículo de todos os cursos de Ensino 

Superior e Magistério disciplina sobre prevenção do uso indevido de drogas, visando à capacitação do 

corpo docente (...)" (BRASIL, 2001). Para os educadores, a situação de se depararem com a droga dentro 

das escolas, comercializada ou consumida pelos estudantes, dá origem à questão de como trabalhar com 
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esta problemática de forma a não reduzir e/ou simplificar a realidade. Geralmente, ao invés de procurarem 

construir um discurso próprio, aberto às questões dos adolescentes e considerando seus pontos de vistas, e 

com um enfoque múltiplo, os professores, muitas vezes, tendem a optar pelo discurso pronto, oficial, 

repetindo as palavras de ordem da abstinência, da criminalização e repressão de toda e qualquer substância 

ilícita que altere a consciência (ACSELRAD, 2000). 

Portanto, as estratégias pedagógicas contidas em muitos projetos e programas de prevenção ao uso 

indevido de drogas são balizadas pelo “terrorismo farmacológico”, na qual com o pretexto de abordar a 

questão pela via do discurso científico, exageram sobre os efeitos das drogas, fatos são distorcidos, 

dúvidas científicas se transformam em verdades, e muitas certezas da ciência são escamoteadas (CRUZ, 

2002). Essa situação é percebida em uma análise dos textos nos livros didáticos de Biologia – disciplina 

curricular muitas vezes responsável por abordar o assunto nas escolas – na qual é possível identificar 

 

dois eixos complementares: adotam a pedagogia do amedrontamento e se organizam em 
torno do conceito implícito de dependência (e não do uso) de drogas. [...] Ao invés de se 
transmitirem precisões conceituais, dados sobre incidência, análise das causas e 
orientações para prevenção e tratamento, ocorre uma hipertrofia do efeito do uso de 
drogas, mais especialmente de sua dependência. O tema predominante nas ilustrações é a 
morte: caveiras, esqueletos (parciais ou completos) e túmulos. Mesmo quando a morte 
está ausente, o clima da ilustração é sombrio e desolador. Homens com barba por fazer, 
correntes que os atrelam, labirintos e fundos escuros conferem, juntamente com a morte, 
o clima de degradação social e moral que se quer associar ao uso de drogas. (CARLINI-
COTRIM & ROSENBERG, 1991, p. 303) 

 

Assim, Campos questiona 

 

Não é a informação sobre a biologia da reprodução que orienta se alguém pode ou não 
ter relações sexuais e não será a farmacologia dos psicoativos que nos responderá quem 
pode ou não usar drogas: a ousadia de tentar responder exigirá sempre considerar os três 
vértices da relação: o sujeito, a droga e o contexto, sendo que qualquer mudança 
quantitativa ou qualitativa, em qualquer um dos vértices, implicará revisão de resposta. 
(2005, p. 52) 

 

Uma alternativa, nesse sentido, seria a de questionar o discurso dominante, pois o jovem tem que 

começar a ser visto como um sujeito de ações e opiniões. Carlini-Cotrim (2002) não acredita ser suficiente 
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e eficiente uma prevenção ao uso de drogas no ambiente escolar e na comunidade que não incorpore o 

jovem como sujeito crítico e capaz de refletir sobre suas responsabilidades diante de si e dos outros. 

Atualmente, percebe-se que o principal público das campanhas de prevenção nas escolas são os 

adolescentes, já que as pesquisas estatísticas demonstram ser nesse período o primeiro momento de 

contato e experimentação de drogas, lícitas e ilícitas. Entretanto, nas escolas, geralmente, predominam o 

reducionismo no tratamento pedagógico da prevenção ao uso indevido de drogas. Enfatiza-se o saber 

médico-científico que privilegia as disciplinas de Ciências e Biologia, cujo foco principal é a descrição 

das drogas e seus efeitos danosos ao organismo. Esta abordagem trata as drogas como um fenômeno 

isolado, sem refletir sobre os contextos e os determinantes sociais, políticos, econômicos, históricos, 

culturais, étnico-raciais, religiosos e éticos envolvidos, negando e/ou ocultando a questão do prazer que na 

perspectiva psicanalítica é colocada no centro da vida psíquica. Assim, só o perigo, a morte, a doença é 

que são identificadas com o consumo de drogas. 

Nesse sentido, a ideologia que subsidia o discurso que circulam no ambiente escolar, poderia 

invés de negar o caráter prazeroso do consumo, baseando-se numa política de abstinência repressora e 

autoritária, incorporar a realidade de um uso recreativo, ocasional e experimental, tomando uma atitude 

política plural, aberta e fazendo de suas campanhas um exercício educacional para a autonomia do sujeito 

de forma a investir em políticas públicas que estimulem os adolescentes a avaliarem, deliberarem e 

fazerem suas próprias escolhas, de forma que detenham a possibilidade de averiguar criticamente os 

potenciais benefícios e perigos em uma possível empreitada no mundo das drogas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a antiguidade, os seres humanos têm procurado formas de alterar o estado de espírito, os 

processos de pensamento, consequentemente alterando também o comportamento na busca por melhores 

condições de vida. O homem sempre se valeu desses objetos para os mais variados fins, desde anestésico 

para alívio de dores até comunicação com o sobrenatural. 

Na atualidade, os adolescentes são constantemente assediados pelo mercado ilegal de drogas, 

tendo na figura do traficante o algoz desse processo, e/ou pelo mercado legal, a partir da publicidade 

midiática das diferentes substâncias psicoativas, tais como álcool, tabaco e medicamentos industrializados. 

No entanto, a droga não é um problema em si, ela é também o problema da construção social, dos 
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discursos que se fazem em torno dela. O uso de drogas está relacionado à própria visão de mundo das 

diferentes sociedades e à construção de identidades individuais e culturais. 

É evidente que uma sociedade de consumo induz à adição às drogas. Essa indução faz da 

toxicomania um sintoma social maníaco. É no real das reações bioquímicas das drogas inseridas num 

contexto de linguagem sígnica que a contemporaneidade procura tornar suportável o crescente mal-estar 

de viver. Nossa sociedade se caracteriza por ser organizada predominantemente pelas relações de 

consumo e valores associados, condicionando a produção de bens e serviços. O sucesso social e a 

felicidade pessoal são identificados pelo nível de consumo que o sujeito é capaz de acumular, ou seja, a 

sociedade não se limita em fabrica-los, mas encontra meios de liga-los ao sujeito, de manter o desejo deste 

último aderido a tais objetos. Nesse sentido, Santiago (2001) entende o fenômeno da toxicomania como 

efeito do discurso de imperativo de gozo/consumo que incide sobre o sujeito como tentativa de 

recuperação da satisfação pulsional. Porém, se a droga pode servir a satisfação, isso acontece porque está 

ultima está aberta, por sua natureza mesma, a toda espécie de saída possível, mas expõe o paradoxo de que 

a pulsão pode se satisfazer com um objeto nocivo ao indivíduo. 

Portanto, o ato de drogar-se, visa superar os modos de gozo possíveis no campo da linguagem, 

substituindo-os por um gozo que prescinde do pacto social porque se quer pleno, infinito e sem borda – tal 

como o gozo suposto ao Outro, gozo do Outro. 

Nessa perspectiva, a instauração de uma “guerra às drogas”, reproduzida pelas escolas, a partir do 

discurso oficial do Estado, com o objetivo de erradicar o uso e o tráfico de drogas na sociedade é ingênua 

e inoperante. As campanhas de prevenção, baseadas em refrãos como “drogas, tô fora!”, “diga não as 

drogas!”, apela para aquilo que está em falência na sociedade, a autoridade do discurso de interdição, 

baseado na abstinência e na repressão. Portanto, é importante entender os processos históricos do uso de 

substâncias psicoativas pelos diferentes grupos sociais, os caminhos de ilegalidade e tolerância com certas 

drogas e certos usos em determinados períodos, para desnaturalizar este discurso dominante – e que se 

pretende o único. 
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INTRODUÇÃO 

Quando proferimos a palavra “amor”, as pessoas geralmente costumam relacioná-la ao amor entre 

homem e mulher, ou em família. Deste modo, consideramos necessário falar sobre este tema para 

explicitar sobre a relevância da prática do amor como manutenção da vida no mundo civilizado. Assim, a 

leitura da obra “O mal-estar na civilização” de Sigmund Freud (1996) traz algumas indagações e nos faz 

refletir sobre o fato da cultura produzir um mal-estar nos seres humanos, por existir um antagonismo entre 

as exigências da pulsão e as da civilização. Freud também enfatiza o amor como um dos fundamentos da 

civilização e explica que a relação do amor com a civilização é ambígua, devido ao fato dele se opor aos 

interesses da sociedade e por outro lado a civilização o ameaçar ao restringir suas satisfações pulsionais. 

Para Freud, na realidade, o homem é o lobo do homem, e essa sociedade é o melhor que 

conseguimos, ainda que ela nos torne um bando de ressentidos reprimidos – infelizmente algum sacrifício 

o indivíduo tem que fazer em nome da civilização. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em sua obra O mal – estar na civilização, Freud (1996) apesar de reconhecer as desvantagens da 

vida no estado de natureza, diz que a liberdade do indivíduo não é um resultado da civilização, pelo 

contrário, a civilização está fundada exatamente na capacidade de, com seus mecanismos reguladores, 

restringir esta liberdade. O homem se constitui assim, como ser social, aprisionado, enquanto que no 

estado de natureza tinha uma liberdade ilimitada, porém, tinha pouco valor, uma vez que estava sujeito a 
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encontrar um mais forte à sua frente. No estado de sociedade, a entidade reguladora que é a civilização, 

mantém certa ordem, porém ao elevado custo de restringir a liberdade individual. Por conta desta 

liberdade perdida, o ser humano estará permanentemente em conflito com a civilização, reconhecendo que 

cada revolução, cada impacto que a humanidade experimenta, é uma tentativa de externar (e superar) este 

conflito, esta inquietação, assim a civilização evolui. 

Quanto às relações sociais, classificadas por ele como um dos aspectos que caracteriza a 

civilização, Freud define o primeiro momento da civilização como aquele em que se deu o início da 

regulação dos relacionamentos sociais e este é o momento de passagem do estado de natureza para o 

estado de sociedade.  Quando Freud (1996) identifica o amor como um dos fundamentos da civilização 

(“amar ao próximo como a si mesmo”), quer dizer que sem amor (pelo outro) não tem como existir 

civilização, pois, é através do amor, que o ser humano convive de forma coletiva (social) e que a formação 

da família assim como sua duração só é possível se houver amor. 

Um dos sentimentos que possibilita que sintamos amor pelo outro é a ideia de incompletude, que 

faz com que o ser humano passe toda sua vida a procura de algo ou alguém que possa preencher essa 

lacuna deixada desde seu nascimento, e possa “alcançar” a tão procurada felicidade. E para viver junto 

com outras pessoas é importante que o indivíduo entenda que a incompletude faz parte da vida humana 

ainda que alcance ou conquiste aquilo que considera “felicidade”.  

Na fala de Heidegger é possível identificar essa questão da incompletude humana quando expõe 

que: 

O enunciado fenomelógico: ser aí é, essencialmente, ser-com possui um sentido 
ontológico existencial. Ela não quer constatar onticamente que eu, de fato, não estou 
sozinho como algo simplesmente dado ou que ocorrem outros de minha espécie. Se a 
frase: o ser-no-mundo da presença se constitui essencialmente pelo ser-com quisesse 
dizer isto, então o ser-com não seria uma determinação existencial que conviria à 
presença segundo o seu modo próprio de ser. Seria uma propriedade que, devido à 
ocorrência dos outros introduzir-se-ia a cada vez. O ser-com determina existencialmente 
a presença, mesmo quando um outro não é de fato, dado ou percebido. Mesmo o estar-só 
da presença é ser-com no mundo. Somente num ser-com e para um ser-com é que o 
outro pode faltar (HEIDEGGER, 2007, p. 176-177). 

 

No que se refere ao amor sexual (genital) Freud (1996) explica que este, proporcionou ao homem 

as mais intensas experiências de satisfação, ou seja, o protótipo de toda felicidade. Com isso, o homem se 
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tornou dependente de uma forma muito perigosa de uma parte do mundo externo, caso fosse rejeitado por 

esse objeto ou o perdesse pela infidelidade ou morte. 

Assim, uma minoria de pessoas busca a felicidade por meio do amor. E para se protegerem da 

perda do objeto, voltam seu amor não para objetos isolados, mas, para todos os homens, evitando as 

incertezas e decepções do amor genital ao desviarem de seus objetivos sexuais, transformando seus 

instintos em um impulso com uma finalidade inibida.  

Seria a questão das necessidades humanas quanto a: Se tenho sede, tenho que tomar água; se tenho 

fome, tenho que comer. Entretanto, se tenho desejo sexual posso sublimar, desviar isso para outros 

objetivos sociais, artísticos, etc. Não podemos esquecer que aqui fala o pansexualismo de Freud. 

No que se refere à busca da felicidade por meio do amor Ghiraldelli (2011, p.01) contribui com o 
que Freud diz, quando explica:  

 

Stendhal foi um daqueles que considerou o amor entre casais como inexoravelmente 
articulado à ilusão. Quem ama avalia o amado de um modo especial, conferindo-lhe 
atributos que, enfim, ele não possui de modo algum. Ou seja, se não fosse o amor, a 
valoração não apareceria. Quem ama, ama os defeitos e, enfim, não tarda em fazê-los 
desaparecer ou até mesmo em transformá-los em qualidade. O amante vira do avesso os 
vícios da amada, enxergando-os como virtudes. 

 

Freud (1996) salienta que para a realização do princípio do prazer o amor foi vinculado à religião 

nas regiões onde a distinção entre o ego e os objetos ou entre os objetos em si, é desprezada. Neste 

pensamento é apregoada a disposição que o homem deve ter para o amor universal, e é o ponto mais alto 

que o ser humano pode alcançar. Mas, Freud chama a nossa atenção ao dizer que o amor que não 

discrimina está privado de seu próprio valor, e acrescenta dizendo que nem todos os homens são dignos de 

amor. 

Corroborando com o que Freud fala sobre o amor vinculado à religião Marilena Chauí (2000, 

p.273) descreve a seguinte situação: 

 

Numa festa, oferecida por um poeta que ganhou um prêmio por sua poesia, conversam 
cinco amigos e Sócrates. Um deles afirma que todos os deuses recebem hinos e poemas 
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de louvor, mas nenhum foi feito ao melhor dos deuses, Eros, o amor. Propõe-se, então, 
que cada um faça uma homenagem a Eros dizendo o que é o amor. 

Para um deles, o amor é o mais bondoso dos deuses, porque nos leva ao sacrifício pelo 
ser amado, inspira-nos devotamento e o desejo de fazer o bem. Para o seguinte, é preciso 
distinguir dois tipos de amor: o amor sexual e grosseiro e o amor espiritual entre as 
almas, pois o primeiro é breve e logo acaba, enquanto o segundo é eterno. Já o terceiro 
afirma que os que o antecederam limitaram muito o amor, tomando-o apenas como uma 
relação entre duas pessoas. O amor, diz ele, é o que ordena, organiza e orienta o mundo, 
pois é ele que faz os semelhantes se aproximarem e os diferentes se afastarem. O amor é 
uma força cósmica de ordem e harmonia do universo. 

 

Chauí acrescenta: 

Quando a deusa Afrodite nasceu, houve uma grande festa para os deuses, mas 
esqueceram-se de convidar a deusa Penúria (Pênia). Miserável e faminta, Penúria 
esperou o final da festa, esgueirou-se pelos jardins e comeu os restos, enquanto os 
demais deuses dormiam. Num canto do jardim, viu Engenho Astuto (Poros) e desejou 
conceber um filho dele, deitando-se ao seu lado. Desse ato sexual nasceu Eros o amor. 
Como sua mãe Eros está sempre carente, faminto, miserável; como seu pai Eros é astuto 
sabe criar expedientes engenhosos para conseguir o que quer (Idem, p.274). 

 

O mito do nascimento de Eros é usado por Platão para ilustrar a característica fundamental do 

amor: a insuficiência. Ama-se quando se deseja algo que não se tem. O paradoxo do amor – nunca quer o 

que tem, nunca tem o que quer. Portanto, o amor é essencialmente uma necessidade não satisfeita, a 

percepção da falta de alguma coisa essencial para a própria completude.  

Já para Freud o amor que fundou a família continua a operar na civilização tanto em sua forma 

sexual, que não renuncia à satisfação sexual, quanto em sua forma modificada, como afeição inibida em 

sua finalidade.   

Freud (1996) explica que a palavra amor é a denominação dada pelas pessoas ao relacionamento 

entre um homem e uma mulher no qual as necessidades genitais levaram a fundar uma família; e também 

ao sentimento existente entre pais e filhos, irmãos e irmãs - o autor chama este último de amor inibido em 

sua finalidade no qual tanto o amor plenamente sensual e o amor inibido em sua finalidade estendem-se à 

família e criam novos vínculos com pessoas estranhas. Ou seja, enquanto o amor genital leva à formação 
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de novas famílias, o amor inibido em sua finalidade leva à consolidação de amizades valiosas do ponto de 

vista cultural, por fugirem de algumas das limitações (exclusividades) do amor genital. 

Com o desenvolvimento, o amor se coloca em oposição aos interesses da civilização ao mesmo 

tempo em que a civilização o ameaça com restrições substanciais, por meio do conflito entre a família e a 

comunidade maior a que o indivíduo pertence. Pelo fato de a civilização ter o intuito de reunir as pessoas 

em uma unidade e a família de não abandonar o indivíduo. 

Deste modo, a cultura tem um papel fundamental ao inculcar na mente das pessoas a crença de 

que é possível alcançar a felicidade, ao dizer que se esta não for possível de ser alcançada nesta vida, ao 

menos na outra será. O que acaba fazendo com que as pessoas vivam nesta corrida desenfreada 

acreditando que conseguirão alcançar o que desejam. E quando não conseguem de modo lícito, agem de 

modo a alcançar o que querem a qualquer custo, ainda que para isto tenham que tirar a vida do outro. Essa 

é uma das maiores mentiras de Estados, religiões, ideologias, morais, etc. – mentir que existe um outro 

mundo, uma felicidade para todos, pior, que essa felicidade é uma decorrência direta do ter – propriedade. 

E já que não nos podem vender a receita da felicidade, tentam nos vender substitutivos – moda, carros, 

objetos tecnológicos, etc. 

Quanto ao que é produzido pela cultura e é transmitido pelos meios de comunicação Marilena 

Chauí (2000, p. 427) explica que: 

 

De fato, como a mídia nos infantiliza, diminui nossa atenção e capacidade de 
pensamento, inverte realidade e ficção e promete, por meio da publicidade, colocar a 
felicidade imediatamente ao alcance de nossas mãos, transforma-nos num público dócil 
e passivo. Uma vez que nos tornamos dóceis e passivos, os programas de 
aconselhamento, longe de divulgar informações (como parece ser a intenção generosa 
dos especialistas) torna-se um processo de inculcação de valores, hábitos, 
comportamentos e idéias, pois não estamos preparados para pensar, avaliar e julgar o 
que vemos, ouvimos e lemos. Por isso, ficamos intimidados, isto é, passamos a 
considerar que nada sabemos, que somos incompetentes para viver e agir se não 
seguirmos a autoridade competente do especialista. 

 

O discurso de competência é uma das consequências visíveis do positivismo-cientificista. E 

pressupõe que na sociedade existem os que sabem e os que não sabem, estes tem que entregar as diversas 
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esferas de sua existência ao especialista. Afinal, ninguém pode falar qualquer coisa, sobre qualquer 

assunto se não for competente para tal. 

É interessante salientarmos que neste sistema capitalista é preciso ter o cuidado de não perder o 

amor pelo próximo, pois, se deixarmos nos levar por este sistema em que as pessoas não são tratadas 

como seres humanos (ser), mas como números (ter), passaremos a agir como animais, e isso “pode” nos 

fazer voltar ao estágio de barbárie. De certa forma se pararmos para pensar, é o que tem ocorrido em nossa 

sociedade quando acompanhamos os meios de comunicação, nos quais vemos algumas pessoas tirando a 

vida do outro em troco de nada. 

Strathern (2000, p.48-49) ao citar as ideias de Heidegger demonstra um bom exemplo das 

influências que o indivíduo sofre do meio externo ao dizer que: 

 

[...] Heidegger descreveu como a Verfall (decadência) do homem o levava agora a 
submergir em seu ambiente. Ele estava se tornando uma coisa. Sua individualidade 
estava sendo perdida – a tal ponto que estava se tornando, num sentido muito real, um 
não-ser, um ninguém. O homem estava se convertendo em das Man (literalmente, 
“aquilo”, um objeto estranho). Em vez de se concentrar em seu próprio ser, o homem se 
ignorava e se voltava para fora. Essa “orientação-para- outrem” significava que agora via 
a si mesmo em termos de seus concidadãos. Em vez de se definir a si mesmo em seu ser, 
comparava-se com sua sociedade. Os efeitos de das Man eram perfeitamente 
reconhecíveis na sociedade moderna. O comportamento de massa dava origem a vidas 
de massa: uma vida superficial produzia o superficial. [...] A sociedade industrial 
moderna produzia infelicidade generalizada e felicidade superficial em igual medida. 
Não havia lugar de pensamento e ação, ou independência de ser sob qualquer forma. 

 

Em sua obra Ser e Tempo (2007) Heidegger ao falar sobre o ser si mesmo cotidiano e o impessoal 

que gera esta superficialidade nas pessoas explica: 

 

Já se mostrou anteriormente o quanto o mundo circundante público está à mão e 
providenciado no “mundo circundante” mais próximo. Na utilização dos meios de 
transporte público, no emprego dos meios de comunicação e notícias (jornal), cada um é 
como o outro. Este conviver dissolve inteiramente a própria “presença” no modo de ser 
dos “outros”, e isso de tal maneira que os outros desaparecem ainda mais em sua 
possibilidade de diferença e expressão. O impessoal desenvolve sua própria ditadura 
nesta falta de surpresa e possibilidade de constatação. Assim nos divertimos e 
entretemos como impessoalmente se faz; lemos, vemos e julgamos sobre a literatura e a 
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arte como impessoalmente se vê e se julga; também nos retiramos das “grandes 
multidões” como impessoalmente se retira; achamos “revoltante” o que impessoalmente 
se considera revoltante. O impessoal, que não é nada determinado, mas que todos são, 
embora não como soma, prescreve o modo de ser da cotidianidade (HEIDEGGER, 2011, 
p. 184).   

 

Quando Freud (1996) explica sobre as três fontes pelas quais a humanidade vem tentando 

buscar o prazer, apesar de em nenhum deles ter-se a garantia de sucesso, ele identifica a 

intoxicação química, a religião e a fruição das obras de artes e coloca em primeiro plano o amor. 

E diz que o amor é frágil em garantir uma perene realização do princípio do prazer, uma vez que 

o ser apaixonado demonstra uma grande vulnerabilidade diante do seu objeto.  

Daí Freud (1996) situa o ser humano diante de um dilema existencial, dizendo que, apesar 

de não se poder realizar o programa do princípio do prazer, o homem não pode abandonar os 

esforços de conseguir aproximar-se de sua consecução, passando a ser um desafio essencialmente 

subjetivo que perpassa o indivíduo ao longo de sua existência. Como já foi dito Freud (1996) 

também identifica na civilização e na cultura, pelas regras e limitações que estas impõem aos 

homens, um impedimento à conquista da felicidade. 

Com isto, para Freud (1996), o ser humano está aprisionado a um dilema que o coloca 

entre a barbárie, para onde não é mais possível (nem desejável) voltar atrás, e a civilização, que 

cobra um elevado preço (a repressão das pulsões) ao homem para se tornar viável o convívio 

social. Esta última se produz na medida em que apresenta uma capacidade de restringir as pulsões 

do homem. Este por sua vez, impedido de realizar o que o move à vida, o princípio do prazer, por 

onde flui a sua sexualidade e agressividade, é obrigado a se amoldar a esta situação (princípio de 

realidade), onde a lei tem a finalidade de impor os limites dos desejos do indivíduo. O que causa 

um “mal - estar na civilização”, pois, os desejos humanos não coincidem com as demandas da 

civilização. 

 

OBJETIVOS GERAIS 
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� Chamar atenção para a prática do amor que tem se perdido em meio a tantas 

demandas da civilização, na qual vemos as pessoas presas em suas preocupações e satisfações 

pessoais.  

� Destacar o ser humano como um “ser aí” dotado de sentimentos, qualidades, etc. 

E não como um “número” a mais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Promover a discussão sobre a falta de amor por si próprio e pelo “outro” na 

atualidade. 

� Buscar a conscientização quanto à prática do amor ao próximo. 

� Estimular a mudança prática de atitudes e incentivar a cooperação e o convívio 

coletivo tendo como base “amar ao próximo como a si mesmo”.  

� Salientar que os objetivos dos seres humanos e os da civilização são diferentes. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi feito fundamentalmente de pesquisa bibliográfica (análise e 

interpretação de textos), tendo como base a obra “O mal-estar na civilização” (1996) de Freud, 

dialogando com as obras: Convite a Filosofia de Marilena Chauí (2003), O Amor Além de Freud 

de Ghiraldelli (2011) e Ser e Tempo de Heidegger (2011). 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
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O que se pode perceber é que a obra “O mal-estar na civilização” de Freud (1996) pode 

contribuir para o entendimento do amor como um dos fundamentos da civilização, fazendo-nos 

atentar para algumas atitudes que devemos ter com relação ao nosso próximo na perspectiva de 

uma melhor vivência no meio social. A pesquisa também contribuiu para o entendimento de que 

a mesma civilização que restringe e impede a liberdade humana garantindo-lhe a segurança, é a 

mesma que faz com que este não alcance a tão procurada felicidade.  

 Daí, entender o amor como um dos fundamentos da civilização no sentido de amar ao 

outro como a nós mesmos nos proporciona outra visão de mundo, na qual, tanto o “eu” como o 

“outro” são partes fundantes da vida coletiva. 
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INTRODUÇÃO 

O sujeito do inconsciente, numa concepção lacaniana, baseada em Freud, rege-se pela dimensão 

da linguagem. Esse sujeito, compreendido como suposto, assujeitado ao significante, sendo dele um 

efeito, emerge, portanto, através de um chiste, de um lapso ou de um esquecimento. Entendido assim, o 

sujeito do inconsciente não equivale ao sujeito cartesiano. Dessa forma, será abordada, neste estudo, a 

teoria do sujeito em Freud e a releitura efetuada por Lacan, especialmente a partir de textos da década de 

1950 e do início da década de 1960. Sendo assim, o artigo será dividido em duas partes. A primeira 

trabalha a relação entre Lacan e Descartes, fazendo uma abordagem sumária da trajetória do sujeito 

consciente, proposto pelo filósofo Descartes, em detrimento da teoria do inconsciente apresentada por 

Freud e reelaborada por Lacan. A segunda propõe explanar a relação entre a linguística estrutural 

saussuriana e a concepção de linguagem lacaniana.   

O exercício de comparar as duas teorias tem como propósito destacar as compatibilidades e 

incompatibilidades existentes entre essas concepções, bem como apontar o contexto no qual o psicanalista 

francês Jaques Lacan encontrou elementos para, a partir de Saussure, reelaborar os conceitos de 

significado e significante. Desse modo, pretende-se demonstrar que Lacan, inicialmente, apropria-se da 

perspectiva epistemológica, proporcionada pela linguística saussuriana para, posteriormente, formular sua 

própria concepção de linguagem. 

Sabe-se que a simples menção ao termo sujeito do inconsciente já remete a estudos relacionados 

aos processos de castração, alienação, separação e fantasia; todavia, este estudo, apesar de reconhecer a 

importância e a validade de tais conceitos, não tem a pretensão de adotá-los como elementos constituintes 
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de sua argumentação, uma vez que tais conceitos correspondem, em especial, à relação do Sujeito com 

Outro, a qual não será aprofundada neste trabalho. 

 O conhecimento psicanalítico, à luz da linguística saussuriana, permite pensar o sujeito e o 

inconsciente engendrados em sua não-representabilidade e implicados na e pela linguagem. Em outras 

palavras, por via de um estudo pontual da teoria lacaniana, é possível refletir sobre a categoria sujeito do 

inconsciente e seus desdobramentos. 

 

A SUBVERSÃO DO COGITO, A PARTIR DE FREUD 

Descartes, fundador do racionalismo moderno e autor da famosa frase “penso, logo existo”, 

formulou pela primeira vez em sua obra, Discurso do Método (1979), o conceito de sujeito do cogito: o da 

ciência. A partir da primazia da racionalidade, inaugurou um saber que não é mais focado em Deus, mas 

no próprio homem e em sua razão. 

O vocábulo cogito, do latim, “cogito ergo sum”, em sua concepção clássica apresenta duas 

variações: “ penso,sou” e “penso, logo sou”, essa, a mais usada. Assim, as palavras latinas cogito e ergo 

são traduzidas , respectivamente, por penso e logo, enquanto sum equivale a primeira pessoa do  singular 

do verbo “ser”. 

 Sob esse prisma, a descoberta do cogito põe em destaque o sujeito pensante, responsável pela 

legalidade e legitimidade do saber filosófico. Trata-se, portanto, de um sujeito que pensa , ajusta e 

classifica o sentido e o significado da realidade. Precisamente por isso, o sujeito do cogito é o mesmo do 

pensamento, aquele que se garante justamente porque pensa e sua certeza é consolidada pelo pensamento. 

Dessa forma, o ser pensante equivale ao ser consciente, reflexivo sobre si mesmo. É essa a nova 

vertente do pensamento filosófico, sendo a razão compreendida pelo homem da sabedoria como o 

princípio básico para se chegar ao conhecimento.  

A autenticidade da teoria de Descartes justifica-se pelo fato de, ao convencer-se do poder da razão 

humana, ter recusado a autoridade dos escolásticos e objetivado a elaboração de um método científico que 

substituiria a fé cega nos preceitos religiosos pela razão e pela ciência. 

Ainda sobre o conceito de cogito, esse pode ser classificado em três períodos: o primeiro 

engloba o ato de pensar, que tem como finalidade libertar-se de todas as ideias preconcebidas, sendo a 
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dúvida sistemática o método utilizado. O segundo inclui a certeza de que, em qualquer momento do ato de 

pensar, existe um sujeito; e o terceiro indica a determinação desse ser como pensante.   

O exposto anteriormente remete à teoria de Descartes que elabora a materialidade do ser pensante, 

fundamentada na dúvida sistemática como método para descobrir a verdade. A esse respeito, relata 

Descartes: 

[...] enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que 
eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade: eu penso, logo existo, 
era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não 
seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro 
princípio da filosofia que procurava (DESCARTES 1979, p.46). 

  

 

Conforme o fragmento acima, a certeza do eu penso implica no eu existo como realidade 

material do ser pensante, o que na doutrina cartesiana é postulado como “Eu sou uma coisa que pensa 

(res-cogitans), isto é, a significação do sujeito gira em torno do pensamento. Assim, conforme a teoria 

cartesiana, para a substância pensante não interessa se o pensamento é falso, ou seja, contrário a verdade. 

O importante nessa concepção “é que eu sou eu penso, mas só no instante em que eu penso” (Descartes  

1979 p.48 ) 

Contudo, essa certeza não diz respeito ao sujeito defendido por Freud. Segundo os estudos 

freudianos, “o ego não é o senhor da sua própria casa” (Freud, 1917 p.178). Desse modo, o eu não está no 

controle dos processos psíquicos, isso porque existe o inconsciente e suas manifestações que determinam 

essa “morada”. Seguramente, a revelação da existência do inconsciente traz à tona uma nova concepção de 

sujeito, de um sujeito descentrado, no qual a razão não pode mais ser reconhecida como a parte central do 

sujeito. Encontra-se, dessa forma, a partir de Freud, a indicação de que a subjetividade deixa de ser 

compreendida como um todo unitário, relacionado à consciência, para ser uma realidade fracionada entre 

os processos do consciente e do inconsciente. 

No exercício de comparação entre o sujeito cartesiano, o do enunciado, e o sujeito do 

inconsciente, o da enunciação, este estudo parte do pressuposto de que em Freud, pensar não equivale a 

ser, pois sou também onde não penso, e o fato de pensar não me assegura que eu seja. Tal lógica permite a 

Lacan afirmar que “penso onde não sou, logo sou onde não penso”. A asserção “não ser onde se pensa” 

(LACAN 1998, p. 521), no pensamento lacaniano, indica outra determinação que vai além do sujeito da 

consciência “onde não penso”, no inconsciente. 

Sendo assim, Lacan, por sua leitura da obra freudiana, reformula o cogito: 
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[...] no lugar de penso logo sou- afirma: penso onde não sou, logo, sou onde não penso 

[...] O que cumpre dizer é: eu não sou lá onde sou joguete de meu pensamento; penso 

naquilo que sou lá onde não posso pensar. (LACAN, 1998 p.521). 

O que se observa é que a reformulação do cogito, operada por Lacan, produz uma ruptura entre 

o ser e o pensar; logo, não se pode considerar como verdade indubitável que a existência derive 

exclusivamente do pensamento consciente. Nesse sentido, a operação de separação entre o ser e o pensar 

subverte o cogito e torna-se a condição epistemológica do surgimento do conceito de sujeito inconsciente 

adotado pela psicanálise.  

Conforme Lacan o sujeito da psicanálise: 

 

[...] não é o sujeito do conhecimento, mas o sujeito do inconsciente. Não se trata de 

especulá-lo como pura transparência do pensamento a si mesmo, pois é precisamente 

contra isso que nos levantamos. Que o pensamento seja transparente é uma pura ilusão 

(LACAN, 1998, p.435). 

 

A partir dessa perspectiva, o inconsciente testemunha a divisão subjetiva entre o eu penso e o eu 

sou, face da verdade que a ciência desconsidera e que a psicanálise acolhe. Nesse sentido, a teoria 

psicanalítica trabalha com a cisão entre o saber e a verdade e nessa divisão encontra o sujeito sobre o qual 

opera – em seu campo, sujeito do inconsciente. 

Entretanto, é importante ressaltar que apesar das incompatibilidades existentes entre o sujeito 

cartesiano e o sujeito do inconsciente, em ambos os casos a certeza é assimilada pela dúvida, sendo que, 

enquanto a dúvida cartesiana leva ao cogito, a freudiana leva a um pensamento ausente, inconsciente. 

 

O SUJEITO DO INCONSCIENTE: OBSERVAÇÕES SOBRE FREUD E LACAN 

 A reflexão desenvolvida na primeira parte deste estudo propicia a compreensão de que o 

conceito de sujeito, estabelecido pela abordagem psicanalítica, não é da mesma ordem do apresentado pela 
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Filosofia. Ao destituir o homem de seu lugar de centro e fundar a categoria sujeito pela via do 

inconsciente, que se estrutura como uma linguagem, o sujeito da psicanálise distancia-se da noção 

cartesiana, na qual o sujeito está centrado no eu. Desse modo, como já apresentado anteriormente, a 

psicanálise, ao atestar a existência do inconsciente e utilizar o seu método analítico, contradiz, sobretudo a 

partir de Freud, a concepção filosófica da época, que estabelecia equivalência entre o eu e a consciência. 

Freud, no decorrer de sua obra, não faz uso da expressão "sujeito do inconsciente”. O 

psicanalista adota a ideia de "aparelho psíquico" que é organizado em duas instâncias: a primeira abrange 

a noção de pré-consciente e consciente e a segunda, a de inconsciente e suas manifestações: os sonhos, os 

atos falhos, os chistes, os sintomas. Postos para além da ordem, a concepção de inconsciente e suas 

manifestações adquirem sentido naquilo que escapa e falha aos humanos, seres da linguagem.  

Parafraseando Lajonquière, a conceitualização freudiana do aparelho psíquico produziu um giro 

copernicano60 no seio do discurso científico da época, o qual privilegia a supremacia da razão e da 

consciência. Dessa forma, a descoberta de Freud levou Lacan a incorporar ao vocabulário psicanalítico o 

termo sujeito do inconsciente.  

A tese de Lacan, como se sabe, não visa igualar o sujeito ao inconsciente, mas pressupõe que 

esse deve ser pensado na articulação do e ao inconsciente. Isso porque é justamente pela ordem do 

inconsciente que o sujeito “não é nem ser nem não ser, mas algo não realizado.” (LACAN, 1985 p.31). 

Desse modo, Lacan sustenta que: 

 

O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que em alguma parte 
(sobre outra cena ele escreve), se repete se insiste para interferir nos cortes que lhe 
oferece o discurso efetivo e a cogitação que ele informa. (LACAN, 1998 p.799).  

 

Essa definição pressupõe o inconsciente como um encadeamento significante que produz um 

saber: o sujeito do inconsciente. .”61 Segundo a compreensão lacaniana, o sujeito “não é jamais senão 

pontual e evanescente, pois ele só é sujeito por um significante, e para outro significante” (LACAN, 1985 

p.195). 

                                                           
60 Na revolução copernicana se desfaz o pensamento de que a Terra era o centro do universo. 
61 Jaques Lacan, Escritos, Rio de Janeiro: Editora Zahar 1998 
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Nota-se, portanto, com Lacan, que o sujeito é apresentado por um significante a outro, sendo, 

consequentemente, o que da cadeia de significantes se depreende com constante deslocamento. Em 

resumo, o sujeito da psicanálise, mais precisamente o da teoria lacaniana62, não se identifica no 

pensamento consciente, pois está submetido aos significantes que lhe sucedem e se dirige ao campo do 

Outro- o inconsciente. 

 

O SIGNIFICANTE LACANIANO 

O acesso do sujeito à linguagem, segundo Lacan, dá-se no registro do simbólico que para ele é o 

momento da constituição do sujeito propriamente dito. O mundo do simbólico é, por excelência, o lugar 

do sujeito. Assim, para um estudo do conceito de sujeito do inconsciente, torna-se indispensável abordar o 

conceito de significante, por isso Lacan recorre à categoria de significante – imagem material acústica 

para Saussure, à qual se soma um conceito como significado na constituição do signo linguístico63.  

A trajetória lacaniana na Psicanálise foi marcada por uma tentativa de retornar a Freud, livrando 

sua obra dos reducionismos, especialmente a partir de contribuições da obra póstuma Curso de Lingüística 

Geral (1916) de Ferdinand Saussure, linguista natural de Genebra, que define signo linguístico como a 

união do conceito com a imagem acústica. 

Nas palavras de Saussure: 

O signo lingüístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces que pode ser 

representada pela figura: 

 

 

 

Esses dois elementos estão intimamente unidos e um reclama o outro. (SAUSSURE, 

1916 p.80). 

                                                           
62 O termo lacaniana que adjetiva a teoria, refere-se à concepção da psicanálise. 
63 O signo lingüístico deriva da teoria de Ferdinand Saussure e diz respeito à relação estabelecida entre um conceito e 
uma imagem acústica, e une o significado e significante. 
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 Nesse sentido, é possível aferir que para Saussure o conceito é sinônimo de significado e 

pertence ao plano das ideias, enquanto o significante é a impressão psíquica do som, sem se resumir a ela, 

já que o que está em jogo é a imagem, a inscrição que o som produz. O signo linguístico de Saussure 

articula de maneira arbitrária o significante e o significado; nele, a barra separa a significação do 

significante e aponta a superioridade do significado, do conceito sobre a materialidade. 

Lacan, leitor de Saussure, em “A instância da letra na inconsciente ou a razão desde Freud” 

(LACAN, 1998) para formalizar o inconsciente estruturado como uma linguagem inverte os termos do 

algoritmo saussuriano: o significante é fixado na parte superior, acima da barra, representado por S 

maiúsculo; enquanto o significado é posto abaixo, representado por s minúsculo.  

Esse algoritmo é o seguinte: – Que se lê significante sobre significado, correspondendo o 
“sobre’’a barra que separa as duas etapas. O signo assim redigido merece ser atribuído a 
Ferdinand de Saussure, embora não se reduza estritamente a essa forma em nenhum dos 
numerosos esquemas em que aparece na impressão das diversas aulas dos três cursos, 
dos anos de 1906-7, 1908-9, 1910-11, que a devoção de um grupo de seus discípulos 
reuniu sob o titulo de Curso de Lingüística Geral’ (LACAN, 1998, p.500). 

O algoritmo postulado por Lacan (significante sobre significado) se caracteriza como exata 

função significante e apresenta uma estrutura significante que ordena a linguagem.  O corte radical entre 

significante e o significado é o que vai permitir “verificar a estrutura do sujeito como descontinuidade no 

real.” (LACAN, 1998 p.815). 

  Esse primado do significante, em relação ao significado, produz a subversão do algoritmo 

saussuriano. O traço que em Saussure determina a união indissociável entre significante e significado, em 

Lacan torna- se barra que ao contrário do traço atua como uma barreira resistente à significação. Suscita-

se, então, a autonomia da cadeia significante64 sobre o significado.  

Nesse aspecto, Lacan estabelece a primazia do significante sobre o significado, afirmando que o 

inconsciente é estruturado como uma linguagem, discurso do Outro, sendo o sujeito efeito do significante.  

                                                           

64
 Chama-se cadeia significante àquele procedimento mental que garantirá a montagem das seqüências e suas 

infinitas combinatórias nos nossos atos, pensamentos e palavras. Seqüências que afiançarão a produção discursiva da 
subjetivação e da cognição. 
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Afirmar que o sujeito é efeito do significante não implica que esse significante revele algo sobre 

o que o sujeito é; ele apenas o representa em meio às dissimetrias e descontinuidades produzidas na cadeia 

significante. 

Lacan elaborou com sua teoria “o papel constituinte do significante no status que Freud fixou de 

imediato para o inconsciente” (LACAN, 1998 p.516). O inconsciente para Freud manifesta-se tanto nos 

sonhos e na neurose, como em qualquer outro ato praticado pelo ser humano, enquanto que para Lacan o 

inconsciente está, particularmente, situado na linguagem e apresenta seus efeitos pela via da metáfora e da 

metonímia.  

Em seu retorno à obra de Freud, o psicanalista francês reordena os conceitos de deslocamento e 

condensação para evidenciar o que em Freud seria a Entstellung (a deformação) das representações 

inconscientes e define a equivalência do deslocamento à metonímia e a condensação, à metáfora. A 

metáfora está vinculada a semelhança de sentidos, refere-se ao processo de superposição de significantes 

capaz de criar novos significantes, enquanto a metonímia está associada à contiguidade e constitui-se na 

articulação de um significante ao outro, por meio do deslizamento de sentidos. 

As determinações metafóricas e metonímicas ativam a livre articulação de significantes entre si, 

possibilitando que esses coloquem em atividade contínua a cadeia de significantes e em funcionamento o 

sistema estrutural do inconsciente. É possível compreender então que Lacan, fundamentado na obra 

freudiana, elabora uma teoria do inconsciente permeada na e pela linguagem, segundo o viés do 

significante. 

 

O SUJEITO, A FALA E DESEJO 

Como foi elucidado anteriormente, o sujeito estreado por Freud e conceitualizado por Lacan, não 

se relaciona com o eu, não segue a lógica da consciência e os princípios do conhecimento. A partir da 

subversão operada por Freud, é que se pode valer da expressão sujeito do inconsciente como sujeito do 

desejo como aquele que insiste na e pela cadeia significante, visto que no lugar do eu penso logo sou 

cartesiano, Freud situa o desejo.  

A afirmação lacaniana de que o sujeito é o que um significante representa para outro 

significante, opõe-se à concepção cartesiana de sujeito, ao estabelecer que o Outro é incompleto, por faltar 

a ele um significante capaz de identificar o sujeito, nesse caso, o sujeito não possui qualidades. 



234 

 

Para a Psicanálise, a relação de desconhecimento é fundante do sujeito, pois é especialmente 

naquilo em que o homem não se identifica como sendo si próprio é que se pode elaborar na experiência 

analítica do que seja o eu propriamente dito. Trata-se, pois, de um sujeito incompleto que fala e não sabe o 

que diz, pois há algo não sabido que se tece nas e pelas palavras, isso mostra que o eu é o lugar do 

ocultamento e está vinculado ao desejo65. O desejo, portanto, estaria articulado a uma falta que não pode 

ser eliminada por nenhum objeto66. 

 

A esse respeito, Leila Longo (2006) salienta que 

 

[...] o sujeito da psicanálise – o sujeito do inconsciente-é aquele que fala não aquele que 
pensa; é o sujeito que deseja, pois o desejo é inseparável do pensamento inconsciente. O 
desejo que nunca se satisfaz é o de fazer sentido – um desejo impossível. (LONGO, 
2006, p.60) 

 

Ao conceber a presença do desejo na linguagem, o que se afirma é que há um sujeito do desejo 

inconsciente causado por um não saber, que remete à presença de algo que falta na fala, que se oculta na 

fala e que uma demanda não pode interpretá-la,sendo assim inapreensível. Dessa forma, o ato da fala 

confirma a implicação do sujeito no campo da linguagem. 

O desejo do sujeito estimula a passagem de um significante a outro para gerar sentido, sendo 

que o objeto do desejo é o objeto do desejo do Outro. Na interseção entre o sujeito e o Outro67 há uma 

falta, uma lacuna. Essa falta no Outro, Lacan denomina-a de desejo. O desejo aparece na falta devido a 

uma impossibilidade de dizer o que se quer.  

Esse fato pode ser assim entendido: para o sujeito da psicanálise, a fala é ato e criação de desejo, 

na proporção em que edifica o sujeito determinando uma estrutura que se funda pelas leis da linguagem 

que governam o inconsciente.  

                                                           
65 Como afirma Lacan no Seminário 11 p. 207- “[...]é no que seu desejo é desconhecido , é nesse ponto de falta que 
se constitui o desejo do sujeito” 
66 Lacan (1998) designou esse objeto causa de desejo como objeto a. 
67 Pode-se dizer, com Lacan, que o Outro é o lugar da linguagem e dos significantes. 
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Segundo Lacan (1998), o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica, estrutura da linguagem68 

que recai sobre o sujeito e produz efeitos de verdade, articulados no campo da linguagem e na função da 

fala à revelia da consciência. 

Luciano Elia (2007) expõe no livro “O conceito de sujeito” que: 

 [...] a fala é a única que permite, por seu modo encadeado, diacrônico, como discurso 

desdobrado no tempo em uma seqüência de palavras, que o plano do significante seja 

destacável da significação (ELIA, 2007, p.22) 

 

 Nesse caso, a fala não é ferramenta de comunicação não se refere a uma simples reduplicação da 

realidade concreta, mas sim, a própria trama na qual é constituído o sujeito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões aqui desenvolvidas possibilitaram identificar as incompatibilidades entre o sujeito 

da razão, elaborado pelo filósofo Descartes, e o sujeito do inconsciente, formulado pelo psicanalista 

francês Jaques Lacan, a partir da obra de Freud.  

A teoria freudiana elucida que o eu, ao contrário do que afirma Descartes, não é o senhor de sua 

própria casa. Essa asserção freudiana exclui o eu de uma posição suposta de centralidade da consciência. 

Percebe-se, então, que o descentramento do sujeito da consciência como ser pensante remete a um novo 

conceito, isto é, ao conceito do sujeito que surge com a psicanálise, o do inconsciente.  

Lacan, leitor de Freud e Saussure, para elaborar suas concepções de sujeito do inconsciente e 

linguagem, apoiou-se criticamente nos trabalhos desses estudiosos. Sendo assim, Lacan, em seus textos, 

elaborados nas décadas de 1950 e 1960, aproximou a Psicanálise da Linguística de Saussure, promovendo 

um retorno a Freud. Nesse período, ressaltou a importância da linguagem para a constituição do campo 

psicanalítico e conferiu novo sentido aos conceitos de significado e significante, para sustentar a ideia de 

inconsciente estruturado como linguagem. O autor trata o inconsciente pela via da primazia da linguagem 

e, dessa forma, define que o inconsciente se compõe a partir de seu assujeitamento à linguagem. 

                                                           
68 A hipótese de Lacan: “o inconsciente estruturado como uma linguagem” revela a especificidade de sua abordagem, 
ao introduzir o conceito de significante. 
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Conforme afirma o psicanalista italiano Contardo Calligaris 

Na orientação lacaniana, o inconsciente não é um deposito mnesico 
individual.Ao contrario : como diz Lacan , ele é transubjetivo , ou seja , é a rede 
de laços de linguagem, os discursos que nos organizam e pelos quais somos 
produzidos como sujeitos.(CALLIGARIS.1992/93,p.16)  

 Pelo exposto, é possível aferir que os estudos de Lacan não consideram o Inconsciente como mero 

depósito de refugos que não mais interessam à consciência , mas sim como  lugar de linguagem, produto 

da linguagem.  

 As questões sobre sujeito abordadas neste artigo tiveram apenas caráter inicial, visto que no 

decorrer da elaboração do trabalho foi possível perceber que outros textos poderiam ter sido mencionados; 

no entanto, não se teve a pretensão de esgotar o tema, mas sim enfatizar a necessidade de mais estudos e 

pesquisas sobre a relação sujeito, inconsciente e linguagem. 
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15- EXCELÊNCIA MORAL E EDUCAÇÃO EM ARISTÓTELES 

 

Luciene Maria Bastos 

 

Comunicação oral 

Eixo: Cultura e processos educacionais 

 

A constituição da excelência moral, da areté, se efetiva no horizonte da consciência do homem 

como tal, nem Deus, nem fera, mas ser que guia o seu viver para a transcendência do seu aprisionamento 

na paixão e na sensibilidade. Todavia, paradoxalmente, a constituição humana não ocorre desvinculada 

das paixões, da sensibilidade, do desejo, antes, é um exercício de conformá-las à razão, ao ato íntegro e 

nobre. É nesse diálogo e tensão que emerge o humano e aí se abre o espaço para a excelência moral. A 

relação entre razão e desejo é sempre problemática, ao mesmo tempo em que o desejo é capaz de se deixar 

convencer pela razão, também é capaz de incapacitá-la. O desafio humano é justamente esse confronto 

com a ira, o medo, a inveja, a alegria, o ciúme, a compaixão e tudo o que nos move, e o conduzir-se bem 

frente a eles. 

Há quem pense que a excelência moral, a virtude, surge de forma natural, que é um dom dado pela 

natureza ou por Deus. Outros acreditam que a excelência moral é propiciada pela instrução; por fim, 

alguns creem que ela surja do hábito. Segundo a argumentação aristotélica, os dons naturais não 

dependem de nós, de nossa vontade, ou somos com eles agraciados ou não o somos. No que se refere às 

palavras e à instrução, elas não produzem o mesmo efeito em todas as pessoas.  

Na obra Política Aristóteles afirma que existem três fatores para o homem se tornar bom e 

íntegro: natureza (phýsis), hábito (héksis) e razão (lógos). É preciso nascer como humano e não como 

outro animal gregário qualquer, pois somente a natureza humana abre a possibilidade de receber a 

moralidade, uma vez que o homem é o único animal dotado de razão, animal político por natureza (a 

moralidade somente se constitui na esfera das relações sociais) e o único que sente o bem e o mal. O 

homem nasce com a moralidade em potência. Entretanto, sem o exercício de atos excelentes, tal potência 
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se torna inútil, vazia. O homem é um ser capaz de aprendizado, capaz de um processo de habituação, o 

qual tem o poder de modificar até mesmo algumas qualidades naturais. 

Mas há ainda um elemento: o homem, além da natureza e do hábito, também é guiado pela razão 

que só ele possui. Apenas com o norteamento da razão, da orthòs lógos, se completa o processo de 

constituição moral no homem, o qual somente se efetiva na relação de mútua dependência entre a phýsis, a 

héksis e o lógos. Esse processo é a educação. 

Na Ética a Nicômaco Aristóteles explicita que a alma de quem aprende deve ser cultivada por 

meio de hábitos que levem à excelência moral, à virtude. As pessoas que vivem sob o jugo das paixões 

não ouvem a razão. Por isso, Aristóteles afirma que somente aqueles que, de algum modo, tiverem na 

alma certa afinidade com excelência moral podem desenvolvê-la. O hábito da excelência deve acontecer 

desde cedo para que não se torne algo demasiadamente penoso, assim como demanda hábito constante e 

permanente no exercício do que é bom e nobre.  

A educação a ser oferecida deve ter como balizamento as divisões da alma, cuja constituição 

abrange uma parte dotada de lógos, razão, e outra que não possui razão, mas possui a capacidade de 

obedecê-la. O desejo – elemento irracional - que move as ações humanas deve ser subsumido à razão, por 

meio da educação. Uma vez que a parte irracional é anterior à parte dotada de razão, isso significa que o 

desejo é anterior temporalmente e deve receber os cuidados primeiramente, mas tendo em vista a razão; 

assim como se cuida do corpo tendo em vista a alma. 

Na obra Política, Aristóteles afirma que um homem bom possui as virtudes éticas e as dianoéticas, 

as excelências do âmbito moral e intelectual. Por seu lado, a parte da alma que encerra a razão se 

subdivide em dois aspectos: o teórico e o prático. O primeiro diz respeito aos princípios primeiros e 

invariáveis e o segundo se refere às coisas possíveis de variação. Toda a vida humana está dividida 

conforme essa separação: de um lado, há atividades necessárias e úteis – atividades práticas – e, de outro 

lado, as atividades dignas – atividades teóricas. Na primeira categoria de atividades se insere o trabalho e 

na segundo o ócio. As ações humanas são comandadas pela parte da alma racional, que diz respeito ao que 

é útil, no entanto, essa parte não pode ter sua finalidade em si mesma, deve, para ser excelente, ser guiada 

pela parte teorética, pela dignidade – deve ter como finalidade o mais excelente. Ora tal como para o 

desempenho de cada faculdade ou arte são imprescindíveis uma aprendizagem prévia e um hábito, a 

prática da virtude exige o mesmo.69   

                                                           
69 ARISTÓTELES. Política,VIII, 1, 1337 a 15-18. 
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Segundo Aristóteles, é preciso a coexistência do trabalho e do ócio, uma vez que o homem deve 

realizar atos necessários e ações honrosas. Essa é a finalidade da educação das crianças e dos jovens. 

Desta forma, as crianças e os jovens devem ser educados tanto para o trabalho quanto para o ócio, visando 

constituir excelências especulativas e práticas. “A coragem e a resistência são pois virtudes que interessam 

ao trabalho; a filosofia interessa ao ócio;  temperança e a justiça interessam a ambos os casos, 

particularmente em tempo de paz e repouso”.70 A formação dos jovens, no contexto aristotélico, adquire 

cunho pedagógico universal, relativo a todo homem, e integral, relativo ao homem como um todo – 

âmbitos teórico e prático.  

As atividades que mantêm o corpo degradado são aquelas que não oportunizam a contemplação, 

em outras palavras, não possibilitam o exercício do pensamento, da razão. Atualmente as atividades 

humanas, de forma geral, tem se limitado a finalidades estreitas de alcançar a eficiência e competência no 

âmbito técnico, manual, produtivo. A educação tende, em grande parte, a se subordinar a tais objetivos. O 

resultado de tal hiperestimulação do fazer é uma gradativa diminuição na atividade do espírito. A 

inteligência humana e dirigida, diferentemente do que propõe Aristóteles, a encontrar soluções técnicas e a 

elas se limita, empobrecendo o voo da alma a outras dimensões do humano, sobretudo, a dimensão mais 

elevada. 

Nesse sentido, Platão já advertira71 e Aristóteles acentuou a advertência: a restrição da educação a 

determinadas atividades provoca uma fragmentação da formação – a chamada especialização. Na 

Metafísica,72 Aristóteles desenvolve o princípio de que “o todo é prévio às partes”, no que diz respeito à 

educação, ele entende que é absolutamente necessário uma visão do todo da vida política, da vida em 

comunidade. Por isso, a educação não deve visar apenas uma parte, sobretudo, uma parte que não prepara 

o homem para o exercício e a prática da virtude, da excelência moral. 

Aristóteles acredita que o intenso labutar do corpo impede a realização da vida excelente. Embora 

a vida mais excelente não se confunda com o cultivo da virtude, o exercício desta é um meio 

absolutamente necessário para alcançar a vida perfeita. A sociedade contemporânea valoriza a 

especialização crescente, gerando indivíduos extremamente competentes em pequenas áreas do saber, 

porém, carentes em outras esferas da vida humana, gerando um desequilíbrio na formação geral e humana 

e, sobretudo, na esfera moral uma vez que falta ao indivíduo a compreensão do todo da vida em comum. 

                                                           
70 ARISTÓTELES. Política, VII, 15, 1334 a 23-25. 
71 PLATÃO. Leis, VII, 810 b. 
72 ARISTÓTELES. Metafísica, Z, 10, 1034 b 27. 
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A permanência em uma atividade de forma involuntária, isto é, sem que isso seja uma decisão visando 

uma finalidade é o que torna aviltante tal atividade e o homem que a pratica.  

Aristóteles ressalta o que é decisivo para a formação do caráter humano: a finalidade e a 

voluntariedade dos atos humanos. Para ele, a formação da alma não ocorre sem o ócio; isso não significa 

que o trabalho não seja importante, porém, o fim deste é o ócio. Trata-se de que a finalidade maior da vida 

humana, para a qual deve tender as ações deve ser a contemplação, pois esta é a atividade especificamente 

humana. Apenas o ócio possibilita a contemplação, possibilita à alma libertar-se das coisas fugazes, 

superficiais, imediatas para ascender a um bem maior.  

O ócio, skhole, não designa o “nada fazer”, mas trata-se da dedicação a uma atividade 

desinteressada (espiritual, religiosa, científica ou filosófica) visando a vida contemplativa, uma vez que, 

para Aristóteles, a alma é o fim de tudo. Nesse aspecto, há virtudes a serem adquiridas para fruir uma vida 

de ócio. “De entre as virtudes requeridas para o ócio e a respectiva diagonia há as que se cultivam no 

repouso e as que [se] cultivam na vida ativa”.73A diagogé consiste no saber contemplativo, o saber que 

não serve de meio para atingir um fim, mas possui télos em si mesmo. A prática do ócio exige não apenas 

o cultivo de virtudes especulativas, mas também de virtudes práticas tais como a persistência, a coragem, a 

temperança; também é necessária a satisfação das necessidades vitais. A formação para o ócio diz respeito 

a uma educação universal e integral. Por isso, a cidade e seus indivíduos devem ser comedidos, corajosos 

e resistentes. A coragem e a resistência são virtudes que interessam ao trabalho, a filosofia, no sentido das 

aptidões intelectuais, interessa ao ócio; a temperança e a justiça interessam a ambos. 

Orientar bem o ócio constitui o princípio de todas as coisas, pois o ócio contém em si mesmo, 

prazer, ventura e felicidade, ele é uma finalidade intrínseca. Por sua vez, o trabalho, a ocupação (askholia) 

consiste em um meio instrumental para se atingir um estado de vida feliz. O melhor prazer é o que provém 

do homem bom e de fontes excelentes, contrariamente às fontes vis de prazer. 

Torna-se claro, portanto, que devem ser aprendidas e ensinadas coisas em função da 
diagonia, e que esses ensinos e aprendizagens devem ser úteis em si mesmos, ao passo 
que as matérias que se referem ao trabalho são necessárias e úteis em função de outras 
coisas. 74 

 

                                                           
73  ARISTÓTELES. Política , VII, 15, 1334 a 16-18. 
74ARISTÓTELES. Política, VIII, 3, 1338 a 9-13.   
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Dessa forma, há saberes úteis que servem como instrumento para aceder a diversas aprendizagens, 

porém a educação não deve cair numa busca reiterada pela utilidade. O vigor da visão pedagógica 

aristotélica explicita-se veementemente quando, no mundo atual, a utilidade, o pragmatismo instrumental 

invade todas as esferas da vida humana e tem na educação um instrumento de efetivação. Semelhante 

desvalorização dos valores intrínsecos à formação para a excelência moral se contrapõe aos princípios 

aristotélicos, visto que, para o estagirita, a educação deve basear-se no hábito de ações virtuosas, cuidando 

do corpo na medida em que este é instrumento da alma. 

Assim sendo, é o espírito bem formado e não o rude, que deve assumir maior 
protagonismo, porque nem o lobo nem qualquer outra fera enfrentaria um belo riso, mas 
sim o homem bom. Os que sobrecarregam as crianças com demasiados exercícios, 
privando-as de aprender aquilo que é necessário, na verdade reduzem-lhes as 
capacidades, pois tornam-nas úteis para exercer uma só função de cidadão, e mesmo essa 
fica inferior a outras, como atrás se referiu.75 

Aristóteles acentua que a exacerbada preocupação em ensinar coisas úteis a uma função 

demarcando a especialização em uma atividade, contrariamente a aumentar as capacidades humanas às 

reduz, pois atrofia as outras esferas em detrimento de um só âmbito. Com isso, o indivíduo é privado de se 

tornar um homem pleno em suas capacidades. A argumentação aristotélica levanta questões no âmbito da 

educação atual, uma vez que é recorrente nos dias de hoje sobrecarregar as crianças e jovens com 

informações e imagens, afinal o discurso de que se vive numa sociedade global e altamente tecnológica e 

informatizada ocasiona uma educação, sobretudo a escolar, baseada no conteudismo. A idéia é que a 

formação para a inserção crítica e ativa na sociedade demanda a transmissão de uma grande quantidade de 

informações. Essa formação exclui a preocupação com o ócio, com a contemplação, a busca pela 

finalidade humana. 

De acordo com Marcelo Perine,76 tendo em vista que o homem é o princípio de suas ações e que a 

decisão razoável é o ponto de união do intelecto com o desejo, o problema da ação virtuosa é o problema 

do hábito de evitar o mais e o menos e encontrar o justo meio naquela parte da alma na qual o excesso e a 

falta são possíveis. A razão disso é o fato de a virtude não se encontrar em nós por natureza nem contra a 

natureza, mas por hábito e no hábito. O hábito é o que se adquire por educação.  

Pelo intelecto o homem sabe qual é o fim de sua ação e tem consciência de poder realizá-lo. Para 

tanto é necessário que o homem, na qualidade de “animal político”, seja educado para o exercício habitual 

de sua racionalidade segundo os modelos do bem.  

                                                           
75 ARISTÓTELES. Política, VIII, 4, 1338 b 30-36. 
76 Quatro lições  sobre a ética  em Aristóteles, p.85 
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Se é “por causa do prazer e do sofrimento que os homens se tornam maus”, na medida 
em que perseguem ou evitam “prazeres ou sofrimentos que não deve, ou quando não 
devem, ou como não devem (1104 b20-23), e se a verdadeira educação consiste em 
habituar os homens, desde crianças, a “gostar e a desgostar das coisas certas” (1104 
b11-12) está claro que para que os homens se tornem bons impõe-se que as 
paixões/emoções, podendo proporcionar uma orientação positiva à escolha e á ação 
moral, sejam efetivamente orientadas ao bem que é buscado em toda ação e em toda 
decisão moral (1094 a1-2).77  

Explicita-se a relevância da educação para a boa vida em comunidade, a vida excelente, cuja 

constituição somente se possibilita pela educação, uma vez que cabe a ela harmonizar o complexo 

princípio que define o ser humano como intelecto desejante e desejo refletido. Faz-se mister  reconhecer o 

caráter educador de todo o conjunto de habilidades, artes e saberes que constituem a cultura de uma 

sociedade, o próprio ethos social, como a poesia, o teatro, a música, a literatura,  a filosofia, bem como  a 

escola, pois este é um locus em que a educação figura de forma intencional.  

Segundo Perine,78 Aristóteles não concebe a educação como um processo de mera submissão 

passiva, uma vez que cabe ao educando habituar-se a gostar de coisas certas e de maneira conveniente. 

Aprender como se deve e quando se deve gostar das coisas certas não significa simplesmente reprimir as 

paixões, mas moldá-las de maneira estável para compor a ação na medida certa, no momento adequando, 

de acordo com as circunstâncias particulares nas quais a ação deve ter lugar.  A partir do aprendizado, da 

habituação, o homem á capaz de desejar as coisas virtuosas simplesmente por reconhecer que elas são 

boas. Nesse sentido Spinelli acentua: 

Por intermédio da deliberação ele pode concluir que algo muito doloroso (física ou 
moralmente) é o melhor a ser feito. Isso não significa que seus sentimentos não estão em 
harmonia com a sua razão, mas justamente o contrário: seus sentimentos estão educados 
ao ponto de poderem harmonizar-se com ela. É justamente quando a dor em realizar um 
determinado ato não é capaz de persuadir o agente a desistir do que ele escolheu 
deliberadamente como o melhor a ser feito – sendo o seu desejo pela virtude e a alegria 
em agir assim mais fortes – que podemos dizer que, completa e plenamente, seus desejos 
e sentimentos estão de acordo com sua razão.79  

 

Mediante a educação o homem modela seus sentimentos e desejos na direção do bem, da virtude.  

A partir do reconhecimento, pela educação, do que é bom a ser feito, ele deseja e escolhe o que acredita 

ser bom. Seus desejos aperfeiçoados pelo hábito e pela sabedoria prática seguem sua escolha sem vacilar. 

                                                           
77 PERINE, Marcelo. Quatro lições sobre a Ética de Aristóteles, p.101, grifo meu. 
78 PERINE, Marcelo. Quatro lições sobre a  Ética de Aristóteles. 
79 SPINELLI, Priscilla Tesch. A prudência na Ética Nicomaquéia de Aristóteles, p.174-175, grifo meu. 
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Semelhante processo de habituação deve começar desde cedo e fundar um verdadeiro modo de vida, um 

ethos. Segundo Lima Vaz, o ethos é a casa do homem, é ele que torna o mundo habitável para o homem, 

ao inscrever os costumes, os hábitos, as normas e os interditos, os valores e as ações no espaço humano. 

“Por conseguinte, o espaço do ethos, enquanto espaço humano, não é dado ao homem, mas por ele 

‘construído’ ou incessantemente reconstruído”.80 Aprender um ethos é o fruto da paidéia , a educação não 

é obra de indivíduos e sim da cidade. Uma educação verdadeira, no interior de uma cidade sadia, tem a 

função de cultivar as disposições que permitam aos seres humanos alcançar a vida boa, a vida de 

excelência moral. Por isso, ela deve oferecer as experiências corretas e as disposições que, 

verdadeiramente, permitam aos seres humanos decidir e agir segundo o bem. Aprender um ethos é 

“aprender determinadas disposições para agir de modos específicos por razões especificas”.81 Aprender 

um ethos é aprender determinadas excelências, virtudes mediante uma educação capaz de transformar as 

paixões em disposições morais.  

As ações valorosas dependem da educação, que demanda ensinamento, tempo e habituação para 

que a faculdade apetitiva seja orientada a obedecer a razão. Para Perine: 

A indescritível solidariedade entre tempo e alma é o que possibilita a educação e a 
formação de hábitos os quais fazem o homem, na sua relação com as coisas mutáveis, 
transcender as fronteiras da animalidade, sempre fixas no presente.82  

Apenas por meio da educação é possível a constituição da excelência moral na alma humana, pois 

somente ela tem a força conformar a parte apetitiva do homem à razão, tornando-a desejo racional, mas 

sem nunca deixar de ser desejo. A educação abre o espaço para o homem enfrentar suas paixões e decidir-

se pelo que há de divino em sua alma. A obra da educação é construir o ethos em que a excelência 

consista em buscar ser melhor do que se é nos estreitos limites da natureza individual, formando uma 

consciência em que o discernimento moral aprenda a distinguir o bem verdadeiro dos seus simulacros.  

                                                           
80 LIMA VAZ, apud PERINE, Marcelo. Quatro lições sobre a Ética de Aristóteles, p.105. 
81 PERINE, Marcelo. Quatro lições sobre a  Ética de Aristóteles, p.106. 
82 PERINE, Marcelo. Quatro lições sobre a  Ética de Aristóteles, p.40. 
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Cultura e processos educacionais 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é apontar elementos para uma reflexão crítica das concepções teóricas de 

John Dewey acerca da questão educacional, buscando desvelar intencionalidades  da política neoliberal, 

estabelecendo distinções entre o verdadeiro e amplo sentido da educação como formação constitutiva da 

humanização do homem, elucidando as implicações da visão de educação reduzida à concepção de escola. 

Discutir a idéia de democracia como forma de vida, evidenciando a persuasão retórica do discurso liberal 

e a fragilidade da compreensão orgânica da sociedade visto que, tal concepção desconsidera o caráter 

antagônico da sociedade capitalista, ao pressupor a existência de uma sociedade democrática,  regida por 

princípios de liberdade e igualdade de oportunidades, desviando o foco da finalidade da escola para o 

objetivo único e pragmático de preparação para o mercado de trabalho, quando o seu verdadeiro sentido é 

a formação integral do homem, que só é possível de realizar abarcando as diversas instituições que 

constituem o tecido social, num amplo debate que impulsione o movimento do processo formativo 

orientado pelo princípio da autonomia e da liberdade, sem as quais é impossível pensar a criação de novas 

formas sociais de existência que contemplem o bem da coletividade.  

Elegemos como objeto de estudo, as obras Democracia e Educação e Experiência e Educação, 

buscando contribuir para  a ampliação do universo das análises críticas do pensamento do autor, que 

influenciou o movimento de renovação do sistema educacional brasileiro, denominado “Escola Nova” ou 

“Escola Ativa” e atualmente, ainda tutela as políticas neoliberais para a educação. 

Historicamente as questões da educação e da escola estão imbricadas numa relação de natureza 

intrínseca com a sociedade, o que justifica a afirmação de Coêlho (2009, p.204-205)  “interrogar a 

educação é perguntar qual o sentido e a finalidade da existência coletiva e individual, das obras de cultura, 
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em sua complexidade, historicidade, contradições e ambiguidades, em seu fazer-se ao mesmo tempo 

múltiplo e inseparável do Uno”. A formação é um processo a ser desenvolvido na tensão e nos embates 

contraditórios que caracterizam as questões da práxis, esfera do agir humano em que a ação e o seu 

resultado são inseparáveis, pela própria natureza das questões do campo da ética e da política.  

A escola é um dos espaços educativos da sociedade, necessária à formação do homem como ser 

social que, juntamente com as demais instituições como as famílias, os partidos, as igrejas, os movimentos 

sociais, a mídia, enfim,  nos segmentos mais amplos da sociedade realizam o processo educativo. Sem a 

participação do conjunto da sociedade, não há como pensar radicalmente os problemas da educação e da 

vida coletiva, no intuito de construir uma realidade justa e igualitária, o que pressupõe pensar em primeiro 

lugar o  público em relação aos interesses privados ou particulares.  

Coêlho (2009) ao abordar o sentido da educação e da escola afirma: 

 

A educação e a escola, bem como a política, forma de pensar e de recriar a cada 
momento a vida em comum, a vida pública, a pólis,  só terão verdadeiramente sentido e 
razão de ser à medida que, nelas e por elas mesmas, sem depender de outras instâncias às 
quais deveriam atender e servir e das quais seriam meios, se justificarem, se afirmarem 
como significativas e necessárias à humanidade, à sociedade e aos indivíduos em geral, 
em virtude do trabalho mesmo que realizam. E não serão os resultados, os produtos e os 
serviços prestados às nações, ao mito e à ideologia do desenvolvimento e do progresso 
da sociedade83, ao pseudomercado, às empresas e à carreira dos indivíduos que as 
legitimarão, mas a causa mesma da humanidade, da cultura e da formação humana, da 
autonomia, da liberdade e da justiça, acima das nacionalidades e dos interesses, sempre 
contingentes e particulares (COÊLHO, 2009 p.204).   

 

A escola  tem servido de  palco para a retórica de discursos vazios e inovações fantasiosas,  que  

banalizam os conceitos,  disseminam práticas e textos  medíocres, sem o  rigor necessário ao trabalho 

intelectual, negligenciando o cuidado com a linguagem,  em nome de uma suposta valorização da 

experiência do aluno que desta forma, tem suas limitações reforçadas pela negação do direito à autonomia. 

O discurso neoliberal tem sido reforçado pela mídia, no sentido de propagar a  crença de que a 

educação teria a finalidade única de preparar os indivíduos para o mercado de trabalho, o que justifica 

uma política educacional orientadora das   ações pedagógicas que privilegiam às questões do aprender 

fazer. As investigações no campo da educação  se limitam a considerar as questões de ordem prática e 

                                                           
83 Cf. Coêlho (2009) apud Chauí (1980); Dupas (2001,2006); Santos (2007). 
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utilitária, relegando os estudos teóricos que, pela sua natureza, exigem maior dispêndio de tempo para a 

dedicação à leitura rigorosa necessária ao processo de elaboração intelectual.  

Para a realização deste estudo optamos pelas obras que possibilitam uma indagação radical sobre 

o “cerne do problema da escola contemporânea: a inexistência de uma sociedade verdadeiramente 

democrática” (DEWEY, 2007, p.8). 

 Nossa abordagem busca girar o olhar no sentido de apreender os verdadeiros fundamentos da 

razão educativa, indagando o sentido da formação, da educação e  da escola na construção de uma 

sociedade legitimamente democrática. 

 

DESENVOLVIMENTO 

John Dewey (1859-1952) pensador da corrente denominada pragmatismo ou instrumentalismo, 

desenvolveu sua obra nos EUA na segunda metade do séc. XIX e primeira do séc. XX. Influenciou o 

movimento da Escola Nova no Brasil. Democracia e Educação é considerada uma das suas obras 

fundamentais.  

Dewey (2007)  se inscreve na corrente de pensamento da educação progressiva, que preconiza a 

educação integral da criança e implica no seu crescimento, desenvolvimento físico, intelectual e 

emocional. O conhecimento é concebido como instrumento para a resolução de problemas, enfatizando a 

vida cotidiana e a necessidade de unir teoria e prática aos processos pedagógicos, preconizando a 

valorização da experiência e a capacidade indagativa do aluno, visto que, a indagação era fator chave da 

sua teoria do conhecimento. Para este autor, se deveria partir da prática concreta, levantando as 

possibilidades reais das condições da ciência e da vida social, dos problemas da filosofia, se desprendendo 

do caráter especulativo e contemplativo,  articulando os problemas humanos de modo a possibilitar a sua 

indagação e a crítica da realidade. Procurou trazer seus métodos  para as questões cotidianas, 

relacionando-as com a superação de dualismos como: corpo e mente, experiência e natureza, fato e valor.  

Segundo Huisman (2001, p.277) John Dewey foi um teórico americano que pensou 

filosoficamente a educação e se contrapôs ao intelectualismo contemplativo. Nos seus últimos anos de 

estudos na Universidade de Vermont, começou a questionar o mundo. Leu e meditou a obra de Hegel, 
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concordando com as idéias do alemão sobre a dialética84 e o poder das idéias. Dewey trocou as noções de 

“Espírito Absoluto”85 e de “Ciência da Lógica”86 pela “operação da inteligência prática e científica.” 

Ainda segundo Huisman (2001), um estudo publicado por Dewey em 1922 sobre a natureza e a conduta 

humana teria exercido uma profunda influência e praticamente fundado as Ciências Sociais, com a ideia 

de que a escola seria um meio capaz de transformar a sociedade, derrubando as barreiras de classe, sendo 

secundariamente percebida como estabelecimento de ensino. 

 

Como em todos os pragmatistas, a questão é encontrar um remédio para a paralisia 
cética causada pelo intelectualismo, tão solidamente fixado; [...] A chave da sua teoria 
socioeducacional está na noção hegeliana de Totalidade; o Ser é o que ele devém e o 
devir é a realidade efetiva. [...] É preciso ter em vista uma sociedade ideal: associação 
que, por suas próprias atividades e por sua autoprogressão, possibilitem a cada um de 
seus membros desenvolver-se ao máximo, sob os aspectos físicos, morais e intelectuais. 
Para isso, um só meio, “uma inteligência liberada é necessária para dirigir e justificar a 
liberdade de ação”[...] é impossível aquilatar o sentido profundo da tecnologia sem 
estabelecer relações com sua base teórica e com sua importância humana; assim 
também, as ciências são empobrecidas quando separadas do restante da sociedade e da 
ciência que transforma essa sociedade (Huisman, 2001, p. 278). 

 

 Outhwaite e Bottomore (1996) afirmam não ter sido possível ao pensamento filosófico do final do 

século XIX furtar-se a pensar as consequências do desenvolvimento das ciências modernas, que 

despertaram reações e novas correntes de pensamento, no sentido de  contraposição às concepções 

idealistas,  por entenderem que as explicações do mundo como constituído por um sistema de idéias, já 

não daria mais conta de explicar a realidade. A corrente do pragmatismo surge nesse contexto, juntamente 

com uma série de “realismos”. O pragmatismo não era algo uniforme, haviam diferenças capitais entre os 

textos dos diversos teóricos,  

 

Todos são corretamente pragmatistas na aceitação da crítica de Kant à metafísica, mas 
também na rejeição de seu móvel transcedental [...].O “instrumentalismo” de Dewey era 
um naturalismo que implicava dessencializar Aristóteles e ignorar a epistemologia 

                                                           
84 Cf.Abrão (2004, p. 353) a lógica de Hegel abarca a afirmação (tese), a negação (antítese) e a síntese, que resulta da 
negação da negação. A dupla negação é também outra afirmação, engendrada pelo confronto dos dois anteriores. A 
esta estrutura lógica Hegel denomina dialética. 
85 Cf. Abrão-A Hist. Da Filosofia (2004). Para Hegel atingir o absoluto é a inserção consciente do espírito na 
totalidade. Significa  compreender as etapas pelas quais a consciência apreende o mundo, encontra a si mesma nesse 
processo e nesse processo de apreensão, reencontra-se na totalidade, abarcando o sujeito e o objeto. A obra em 
q.Hegel expõe essa trajetória é a Fenomenologia do Espírito.   
86 Cf. Abrão (2004) a Ciência da lógica é a ciência do pleno sentido, ciência do absoluto e este é razão. 
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tradicional em favor de uma franca admissão do método científico. Mas, embora Dewey 
mostrasse-se confortavelmente abstrato a respeito do que isso significava, ele não era 
“científico”. Ao contrário, buscou “humanizar” a ciência e trazer seus métodos para as 
questões cotidianas, incluindo uma política democrática. Uma vez que a democracia era 
“a própria idéia de comunidade” e comunidade exige que “relacionamentos face a face 
tenham conseqüências que geram uma comunidade de interesses, uma participação nos 
mesmos valores” (1927). [...] Superar uma série de dualismos- corpo e mente, 
experiência e natureza e, muito importante, fato e valor- era crucial no projeto de 
Dewey. No seu ponto de vista, esses dualismos e, com eles as “principais divisões” da 
filosofia moderna, “cresceram em torno do problema epistemológico da relação geral de 
sujeito e objeto” (1917). A indagação era a ideia central da sua teoria do conhecimento 
(OUTHWAITE e BOTTOMORE, 1996, p.312-313). 

 

 Como aponta Lemme (2005), em 1904 França e Inglaterra que até então eram inimigas e as 

nações mais desenvolvidas da época, firmaram um pacto em aliança com o Império Russo com o objetivo 

de enfrentar o Império Austro-Húngaro. 

 No contexto em que o mundo vivia a terceira fase do regime capitalista- chamada imperialista - os 

embates se davam na tentativa de uma nova organização do território, buscando garantir as matérias-

primas necessárias ao desenvolvimento industrial daqueles dois países em expansão e ameaçados pela 

concorrência da Alemanha em ascensão, produziu-se o confronto que desencadeou a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). Somado ao surgimento de um novo regime acenado pela Revolução Russa de 1917, 

o socialismo, que nasce em oposição ao capitalismo instituído. Tais acontecimentos são apontados por 

muitos historiadores como marcos iniciais do século XX. 

 Nesse período, o Brasil vive uma época de ebulição de novas ideologias. O país havia passado por 

significativas mudanças no final do século XIX, que diziam respeito a transformações sociais, políticas e 

econômicas decorrentes da Guerra do Paraguai, da abolição da escravatura, da queda do Império e o início 

da República.  

 O crescimento demográfico, a industrialização e a intensificação do processo de urbanização 

foram as principais transformações ocorridas nesse período histórico, conforme apontado por Lemme 

(2005). O fim do sistema escravocrata levou a substituição da mão-de-obra dos escravos pela dos 

imigrantes europeus com a predominância dos italianos tanto na   agricultura como no setor industrial. Ao 

final da Primeira Guerra (1918) uma grande massa de desempregados e as demais consequências 

econômicas da guerra, fez com que o Brasil recebesse novos contingentes de imigrantes, dentre eles, 

trabalhadores com níveis culturais mais elevados, profissionais com melhor qualificação e dotados de 

consciência política, o que  influenciou a politização do até então incipiente operariado brasileiro. Tais 
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aspectos acirraram as disputas por colocação da grande massa advinda do êxodo rural, aumentando o nível 

de miséria e desemprego nas periferias das cidades.  

 A esse respeito, Carvalho (2000) demonstra o avanço dos valores burgueses na mentalidade 

coletiva brasileira afirmando: 

 

O fim do Império e o início da República foi uma época caracterizada por grande 
movimentação de idéias, em geral importadas da Europa. Na maioria das vezes, eram 
idéias mal absorvidas ou absorvidas de modo parcial e seletivo, resultando em grande 
confusão ideológica. Liberalismo, positivismo, socialismo, anarquismo misturavam-se 
das maneiras mais esdrúxulas.[...] A política é dominada pelas finanças. No que se refere 
aos princípios ordenadores da ordem social e política, o liberalismo já havia sido 
implantado pelo regime imperial. [...] As inovações republicanas referentes à franquia 
eleitoral resumiram-se em eliminar a exigência de renda, mantendo a de alfabetização, 
[...] barreira suficiente para impedir a expansão do eleitorado.[...] Por trás desta 
concepção restritiva da participação estava o postulado de uma distinção nítida entre 
sociedade civil e sociedade política (CARVALHO, 2000 p.42-44). 

 

O conceito de ideologia faz-se necessário para a compreensão da abordagem deste trabalho, onde 

se concebe a educação como formação humana e crítica. Chauí (1990, p.3) define a ideologia como 

“forma específica do imaginário social moderno, é a maneira necessária pela qual os agentes sociais 

representam para si mesmos o aparecer social, econômico e político, [...] é o ocultamento ou dissimulação 

do real”. 

Analisando radicalmente o atual discurso da educação para a cidadania, percebemos que o 

significado do termo é desprovido do sentido de pertencimento a pólis87,que surgiu na Grécia Antiga, e 

dissociado da concepção Aristotélica de homem definido como zoon politikon 88. Esvaziada do seu sentido 

pleno, a cidadania moderna resume-se ao exercício do direito ao voto, mais um elemento de promoção do 

“discurso competente”, ou seja, o discurso instituído, porque perdida a sua força instituinte, pode servir “a 

suposta neutralidade racional de uma certa forma de dominação” (CHAUÍ, 1990, p.6). 

Como  afirma Cruz (2009, p.68): 

                                                           
87 Cf. definição do glossário de termos gregos de Coêlho (2009), cidade, cidade-Estado, imediações da cidade, 
reunião de cidadãos num certo território e sob o jugo da lei, a mais perfeita forma de associação humana, a 
comunidade política por excelência.   
88 Cf.  Mossé (2004, p.241) Dicionário da Civilização Grega que significa um animal “político”, ou seja, feito para 
viver na pólis.  
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A linguagem corrente obscurece diferenças, dilui matrizes e reduz antagonismos. Esse 
processo se materializa no encolhimento do espaço público e no alongamento do espaço 
privado sob os imperativos da nova forma de acumulação do capital, conhecida como 
neoliberalismo. Uma das consequências dessa situação é a transformação de direitos 
econômicos e sociais em serviços definidos pela lógica do mercado e pela transformação 
do cidadão em consumidor. [...] Dessa forma, a força da palavra substitui a da coisa, da 
ideia, do fato; e quanto mais realidade falta à coisa, mais a palavra é necessária para 
compensar o “reino da violência artificial”.  

 

Nas “tramas” do discurso que muda o significado das palavras, um termo de relevância a ser 

observado neste estudo é o de cultura, em que é possível observar uma mudança semântica afastando-a do 

sentido de cultivo de faculdades mentais e espirituais. Conforme aponta  Cevasco (2008, p.10-11), até o 

século XVIII, cultura designava uma atividade, significava cultivar algo. Passando a sinônimo de 

civilização a partir da Revolução Industrial do século XIX, para justificar a “conotação imperialista” de 

conquista e exploração de outros povos, termo correlato a civilização que carrega uma reação e uma 

crítica à sociedade em intenso movimento de transformação, na defesa dos valores humanos. “A aplicação 

desse sentido às artes, como as obras práticas que representam e dão sustentação ao processo geral de 

desenvolvimento humano” afirma-se a partir do século XX. “Em meados desse século os sentidos 

preponderantes da palavra eram, além da acepção remanescente da agricultura; [...] um modo de vida 

específico”. Chamando a atenção para o fato de que “o sentido das palavras acompanha as transformações 

sociais ao longo da história e conserva em suas nuanças e conotações, muito dessa história” (CEVASCO, 

2008, p.11). 

 Cevasco (2008) aponta Williams como um dos fundadores dos estudos culturais a perceber o 

encaminhamento do desvio das questões relativas aos conflitos políticos e econômicos para o cultural, que 

marca o nosso tempo presente, em que os meios de comunicação reforçam a ideologia neoliberal, tirando 

o enfoque da verdadeira causa dos problemas sociais ao abordá-los apartando-os do seu desenvolvimento 

histórico. 

Hobsbawm (1998, p.39) faz uma interrogação sobre o que a história pode nos dizer sobre a 

sociedade contemporânea,  afirmando a necessidade imprescindível de se ter uma postura intelectual que 

busque situar historicamente as questões inerentes a nossa própria existência, estabelecendo uma relação 

dialógica entre o presente e o passado, visto que, “os humanos são quase os mesmos, e as situações 

humanas são, de tempos em tempos, recorrentes”. 
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No resgate e na indagação da memória do passado se faz emergir a possibilidade de pensar 

radicalmente o presente, tomando consciência das nossas origens, despojando a vida moderna de sua auto-

suficiência, que engessa a nossa imaginação e impede a compreensão de que já houve outras formas de 

existência, o que nos obriga à reflexão sobre as nossas posturas teóricas, crenças e  preconceitos, 

despertando a nossa vontade à consciência das próprias escolhas. 

Uma característica da obra Democracia e Educação comentada  e apontada por Cunha (2007), diz 

respeito às várias menções que Dewey  faz aos gregos na construção das suas argumentações, 

estabelecendo uma relação de similaridade destes com o seu tempo, no que tange às questões da ordem 

social que por sua vez, abarcam a educação. Dentre os pensadores liberais, Dewey parece nos oferecer a 

elaboração mais consistente, pois a sua construção teórica contempla reflexões no campo da filosofia, da 

pedagogia e da psicologia, constituindo-se como a melhor sistematização do ponto de vista liberal. 

Considerando que um liberal não pensa a criação de uma escola como constitutiva do coletivo, visto que, 

na ideologia liberal,  o coletivo só é pensado para sustentar o indivíduo.   

A visão utilitarista da educação em Dewey (2010) é evidenciada ao afirmar sua concepção de 

experiência:  

 

Uma filosofia da educação, como toda teoria, tem que ser formulada  em palavras, em 
símbolos. Porém, mais do que verbal, ela é um plano para conduzir a educação. Como 
qualquer plano, deve ser construído com base no que deve ser feito e como deve ser 
feito. Quanto mais definida e honestamente se acredita que a educação é um 
desenvolvimento na, por e para a experiência, mais importante é que sejam claras as 
concepções do que seja experiência. Sem um conceito claro de experiência que resulte 
num plano de decisões acerca das matérias curriculares, dos métodos de ensino e de 
disciplina, bem como dos recursos didáticos e da organização da escola, a idéia estará 
completamente solta e ficará reduzida a um jogo de palavras, a não ser que indique uma 
série de operações a serem iniciadas e executadas (DEWEY, 2010, p.29).   

 

Ao abordar a natureza democrática da educação, o autor salienta a diferença no espírito, método e 

no material da educação, nos diversos tipos de organização social. Dewey (2007) aponta existência da 

sociedade de direito, onde unidade, comunhão e bons propósitos, fidelidade de interesses públicos são 

preconizados, mas a sociedade de fato apresenta uma  pluralidade de associações boas e más. Por isso são 

necessários critérios de julgamento, uma medida de valor dos diferentes modos de vida social. Afirma que 

a nossa concepção deve basear-se em uma sociedade real, não é possível criar uma sociedade a partir da 

nossa imaginação de uma sociedade ideal. Daí parte sua crítica a Platão.    
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Cunha (2007, p.91) afirma que Dewey se utiliza da concepção platônica que define o escravo 

como “o homem que recebe de outro os objetivos que orientam sua conduta [...] A condição da servidão 

ocorre sempre que um homem se dedica a uma atividade, cuja utilidade social ele não compreenda e que 

não encerre para ele nenhum interesse pessoal”. Indicando que na atualidade, apesar de não haver 

escravismo, o trabalho ainda é desenvolvido sem a compreensão da sua significação, semelhante ao modo 

como é definido por Platão. Ao trabalhador falta a autonomia, como faltava ao escravo do Menon. 

Cunha (2007) aponta ainda a crítica de Dewey a Platão no que se refere à falta de percepção do 

grego em relação à desigualdade de características do indivíduo, o seu caráter singular. Denominando 

como estática a educação preconizada pelo filósofo grego, contrapõe-se a esta educação, visto que, para 

ele só a diversidade criaria a evolução e o progresso. 

Para o autor, a descoberta do sentido das relações do homem com seu trabalho seria a principal 

oportunidade para a eficácia da ciência, ocasionado pelo despertar do interesse inteligente do trabalhador 

pelo seu trabalho. 

A separação entre a classe privilegiada e a submetida impede a comunicação social de 

experiências entre grupos com e sem instrução, a idéia de “mente individual, instância isolada do mundo, 

favorece um intelecto servil”89.  

 

A única maneira de obter um reajustamento harmônico entre as tendências opostas é 
modificar a disposição emocional e intelectual, a filosofia é, ao mesmo tempo, uma 
formulação explícita dos vários interesses da vida e uma proposta de pontos de vista e 
métodos, por intermédio dos quais os interesses podem ser mais bem equilibrados. 
Como a educação é o processo que permite que a necessária transformação seja 
alcançada e não permaneça como mera hipótese acerca do que é desejável,[...] a filosofia 
é a teoria da educação como prática deliberadamente conduzida (DEWEY,2007, p. 87).  

 

A variedade de estímulos é preconizada por remeter à novidade, ao desafio, a provocação à 

pesquisa e ao pensamento, características ainda presentes no ideário do neoliberalismo que visa à função 

adaptativa do conhecimento, e incorpora a epistemologia construtivista ao seu discurso, como aponta 

Miranda (1997),  

                                                           
89 Cf. comentário Cunha in Democracia e Educ. (2007, p.68). 
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 Adaptado às demandas sociais e econômicas atuais, no entanto, o “aprender a aprender” 
passa a incorporar a necessidade de o conhecimento ser previamente definido por sua 
operacionalidade: mais importante do que saber é, saber fazer, saber buscar informações, 
saber produzir resultados, saber adaptar a novas funções (MIRANDA, 1997, p.43).   

 

A educação para Dewey (2007) é uma função e uma necessidade do indivíduo que,  nesta 

perspectiva é  indissociado da sociedade. Tratando a educação como necessidade da vida, o autor compara 

o processo educativo ao desenvolvimento da vida biológica, (bios), no sentido de sobrevivência, a 

educação seria para a vida social como a nutrição e a reprodução para a fisiologia. Enfatizando que a vida 

identifica-se com os processos de renovação e transmissão, que distingue os seres inanimados dos seres 

vivos, que se conservam pela renovação. 

Dewey (2007) afirma que uma democracia é mais do que uma forma de governo, é uma forma de 

vida associada, uma experiência conjunta e comunicada mutuamente. O ideal democrático do autor está 

pautado em dois elementos: mais pontos de participação e interesse comuns e maior confiança no 

reconhecimento de que os interesses recíprocos são fatores de regulação social e o segundo seria a 

cooperação mais livre entre os grupos e a mudança de hábitos sociais (readaptação), para ajustar-se às 

situações de intercâmbio. Somente a educação seria capaz de criar o interesse voluntário em substituição a 

não aceitação de uma autoridade externa pelas sociedades democráticas. 

Compreendemos que as demonstrações de Dewey, pelo caráter de adaptação comprometido com o 

neoliberalismo,  não vai à raiz das causas do problema que refere-se à natureza estrutural do capitalismo. 

A teoria Deweyana desenvolve-se na esfera do discurso persuasivo, à medida que se detém a fatores 

acidentais e contingentes. 

Goldmann (1984, p. 98-99) nos leva a compreensão das limitações da teorização de Dewey, 

quanto à radicalidade, a verdadeira essência do problema, não contemplada pelas suas demonstrações. 

 Em relação às esquematizações, comuns a todas as ciências, é mister por em relevo a 
noção de consciência possível, principal instrumento, a nosso ver, do pensamento 
científico nas ciências humanas. [...] Em sociologia, o conhecimento se encontra no 
duplo plano do sujeito que conhece e o objeto estudado, pois até os comportamentos 
exteriores são comportamentos de seres conscientes que julgam e escolhem, com maior 
ou menor liberdade, sua maneira de agir. Ora, se o físico deve levar em conta apenas 
dois níveis de conhecimento, a norma ideal, a adequação do pensamento às coisas, e os 
conhecimentos reais de seu tempo, cujo valor depende do afastamento destes em relação 
àquelas, o historiador e, sobretudo o sociólogo devem levar em conta ao menos um fator 
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intermediário entre eles, o máximo de consciência possível das classes que constituem a 
sociedade a ser analisada (GOLDMANN, 1984, p.98-99).  

 

Entendemos que o sentido de democracia na concepção de Dewey (2007) significa o acesso à 

ciência para todos, que se efetivaria com a universalização da educação, não tendo  a intencionalidade de 

promover uma nova forma de existência coletiva, porque não visa a transformação da realidade social 

injusta, em uma comunidade de iguais. Uma concepção estreita do ponto de vista do verdadeiro sentido de 

democracia como possibilidade de construção de uma nova sociedade verdadeiramente justa, porque visa 

o bem comum e a igualdade na efetiva participação dos cidadãos que, no movimento do exercício da 

práxis realizam a vida coletiva com a determinação e a vontade consciente de promover o Bem da 

coletividade. Significa romper com o individualismo arraigado no homem moderno. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é apontar elementos para uma reflexão crítica das concepções 

teóricas de John Dewey acerca da questão educacional, buscando desvelar intencionalidades  da política 

neoliberal, estabelecendo distinções entre o verdadeiro e amplo sentido da educação como formação 

constitutiva da humanização do homem, elucidando as implicações da visão de educação reduzida à 

concepção de escola. 

Discutir a idéia de democracia como forma de vida, evidenciando a persuasão retórica do discurso 

liberal e a fragilidade da compreensão orgânica da sociedade sustentada por Dewey. Especificamente 

desenvolver um estudo rigoroso das obras Democracia e Educação e Experiência e Educação, buscando 

contribuir para  a ampliação do universo das análises críticas do pensamento do autor, que influenciou o 

movimento de renovação do sistema educacional brasileiro, denominado “Escola Nova”. 

 

MÉTODO 

Este trabalho caracteriza-se como uma investigação bibliográfica, um estudo teórico 
fundamentado através da leitura rigorosa e crítica das obras Democracia e Educação e Experiência e 
Educação de Dewey. Buscamos respaldo também nas construções teóricas de Goldmann, Leme e 
Cevasco, no intuito de pensar com os autores  as questões relativas às inquietações que nos remeteram à 
elaboração desta pesquisa, pois julgamos consistentes suas análises sobre a temática. 
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RESULTADOS/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma característica da Modernidade é confundir o amplo sentido do processo formativo de 

modo a reduzi-lo à instituição escolar, onde ocorre a chamada escolarização formal. O que significa tomar 

a parte pelo todo, deslocando o foco da problematização para uma das diversas instâncias educativas que 

compõem o tecido social e sem a articulação das demais instâncias formativas, faz com que a educação 

como fomação se apresente como tarefa impossível de ser realizada. 

Rodrigues (2001, p.232) denuncia  

 

A consensual concepção que atribui aos processos escolares atuais os fins e os meios de 
toda a Educação. Acentua que tal concepção articula a visão pragmática e utilitária 
predominante na ordem política e social do mundo moderno ao papel atribuído à 
educação escolar de preparar os educandos para o exercício da cidadania. Examina 
ainda- e recusa – a estreita relação que destina o atributo de cidadão aos indivíduos que 
se apossam dos conhecimentos e habilidades consideradas necessárias para que se 
integrem como força eficiente nos setores produtivos. O texto reconhece que o acesso a 
conhecimentos e habilidades constitui parte do processo de formação humana, mas não 
deve ser confundido com a totalidade do processo. 

 

O trabalho do pensamento,  de reflexão sobre as questões a que nos propomos neste estudo, nos 

remete a afirmar a existência de uma objetividade que diz respeito ao grupo social com o qual convivemos 

e tudo o que desejamos enquanto subjetividade tem a ver com a internalização das coisas, pela interação 

com o grupo social. Na perspectiva capitalista, o indivíduo convive com o outro, mas, constrói uma 

subjetividade privada, como se o individualismo fosse decorrência da forma como se constitui o 

conhecimento e o trabalho da educação.  

As contradições do sistema de produção capitalista, a estratificação social decorrente da divisão de 

classes, exige o exercício da dominação por aqueles que detém a propriedade dos meios de produção sobre 

os que possuem apenas a sua força de trabalho a ser explorada pela produção da mais valia, que produz o 

lucro e reproduz o capital, objetivo maior do sistema que é exploratório por natureza.  

 Os paradoxos da exploração do homem pelo homem, que sustentam o sistema capitalista, ou seja, 

o problema da desigualdade é deslocado das esferas política e econômica e camuflado ideologicamente 

nas “tramas” da educação e da cultura. Entendemos que cabe à escola o trabalho de desenvolver o que 

Goldmann (1984) denomina consciência possível, como elemento chave do pensamento científico das 

ciências sociais. Significa romper com a postura reacionária das ciências sociais que, desde a sua criação, 
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serviram de paliativo, uma forma de remediar o mal estar das contradições da vida moderna, na sociedade 

capitalista  dividida em classes, evitando possíveis revoltas. Nesta abordagem a formação é concebida 

como busca da autonomia para o exercício da deliberação consciente, que leva os sujeitos a desvelarem as 

ocultações que servem à dominação, nesta sociedade que se utiliza de máscaras para legitimar uma 

democracia falaciosa porque de direito, mas de fato inexistente. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho vincula-se ao Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC/ FE/ UFG) e é resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada para a 

elaboração do Trabalho Final do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás, intitulado “A cultura do Consumo, Educação Infantil e o papel da televisão”. Estudar e 

compreender a história da primeira etapa da educação básica, da criança de 0 a 5 anos, se apresenta como 

necessidade na formação de pedagogos, por isso, resolvi abordar uma temática relacionada à Educação 

Infantil no meu trabalho de conclusão de curso, a fim de verticalizar conhecimentos com a discussão de 

uma temática significativa na área, abordando as relações entre consumo, mídia e a educação da infância.  

Assim delimitei como problemática as seguintes questões: Como as crianças de hoje são educadas 

perante a esse assédio da mídia? Quais as influências dessa mídia no processo educativo da criança de 0 a 

5 anos?  

Essa é uma temática importante a ser estudada porque assim podemos compreender os caminhos 

que a Educação Infantil está tomando nesse período que a tecnologia tem tanta importância. Neste 

trabalho abordamos a educação infantil não apenas no âmbito escolar, mas também a educação formativa 

presente em outros âmbitos educacionais como a família, por exemplo. O trabalho tem como objetivo 

refletir sobre o papel da mídia e suas influências na educação infantil e, para alcançá-los, propomos 

discutir questões como a relação entre infância e capitalismo; indústria cultural, infância e televisão e a 

relação entre a mídia e a Educação Infantil, com o intuito de analisarmos a educação de crianças de 0 a 5 

anos e a formação desses indivíduos na sociedade contemporânea caracterizada pela mídia. 
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SOCIEDADE CAPITALISTA 

 A humanidade é caracterizada por uma forma de organização composta por grupos de pessoas que 

se integram e vivem sob regras e normas. A esse modo das pessoas se organizarem e se relacionarem é 

denominado sociedade, que para Marx (1983) é o produto da ação recíproca dos homens. É uma estrutura 

social que se baseia em uma infra-estrutura, constituída por uma base material composta por forças 

produtivas e pelas relações sociais de produção; e em uma superestrutura, constituída por uma base não-

material composta pelas visões de mundo, as ideologias, o aparato jurídico, cultural, etc. “Por conseguinte, 

a sociedade constitui a união perfeita do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o 

naturalismo integral do homem e o humanismo integral da natureza.” (MARX, 1993, p. 195). A sociedade 

é então um conjunto de pessoas que compartilham uma mesma cultura, regras e normas, que se caracteriza 

pelas relações de produção.  

Hoje vivemos em uma sociedade capitalista, marcada por um sistema de produção que se destaca 

pelo capital, pelas relações de poder, por uma busca constante pelo lucro e pela necessidade imediata do 

dinheiro. Esse sistema econômico se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção, pela 

existência de mercados livres, de trabalho assalariado, pela produção de mercadorias e pelo processo de 

alienação do trabalho. 

Nas relações de trabalho o homem se constitui como tal e, nesse processo, é capaz de criar e 

recriar. O trabalho é então condição humana, ontológica, expressão da práxis, na qual o homem estabelece 

relações transformadoras, pois através do trabalho o homem se relaciona com outros seres humanos, com 

a natureza, transformando o mundo e a si mesmo. Porém, neste sistema que nos inserimos o trabalho se 

torna alienado. O trabalhador vende sua mão de obra e produz para suprir suas necessidades e da 

sociedade e, cada vez mais esse trabalhador se vê forçado a trabalhar e produzir mais, devido à grande 

demanda do mercado.  

O homem ao trabalhar com o intuito de suprir suas necessidades, produz a mercadoria, que é 

própria desse sistema de produção e é definida por Marx (1988, p. 45) como algo que é “antes de tudo, um 

objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer 

espécie.” Toda mercadoria ao ser produzida possui um valor, que se manifesta na troca. De acordo com 

Marx (1988) existem dois tipos de valores de uma mercadoria: o valor de uso e o valor de troca. O valor 

de uso é a utilidade que a mercadoria tem; enquanto o valor de troca se manifesta no mundo do mercado e 
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da troca, ou seja, é o valor que a mercadoria adquire na troca realizada com outras mercadorias. Elas são 

produzidas a fim de satisfazerem as necessidades humanas, desde as mais imediatas até as da fantasia e, 

nesse processo de produção, quanto mais o homem produz menos ele se apropria do objeto produzido, se 

submetendo assim ao domínio deste objeto. Após produzir, na maioria das vezes, o criador não se apropria 

daquilo que criou, que ele mesmo produziu. Assim, quanto mais o homem trabalha, produz, menos ele se 

reconhece no processo e no objeto produzido, se alienando. 

 Com essa valorização das mercadorias e com a grande produção decorrente desse sistema cria-se 

o desejo de consumo, aonde o mundo das coisas vai criando vida própria. Essa capacidade de criar vida 

própria é denominada por Marx (1988) de caráter fetichista, que advém do processo de alienação e do 

valor atribuído ao valor de troca e ao valor que as coisas ganham no mundo. O fetichismo ocorre quando 

os produtos criados pelo homem, desde as criações materiais até as ideológicas (criadas apenas no campo 

das idéias) começam a “ter vida própria”.  Assim, no processo de fetichização o ser humano se submete ao 

domínio de algo que ele mesmo produziu e ao qual atribui poder. Assim o que passa a ter valor são os 

produtos e não mais o ser humano.  

Na sociedade capitalista a valorização dos produtos apresenta-se de forma bastante evidenciada. 

As mercadorias são produzidas em larga escala e precisam ser consumidas. Com isso surge o consumismo 

ou a chamada cultura do consumo, que se constitui a partir do aumento da produção das mercadorias. 

Nessa cultura do consumo os indivíduos são induzidos, de alguma forma, a comprar para saciar 

necessidades que na maioria das vezes nem possuem. Isso porque o sistema capitalista “já não precisa 

tanto do trabalhador, mas não pode prescindir do consumidor.” (PEREIRA et. al, 2000, p. 99) A cultura do 

consumo age de tal forma que o indivíduo sempre terá desejos e vontades de comprar novos produtos. Ela 

cria e nos passa uma “visão” de que o indivíduo só terá prazer na vida e só será completo após o consumo, 

o que gera uma “corrente”, pois, partindo do princípio de que não desejamos aquilo que já possuímos, o 

mundo da produção sempre terá produtos novos e o homem sempre terá um novo alvo de desejo. 

 

A CULTURA DO CONSUMO E A INFÂNCIA 

Na nossa sociedade capitalista as crianças e a infância também estão imersos no processo do 

consumo. Cada dia mais a criança, assim como adulto, se torna consumidora, talvez a principal, das 

mercadorias produzidas no sistema capitalista. Ela se torna uma consumidora fundamental, pois tem 
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muitos desejos e vontades para serem supridas e também porque não é uma consumidora apenas 

atualmente, é um futuro adulto, que será também “escravo” do consumo. Pereira et. al. (2000, p. 107) 

afirmam que a criança se torna uma consumidora devido a sua relação com o adulto, que compra, gasta, 

consome.  

  Para que a criança se torne um consumidor, alguns elementos fundamentais para a divulgação da 

cultura do consumo como, por exemplo, a publicidade, o marketing e a mídia fazem com as crianças e a 

vivência da infância se tornem alvos desta cultura, que se constitui devido ao aumento da produção e é 

caracterizada pelo desejo. Com isso, com essa busca por satisfazer nossas necessidades, o consumo 

aparece como algo que nos conforta, que nos dá prazer e que nos faz pensar que somos “seres humanos 

autênticos” (CAMPBELL, 2006, p. 56). Assim, como consumidores, adultos e crianças consomem muito 

mais do que mercadorias, consomem “imagens, espaços, linguagens, modo de ser, etc.” (PEREIRA, et.al, 

2000, p.105). Percebemos então que as crianças, assim como os adultos, são consumidores que 

“necessitam” de um mercado que possua suas características próprias e atenda às suas vontades, se 

diferenciando do mercado destinado aos adultos.  

Com esse mercado próprio para as crianças, a cultura do consumo passa a se dirigir diretamente 

para elas e não mais apenas para os adultos. A criança agora é alvo da “indústria do consumo” que tenta 

seduzi-la objetos e mercadorias produzidas para ela. Neste contexto da criança como consumidora em 

potencial nos questionamos como a cultura do consumo tem afetado as suas relações, as relações na 

infância e com a infância? 

Ao consumir, a criança, assim como nós, adultos, se sente bem, sente prazer e tenta se envolver e 

habitar um novo mundo que lhe traz felicidade, mesmo que ilusória. Porém, partindo deste princípio de 

que o mercado nos ilude com seus ideais de felicidade, além de igualdade entre as pessoas, podemos 

afirmar que esse sentimento de alegria que sentimos ao consumir não é sempre positivo e traz consigo 

consequências para a vida da criança. De acordo com Campos e Souza (2002) a cultura do consumo 

exerce influências sobre todos: criança, jovens e adultos, o que gera “mudanças nas relações 

estabelecidas” entre eles, no modo como a experiência destes vem se transformando na sociedade de 

consumo e também como a rotina, principalmente da criança, tem se transformado. Isso porque “a cultura 

do consumo molda o campo social, construindo [...] a experiência da criança e do adolescente que vai se 

consolidando em atitudes centradas no consumo.” (CAMPOS; SOUZA, 2002, p. 132). 

Com o consumismo, as crianças e jovens, segundo Stearns (2006) passaram a freqüentar lugares e 

consumirem produtos apenas para serem vistos como pessoas “da moda”, pois hoje, nesse contexto do 
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consumismo, as pessoas são avaliadas e passam a ter valor pelo que possuem, pelos objetos que têm e pelo 

que vestem. Assim, percebemos que a cultura do consumo afeta as crianças de várias maneiras, desde a 

forma de se alimentar, de se vestir, de se comportar, o modo de ser e agir, até as relações, existentes entre 

crianças/ crianças e crianças/ adultos. Stearns (2006) afirma que o consumo afeta também as concepções 

adultas de infância e as responsabilidades dos pais. Na nossa sociedade o consumismo é utilizado por 

alguns pais como um modo de suprir sua ausência. Nos deparamos com familiares (pais, avós, tios) 

sempre presenteando alguma criança, tentando diminuir a falta de afeto, o que causa danos morais às 

crianças, a qual pode sofrer influências na sua personalidade. 

Para Paiva (2009) o consumo na infância é uma das formas de violência que causam mais danos à 

criança por afetá-la nos aspectos sociais, culturais, políticos, morais, dentre outros. Para o autor os efeitos 

do consumo aparecem nas insatisfações das crianças e também na forma destas agirem, mostrando cada 

vez mais intolerância, individualismo e também estresse nos âmbitos familiares e escolares. A criança está 

inserida e induzida ao consumo desde o momento do seu nascimento, ou seja, ela já nasce situada nessa 

cultura e, por isso, sofre várias influências na sua formação. Assim, por fazer parte da sociedade que é 

caracterizada por uma cultura do consumo, a criança se insere também e é envolvida por uma produção 

cultural, por uma indústria cultural, que assim como o consumo traz consequências para a infância. 

 

O PAPEL DA TELEVISÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

De acordo com Zanolla (2007), o termo indústria cultural foi elaborado por T. W. Adorno e M. 

Horkheimer, em 1947. A Indústria Cultural rege a vida humana, pois forma opiniões e não permite o 

surgimento de indivíduos independentes, capazes de julgar e tomar decisões. Essa indústria se relaciona de 

forma direta com os meios de comunicação, principalmente a televisão, que é uma reprodutora desta e cria 

desejos no homem, o qual passa a acreditar que possui novas necessidades.  

Dentre os meios de comunicação damos destaque e temos como objeto de estudo e pesquisa a 

televisão, por este ter, entre todos os meios de comunicação, uma presença maior na vida dos brasileiros, 

sobretudo da criança. A mídia televisiva é um dos principais meios de comunicação existentes e o 

principal veículo do mercado. Isso devido a sua “ampla capacidade de atingir as diversas classes sociais, 

disseminando os produtos da indústria cultural e a ideologia dominante aos diferentes sujeitos sociais” 

(SILVA, 2003, p.1) e por estar sempre presente na nossa vida, assumindo assim um papel fundamental no 

nosso desenvolvimento individual, social e cultural.   
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Segundo Guareschi e Biz (2005) o tempo que cada pessoa assiste televisão é de aproximadamente 

4 horas diárias. 

 

Agora, nos dias de hoje, ao menos a partir dos últimos 30 anos, pode-se dizer que existe 
um novo personagem dentro de casa, que está presente em nossas vidas e com quem nós 
mais estamos em contato. A média que o brasileiro fica diante da TV é de 3,9 horas 
diárias. Em algumas vilas periféricas que pesquisamos a média chega a 6 horas e para as 
crianças, que os pais têm medo de deixar na rua, chega a 9 horas diárias. (p.44, 45) 

 

A indústria cultural, a mídia, a publicidade, assim como a cultura do consumo, têm como público 

alvo todo tipo de pessoa, independentemente de gênero, faixa etária e classe social. Assim, exerce 

influências sobre todos, inclusive sobre as crianças, sendo um exemplo a criação de desejos nestes 

indivíduos e o ideal de felicidade associado à posse de determinado produto. Com isso a lógica do 

consumo passa a dominar as relações sociais, a domesticar os desejos e restringir “o campo de ação da 

criança”.  

Essa temática, a respeito da presença da mídia em nossas vidas é muito complexa e ampla e, 

reconhecendo isso, faremos alguns recortes, dando destaque à relação da televisão como algo que ajuda 

(re) definir o processo educativo da criança. Buscaremos entender então a relação existente entre a 

televisão e a educação da criança, tentando compreender o que representa colocar a criança em frente a 

televisão e colocá-la em outros espaços, que dão oportunidade de relacionar e interagir com adultos, com 

crianças e com os próprios espaços. 

A criança do século XXI, assim como nos séculos anteriores, está imersa em diversos âmbitos e 

esferas educativas e não apenas na escola e na família, porém, na sociedade atual, temos um componente, 

um instrumento a mais que influencia na educação, que é a televisão. 

Alguns autores, como por exemplo, Setton (2002) apontam que os meios de comunicação de hoje 

possuem uma função pedagógica básica, que é a de socializar os indivíduos e de passar a eles informações 

a respeito do mundo, o que influencia na sua formação cultural. Assim, a mídia televisiva possui um papel 

de destaque na formação dos indivíduos, influenciando gostos, costumes, hábitos, atitudes, formando 

pensamentos e até mesmo comportamentos das pessoas, que estão sendo educadas para se tornarem 

indivíduos consumistas, sem autonomia e criticidade.  
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Adorno (2000) afirma que a televisão, na formação do indivíduo, assume duas funções: uma 

formativa e outra deformativa, sendo esta segunda voltada para a disseminação de mecanismos 

ideológicos. Adorno afirma que não é contra a televisão em si, mas suspeita da forma como esta é 

utilizada e como se apresenta, pois ela “contribui para divulgar ideologias e dirigir de maneira equivocada 

a consciência dos expectadores”. (Adorno, 2000, p.77).       

Compreendendo a televisão como “um meio de comunicação que seduz e nos transmite idéias de 

mundo, linguagens, padrões de beleza, estereótipos, ideologia e informações” (MACLEIMONT, 2002, p. 

13) e a mídia como um instrumento que ajuda a (re) definir o processo educativo da criança, questionamos 

quais as implicações em deixar uma criança assistindo televisão durante horas ou deixá-la brincar em 

outros ambientes, interagindo com outras pessoas, com a família, com outras crianças, outros espaços, 

dentre outros aspectos. 

Zanolla (2007) afirma que com a criação da televisão e com o aperfeiçoamento de outros meios de 

comunicação, como por exemplo, o computador, o DVD, o telefone celular, a vida das crianças muda 

completamente, sofrendo influências até mesmo na sua organização escolar e nas suas formas de lazer. 

Isso porque a mídia televisiva determina “o que as crianças vão fazer no seu tempo livre, [...] com pouco 

ou nenhum critério educativo” (ZANOLLA, 2007, p. 1339). Segundo Moreira (2003, p. 1226) a mídia 

interfere no processo de formação da identidade de crianças e adultos e pode provocar, dentre outros 

aspectos,  

 

desinteresse pelas realidades locais e concretas em benefício de uma fuga para a fantasia, 
que se "enche de realidade"; (...) estado de excitação contínua, que dificulta a 
concentração em outras situações de aprendizado; (...) insegurança e certa angústia na 
criança, sobretudo quando ela não possui referenciais familiares mais sólidos; (...) 
desestimular a sociabilidade e o diálogo direto. 

 

 As crianças de hoje, com todas essas influências exercidas pela mídia e pela cultura do consumo, 

deixam de viver intensamente aspectos de uma etapa importante da vida, que é a infância. Assim, algumas 

características importantes desse processo se perdem como, por exemplo, o brincar e a capacidade de 

inventar. A criança transfere essa capacidade de criação, de invenção para a televisão, que sonha e fantasia 

por ela e deixa um pouco de lado o brincar e o interagir com outras crianças, perdendo de certa forma a 

sociabilidade. 
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 A criança, em contato direto com a televisão deixa de interagir com outras pessoas, outras 

crianças, outros espaços, objetos, o que não é bom para o seu desenvolvimento, pois na interação com o 

outro, com o meio o indivíduo se desenvolve. Neste contexto que a criança está imersa, envolvida 

diariamente pela mídia televisiva, o brincar perde seu espaço e, de certa forma, a sua importância. A 

criança deixa então de socializar, de se relacionar com o outro para ficar frente a televisão, deixando de 

lado seu desenvolvimento emocional, afetivo, social e físico.  

A relação estabelecida entre a criança e o brincar é fundamental, pois é uma interação social que 

permite aos sujeitos trocas significativas e permite que estes se desenvolvam. A criança que brinca, 

segundo a teoria vygotskyana, se desenvolve.  Sendo assim, o brincar é fundamental, pois possibilita à 

criança vivenciar momentos que já aconteceram, através do faz de conta, podendo assim imaginar e criar 

momentos baseados nestes acontecimentos anteriores.  

 Outro aspecto fundamental da infância, que a televisão “coloca de lado” é a socialização, que está 

presente no brincar, mas também em outros momentos, como por exemplo, na relação com os pais. De 

acordo com Oliveira (2010) o modo como a criança está imersa no meio social é um fator importante para 

o seu desenvolvimento, pois dependendo desta inserção a criança pode ter diferentes “oportunidades de 

formar suas funções psicológicas” (p. 142).  

 Com a presença constante da televisão as crianças deixam de interagir com os próprios pais, que, 

cada vez mais ausentes, por não terem alternativa, utilizam deste meio de comunicação para suprir a falta 

que fazem no seu cotidiano. A família é uma instituição educativa que ensina a criança valores e 

princípios e ela pode formar o indivíduo como alguém que simplesmente reproduza ideologias passadas 

por outras instituições, como, por exemplo, a televisão. Devido às necessidades do sistema capitalista as 

crianças ficam mais tempo sozinhas em casa, em contato com as novas tecnologias, que contribuem para 

sua formação. É importante ressaltar que não podemos generalizar e afirmar que a culpa pelo acesso 

constante à mídia televisiva seja culpa da família, que devido ao sistema capitalista não pode acompanhar 

totalmente esta relação.   

 Outros aspectos que se destacam na relação entre crianças e televisão são a percepção da realidade 

e a violência. Moreira (2003) afirma que percebemos a nossa realidade de acordo com o meio que nos 

cerca e esta percepção muda de acordo com vários fatores como, por exemplo, “o contexto cultural, a 

história pessoal e familiar, classe social, gênero, idade, disposições herdadas etc.” (p. 1222) Assim, a 

mídia, de acordo com sua programação, modifica nossa percepção da realidade e passamos então a 

confundir o real com o fictício. Essa falta de distinção entre a realidade e o fictício pode ter conseqüências 
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negativas, como a violência. A violência é também uma temática importante na formação dos indivíduos. 

A criança que fica muitas horas em frente a televisão pode ter um comportamento mais violento, por 

assistir cenas que o remetem a essa postura.  Quando nos referimos à violência não estamos falando 

apenas da agressiva, mas também da violência psicológica que a criança sofre. 

 A televisão tem uma influência muito forte em relação ao comportamento e a forma de pensar dos 

indivíduos, sobretudo de crianças pequenas. Esse meio de comunicação muitas vezes contribui para 

formar sujeitos que não se preocupam com a autonomia e que não questionam ou criticam. Sendo assim, 

são importantes esses estudos acerca das relações entre infância e indústria cultural, pois temos que 

compreender as conseqüências para a nossa formação e nos preocupar em formar indivíduos críticos e 

autônomos. 

 

CONCLUSÕES  

Com os estudos realizados para a concretização deste trabalho compreendemos que a mídia 

influencia de várias formas a vida de crianças pequenas, contribuindo para sua formação como indivíduo. 

Discutimos ao longo do trabalho que a criança, desde pequena, está inserida em uma sociedade 

caracterizada por diversas formas de expressão, por comportamentos, sentimentos e valores que 

influenciam na sua formação. Nessa sociedade, fortemente caracterizada por recursos midiáticos, a mídia 

televisiva, por ser mais difundida, influencia as crianças de diversas formas, desde o modo de agir, de 

comportar até a forma de pensar, assumindo um papel fundamental no seu desenvolvimento individual, 

social e cultural.  

Apontamos a mídia como algo que traz consequências para as crianças, principalmente no que se 

refere à socialização, à brincadeira e à criatividade. Destacamos que a mídia tem um papel formativo na 

vida das crianças e que pode auxiliar no imaginário destas, porém, esse caráter formativo é muito reduzido 

em relação às consequências danosas que a mídia traz para a constituição da subjetividade infantil. 
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INTRODUÇÃO 

Entre as várias instâncias de formação do indivíduo, a escola ganha centralidade por sua 

especificidade dentro de um contexto cada vez mais complexo de inserção social. Os conhecimentos 

historicamente acumulados, o avanço científico e tecnológico, a própria organização da sociedade e suas 

novas demandas, desafiam a escola e engendram práticas e possibilidades dentro dessa instituição. 

O que se busca é um processo de humanização que propicie a existência humana livre, universal e 

conscientemente conduzida por cada indivíduo. Tratando da especificidade da escola nesse processo de 

humanização, Dermeval Saviani em prefácio para Newton (2007) explica que “o trabalho educativo é o 

ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Na busca para efetivar o seu papel essa instituição, historicamente construída, busca mudanças na 

prática pedagógica, entendida aqui enquanto a ação institucional da agência formadora, a fim de atender 

esse indivíduo singular que é sujeito e que precisa do processo de humanização para se incluir na atual 

sociedade. 
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O atendimento ao educando com necessidade educacional especial é uma nova90 demanda 

colocada para a escola e que, consequentemente, afeta a prática pedagógica. Diante dessa nova demanda e 

da função da escola na formação do indivíduo é que surge o professor de apoio na Rede Estadual de 

Goiás. Este docente atua na rede regular de ensino, junto com o professor regente, atendendo alunos que 

apresentam limitações motoras e cognitivas que impliquem em dificuldade de aprendizagem e que, 

consequentemente, prejudiquem o acompanhamento das atividades acadêmicas curriculares; dando 

tratamento pedagógico específico ou mesmo flexibilizando os componentes curriculares conforme o 

histórico de vida desse aluno e suas habilidades.   

É um profissional cuja identidade e singularidade do ofício ainda estão se definindo no contexto 

escolar. No campo da pesquisa, muito pouco foi construído ou quase não há estudos que avaliem os 

impactos da inserção do apoio nas salas de aulas. A própria Rede Estadual de Goiás ainda não apresenta 

nenhum estudo demonstrativo da atuação desse profissional na rede regular de ensino91.  

Este trabalho objetiva analisar a prática do professor de apoio, buscando nela contribuições para a 

construção do saber-fazer desse profissional e para uma discussão mais ampla de inclusão e formação 

humana no âmbito escolar. Provoca ainda reflexão sobre a função social da escola, discussão necessária 

diante das novas demandas colocadas pelo nosso contexto atual. 

A formação do indivíduo resulta da prática pedagógica de várias instituições e de diversas 

experiências formativas. A escola é uma dessas instituições formadoras e a prática docente é uma das 

dimensões da prática pedagógica escolar (SOUZA, 2006).  

A prática docente refere-se aqui ao fazer do professor, fazer este que pressupõe situações 

concretas, concepções, escolhas e ações. Discutindo a prática docente, Arroyo define e amplia esse 

conceito, ligando o fazer do professor à sua própria identidade: “Somos o que produzimos. Nosso fazer é 

nosso espelho” (2010, p. 152). 

                                                           
90 O atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns é entendido aqui como novo 
não por surgir agora. Esses alunos já existiam e eram excluídos do processo de escolarização. Com a democratização 
do ensino e já na década de 90 é que essa discussão surgiu no âmbito da legislação, dos debates e nas publicações 
acadêmicas. Portanto, o novo aqui é no sentido não só de inclusão desse aluno nas classes comuns, mas também nas 
discussões e nas ações voltadas para esse aluno (MANTOAN, 2006). 
91 Atualmente a Secretaria Estadual de Educação mantém relatórios das crianças acompanhadas por professores de 
apoio, mas não há estudos específicos do impacto destes acompanhamentos. A análise desses dados fica tão mais 
distantes quando consideradas os embates políticos e mudanças de governo, além do reduzido quantitativo de 
recursos humanos envolvidos nesse trabalho. 



272 

 

Assim, o que se pretende é trazer aspectos específicos do saber-fazer desse profissional, dentro de 

uma abordagem histórico-crítico de educação, a partir da experiência de formação do Colégio Estadual 

Amália Hermano Teixeira da Rede Estadual de Goiás, uma das escolas pioneiras na implantação desse 

atendimento (critério usado para a participação neste estudo). Para isso foram pesquisadas as informações 

da Secretaria Estadual de Educação referente a este profissional; documentos sobre a atuação dos 

professores de apoio do Colégio Estadual Amália Hermano Teixeira, e ampla bibliografia sobre o tema.  

O objetivo deste trabalho é identificar aspectos da prática do professor de apoio de forma a 

contribuir para a construção da identidade e do saber-fazer desse profissional. Também analisar as 

mudanças qualitativas na realidade do aluno que é acompanhado por esse profissional. 

Tendo em vista o proposto, um estudo de caso referenciado pela abordagem histórico-crítica foi 

realizado, buscando construir hipóteses capazes de orientar trabalhos futuros sobre o tema. A pesquisa 

segue a perspectiva qualitativa, que se justifica pelas possibilidades específicas que tal abordagem permite 

na compreensão das ciências humanas. 

Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa possibilita a emissão de respostas a questões muito 

peculiares ao estudo que se pretende realizar, uma vez que ela 

trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  (p. 21 e 22). 

 

A presente pesquisa tem como lócus de estudo o Colégio Estadual Amália Hermano Teixeira, 

escolhido por ser pioneiro no acolhimento da proposta da Rede Estadual de Educação para a inclusão 

mediante a inserção do professor de apoio.  

Por meio do método comparativo, serão analisados qualitativamente os dados do Colégio Estadual 

Amália Hermano Teixeira através dos relatórios “Avaliação para a aprendizagem” de alunos 

acompanhados por esse profissional no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010.  

 

FORMAÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E O PROFESSOR DE APOIO 
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A existência do professor de apoio na rede regular de ensino está imbricada ao acesso dos alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação ao ensino 

regular. Desta forma, tanto a inclusão quanto o profissional voltado para a mesma são recentes na história 

da escolarização humana. 

Isto porque, por muito tempo na história humana, pessoas que apresentassem qualquer “diferença” 

não eram reconhecidas ou aceitas na sociedade. Durante todo o período anterior à era cristã pessoas foram 

isoladas, segregadas e até exterminadas por apresentarem qualquer deficiência ou “anormalidade”. Na 

Grécia antiga e na sociedade romana o homicídio de crianças se justificava quando diferia do padrão 

social aceitável. 

Na Idade Média até o século XVIII, e por inspiração cristã, asilos e outras instituições foram 

criados para acolher pessoas com deficiência. Entretanto, sem qualquer compromisso com a formação e 

inclusão social das mesmas. Até porque se acreditava que pessoas deficientes não eram educáveis, e sim 

endemoniadas, loucas e doentes (CECCIM, 1997). 

Na segunda metade do século XIX é que se começa a admitir a possibilidade de educar pessoas 

com deficiência, se concretizando já no século XX com propostas educacionais. Essas propostas, no 

entanto, se limitavam às instituições escolares especiais. É a partir da década de 90, do século XX, que 

surge a discussão de inclusão escolar com matrículas desse aluno no ensino regular. 

Essas mudanças se colocam como conseqüência de uma série de estudos que demonstravam que o 

ser humano é resultado da interação dialética entre o que é nato e o meio sócio-cultural. Isto significa que 

o biológico não responde sozinho pelo desenvolvimento do indivíduo. As pesquisas de Vigotski92, 

Leontiev e Luria, dentre outros, confirmam a importância da interação humana para o desenvolvimento do 

indivíduo (AQUINO, 1998). 

Partindo dessas pesquisas, em 1994, na Espanha (Declaração de Salamanca), e em 1999, na 

convenção de Guatemala; reconheceu-se os direitos humanos das pessoas com deficiência, bem como sua 

capacidade de aprendizagem. No Brasil, isso aconteceu com o decreto nº 3.956/2001. Especificamente no 

campo escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 consolida legalmente 

essas mudanças ao estabelecer que: 

                                                           
92 Encontra-se, na literatura da área, várias grafias para Vigotski (Vigotski, Vygotsky, Vigotsky e outros). Neste 
trabalho, opta-se por Vigotski. 
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

 

Diante disso, surge o Atendimento Educacional Especializado que tem por objetivos, de acordo 

com o decreto nº 6.571/2008: 

 

I. Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos 
alunos referidos no art. 1º; 
II. Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 
III. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem 
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV. Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.  

 

Em Goiás, a partir do ano 2000, surgem as primeiras mudanças para o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE).  A criação de coordenação específica para o ensino especial na Rede Estadual de 

Educação, a matrícula no ensino regular de alunos com necessidades educacionais especiais, e a inserção 

de professores específicos e equipe multiprofissional nas instituições de ensino marcam esse período de 

mudanças. A partir de 2009, os centros especializados passaram a oferecer um trabalho complementar ou 

suplementar às propostas da escola regular, que passam a responder pelo processo de ensino-aprendizado 

dos alunos que antes eram atendidos apenas nas escolas especiais (GOIÁS, 2010). 

É aqui que surge o professor de apoio na Rede Estadual de Educação em Goiás. É o profissional 

que está diretamente, junto com o professor regente, com o aluno deficiente, com transtornos globais de 

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação na sala de aula do ensino regular. Como funciona a 

prática docente desse profissional? O que caracteriza o seu saber-fazer? 

Primeiramente, é importante destacar que o trabalho desenvolvido pelo professor de apoio não 

tem por objetivo qualquer intervenção terapêutica. Trata-se de processo educativo, de prática docente, de 
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trabalho pedagógico com esse educando. Partindo da singularidade e das possibilidades, mediar à 

aquisição do conhecimento acumulado pela humanidade, função esta de todo professor. 

Nessa incumbência, e diante das peculiaridades do seu aluno, esse profissional busca “identificar 

os diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento e aprendizagem do aluno que podem ou não estar 

associados à natureza do déficit apresentado” (GOIÁS, 2010, p. 50). Isso significa que, para fazer 

qualquer intervenção pedagógica que possa resultar em aprendizagem para o aluno, o professor de apoio 

precisa conhecer muito bem esse aluno. Conhecer bem implica em: entender das especificidades do aluno, 

da natureza das suas dificuldades de aprendizagem, do funcionamento do mesmo na sala de aula 

conhecendo o seu percurso individual, seu tempo de aprendizagem, bem como em que etapa desse 

processo esse educando se encontra. 

Isso significa que na sua prática, o professor de apoio leva a já discutida avaliação diagnóstica ou 

avaliação inicial a uma densidade e profundidade peculiares no meio docente. Hoffmann (2001, p. 90) 

destaca que “inferir conhecimentos prévios exige dos professores o espírito de investigação permanente”, 

o que faz desse docente um pesquisador especialista em “estudo de caso”. Moysés (1994) também defende 

essa prática, ao destacar que: 

 

... saber ensinar é também saber por onde está passando a aprendizagem do aluno. É 
perceber suas lacunas e suas dificuldades. É aprender seu ritmo. É chegar até a sua 
estrutura mental, captando seus esquemas cognitivos, sua forma de pensar e ver o 
mundo. E é, sobretudo, saber reverter tudo isso em benefício de uma aprendizagem 
verdadeiramente significativa. (MOYSÉS, 1994, p. 83) 

 

Outra faceta desse educador está na intervenção para a aprendizagem. Sua mediação se dá de 

forma ampla e, ao mesmo tempo, singular. Ampla por que abrange desde a organização curricular até o 

desenvolvimento de “métodos, técnicas e recursos educativos voltados para a diversidade de alunos” 

(GOIÁS, 2010, p. 39). Singular por atender as peculiaridades do estudante incluso, compreendendo 

atendimentos suplementares e complementares ao educando. 

Para essa intervenção, o docente elabora um plano que, norteado pela avaliação inicial do 

educando, contemple toda a mediação necessária para o desenvolvimento do aluno. Abrange o conteúdo 

que será desenvolvido, metodologias diversificadas, recursos, atividades e materiais didáticos 
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contextualizados que, muitas vezes, são produzidos ou construídos pelo próprio professor. A avaliação 

constante fornece os elementos necessários para a continuação ou mudanças no processo.  

E a prática efetivada? Que elementos se destacam ou diferenciam o professor de apoio? Nesta 

investigação não temos dados disponíveis para essa análise. Pesquisas precisam ser realizadas na busca 

por esses aspectos do trabalho desenvolvido pelos profissionais da inclusão.  

Por outro lado, questões essenciais desse exercício efetivado na sala de aula, são colocadas por 

autores que discutem a prática docente. A formação inicial e continuada é um desses aspectos apontados. 

Prieto (MANTOAN, 2006) ao avaliar a formação de profissionais da educação para trabalhar com o 

atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, destaca que: 

 

Os professores devem ser capazes de analisar os domínios de conhecimentos atuais dos 
alunos, as diferentes necessidades demandadas nos seus processos de aprendizagem, 
bem como, com base pelo menos nessas duas referências, elaborar atividades, criar ou 
adaptar materiais, além de prever formas de avaliar os alunos para que as informações 
sirvam para retroalimentar seu planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos. 
(PRIETO in: MANTOAN, 2006, p. 58) 

 

Outro aspecto que se destaca é a postura e o empenho desse professor. O trabalho com a inclusão 

exige tanta ou maior compromisso com o desenvolvimento do aluno. Historicamente, a pessoa com 

deficiência não teve seu direito de constituir-se como cidadão respeitado. Ainda hoje é possível vivenciar 

preconceito, negligência e exclusão. O professor de apoio precisa comprometer-se com sua prática porque  

 

...competente é o professor que, sentindo-se politicamente comprometido com seu aluno, 
conhece e utiliza adequadamente os recursos capazes de lhes propiciar uma 
aprendizagem real e plena de sentido. Competente é o professor que tudo faz para tornar 
seu aluno um cidadão crítico e bem-informado, em condições de compreender e atuar no 
mundo em que vive. (MOYSÉS, 1994, p. 15) 

 

O PROFESSOR DE APOIO NA SALA DE AULA: IMPACTOS PARA O ALUNO. 

A pesquisa se fundamentou na teoria histórico-crítica de educação, buscando nesta conceitos para 

o desenvolvimento do tema e elementos para análise dos dados.  
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A escolha por este referencial está pautada na perspectiva historicizadora e comprometida com a 

prática social que a pedagogia histórico-critica assume. Também pela possibilidade do vir-a-ser, 

acreditando que o trabalho com o educando pode propiciar uma formação humana para a autonomia. 

Gramsci (1978, p.47) explica o valor dessa postura: 

 

A possibilidade não é a realidade, mas é também ela, uma realidade: que o homem possa 
ou não fazer determinada coisa, isso tem importância na valorização daquilo que 
realmente se faz. Possibilidade quer dizer “liberdade”. A medida da liberdade entra na 
definição de homem. 

 

Diante disso, na possibilidade do vir-a-ser dentro do contexto histórico-social, é que se propõe 

este estudo de caso a fim de identificar na atuação do professor de apoio o fazer docente concernente com 

um real processo de inclusão e formação humana. 

O conceito de trabalho educativo desenvolvido por Newton Duarte (2007, p.8) foi o nosso 

parâmetro para fazer a análise proposta por este trabalho.  

 

O trabalho educativo está voltado, portanto, diretamente para a formação do indivíduo, 
no sentido de efetivar as máximas possibilidades dessa formação, transformando-se 
numa constante luta contra a reprodução limitada à inserção do indivíduo na divisão 
social do trabalho.  

 

Newton (2007) continua definindo o trabalho educativo ao destacar suas finalidades: a reprodução 

da humanidade e o desenvolvimento do indivíduo. Isso significa que a atuação do professor não somente 

contribui para o desenvolvimento do aluno, mas, ao agir para a formação do indivíduo, produz e se 

implica com a vida social. 

Esse movimento acontece quando a criança se apropria das objetivações historicamente 

construídas pela humanidade o que permite que o educando não só se inclua nessa história, mas que 

também a supere por incorporação.  
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O trabalho do professor, sua atuação é na mediatização. É colocar o aluno na relação direta e 

intencional com essas objetivações, de forma a suscitar nesse educando necessidades superiores, buscas 

mais elevadas nesse processo de humanização.   

Assim, tanto o olhar para a inclusão quanto para a atuação do professor de apoio estará imbricado 

a este conceito de trabalho educativo no sentido de se buscar uma formação de indivíduo que propicie uma 

existência humana cada vez mais livre e universal. 

Vale ressaltar que a análise que proponho não estará ligada a qualquer perspectiva 

psicologizadora. Como dito acima, o trato com a inclusão está pautado no compromisso com a 

humanização de indivíduos. As diferenças naturais são aqui entendidas como próprias da espécie 

humana93 e que, por isso, propiciam a especificidade do fazer pedagógico. 

A pesquisa teve como lócus de estudo o Colégio Estadual Amália Hermano Teixeira, escolhido 

por ser pioneiro no acolhimento da proposta da Rede Estadual de Educação para a inclusão mediante a 

inserção do professor de apoio.  

Usando o método comparativo, analisamos qualitativamente os dados do Colégio Estadual Amália 

Hermano Teixeira através dos relatórios “Avaliação para a aprendizagem” de alunos acompanhados por 

esse profissional no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, referenciados pelos conceitos de 

trabalho educativo já apresentado.  

A escolha dos relatórios se deu por amostragem levando em conta o tempo do aluno na escola 

com o apoio, a rotatividade do educando e a existência de todos os relatórios do período selecionado para 

o estudo. Usando estes critérios, chegamos aos relatórios avaliativos de três alunos: aluno A, aluna B, 

aluno C. 

Nos relatórios do aluno A encontramos registro descritivo do educando em outra unidade escolar 

onde não existia o acompanhamento do professor de apoio. O documento é de abril de 2008 e revela um 

aluno de baixo desempenho escolar, alheio ao que é proposto pela atividade docente e com dificuldades de 

socialização: “Neste trimestre, o educando se manteve alheio ao que acontece coletivamente, sua 

participação se restringiu a poucos momentos e suas exposições não se relacionaram aos assuntos 

                                                           
93 Sobre isso, Mantoan (2006, p. 77) explica que as desigualdades naturais são benéficas visto que “nos livram da 
uniformidade e conferem aos seres humanos uma peculiaridade que nos distingue (...)”. O que devem ser eliminadas 
são as desigualdades sociais. Estas, sim, prejudicam a humanidade. 
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tratados” (Anexo 1). Nas áreas específicas de conhecimento também se manteve a descrição de um aluno 

com muitas dificuldades de assimilação e raciocínio diante do que é proposto para a turma.  

No ano de 2009, o aluno A passou a ter um professor de apoio no Colégio Amália Hermano 

Teixeira. O que mudou a partir da especificidade do trabalho desse profissional? Na Avaliação para a 

Diversidade, relatório de dezembro de 2010, encontramos a seguinte descrição:  

 

Demonstrou dificuldade em concentrar-se nas atividades e orientações dos diversos 
representantes das áreas de construção do conhecimento. (...) Não obteve boa 
participação nas atividades escolares. Envolveu-se com poucas, a maioria delas 
demonstrando distanciamento e dificuldade em realizá-las de modo satisfatório. (Anexo 
2) 

 

Olhando para este trecho, temos a impressão que não houve qualquer mudança para a realidade do 

aluno A com a inserção do professor de apoio. Na verdade o que esta descrição nos revela é que o aluno 

não muda com a presença desse professor. O aluno continua o mesmo, com suas limitações, diferenças e 

peculiaridades. Onde está a diferença? Encontramos a resposta neste mesmo relatório: 

Neste bimestre o aluno demonstrou interesse em desenvolver suas atividades, bem como 
se disponibilizou para expressar suas idéias e opiniões sobre os temas propostos. As 
metas propostas pelos professores foram em parte alcançadas pelo educando. Lê 
respeitando os ritmos de pontuação. Interpreta com certa facilidade o que lê, e não tem 
dificuldade na ortografia, escrita e coesão. Apresentou bom desenvolvimento lógico 
matemático. Nas aulas de educação física tem desenvolvimento psicomotor satisfatório e 
adequado à sua faixa etária. Demonstrou capacidade parcial na produção de textos com 
organização e unidade temática, assim como identificou aposto, vocativo, vozes do 
verbo e tipo de texto: argumentativo, informativo, não-literário e poético. As adaptações 
foram feitas de acordo com a necessidade do educando.(grifos nossos). (Anexo 3) 

 

A diferença está na atuação do professor, na capacidade de mediar o conhecimento para o aluno. 

Newton (2007) afirma que o trabalho educativo: ensina o indivíduo a estabelecer relação direta, consciente 

e ativa com o conhecimento; favorece na formação da capacidade de concentração necessária para o 

aprender; e suspende as motivações particulares, distanciando do ponto de vista particular para o 

pensamento genérico,  o que possibilita modificar a realidade. Assim, ao realizar adaptações o professor 
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de apoio propicia essa relação direta entre aluno e conhecimento, favorece a concentração e a formação do 

pensamento genérico. Ainda no relatório do aluno A, encontramos o resultado final do ano letivo de 2010: 

O educando obteve resultado positivo no decorrer deste bimestre. Sua produtividade e 
aproveitamento foram considerados satisfatórios por todos os educadores e o mesmo 
conseguiu ampliar seu cognitivo nas diversas áreas de construção do conhecimento. Seu 
comportamento foi bom e o educando se tornou mais sociável. (...) Sendo assim ele está 
com aproveitamento satisfatório e tendo condições de ser promovido (...). (Anexo 3) 

 

Ainda em Newton Duarte (2007) encontramos a discussão sobre a relação existente entre a 

educação escolar e o conceito de cotidiano. O indivíduo singular e suas atividades é o que compõe o 

cotidiano. No entanto, o ser humano é um ser histórico que pertence ao gênero humano, o que implica 

numa humanidade que é construída histórico-socialmente  e que deve ser reproduzida para as novas 

gerações a fim de não somente manter o legado humano, mas também ampliá-lo para o bem da própria 

espécie. 

Nesse sentido, Duarte (2007) coloca a educação escolar como mediadora entre a esfera cotidiana e 

as esferas não-cotidianas, voltadas não para o indivíduo, mas para a reprodução do gênero humano e para 

a realidade produzida historicamente. As esferas não-cotidianas são constituídas pela ciência, arte, 

filosofia, moral e política; exigindo do indivíduo reflexão sobre a origem e sobre o significado dessas 

formas de objetivação e conduzindo o homem a novas formas de ação e carecimentos de nível superior.  

No trabalho do professor de apoio, a mediação entre o cotidiano e não-cotidiano é um desafio e 

busca constante, visto que incluir é “exigir não apenas a matrícula escolar, mas o prosseguimento dos 

estudos até os níveis mais elevados da criação artística, da produção científica, da tecnologia” (Mantoan, 

2006, p. 80). A Avaliação para a Diversidade da aluna B, de dezembro de 2008, exemplifica esse desafio: 

 

Com relação a alguns conteúdos mediados em sala, verifica-se que a educanda consegue 
realizar algumas atividades sozinha, comprovando a efetivação do aprendizado. Isso 
ocorre em maior número nas áreas de Comunicação e Expressão, ou seja: Língua 
Portuguesa, Arte e Educação Física e também em Ciências Naturais. Em História e 
Geografia a educanda depara-se com a dificuldade de leitura e sintetização de textos 
longos e informações diluídas ao longo dos mesmos. Em Matemática suas limitações são 
mais acentuadas. (Anexo 4) 
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O trabalho do professor de apoio adaptando as atividades e conteúdos às necessidades 

educacionais individuais “... independentemente dos níveis de compreensão a que consigam chegar” 

(Mantoan, 2006, p.80) deve assegurar o acesso a toda gama de conhecimento dada aos demais alunos. Isso 

engendra práticas de ensino a serem desenvolvidas com esses alunos, que vai desde o conhecimento sobre 

as necessidades educacionais especiais até a elaboração de referenciais teórico-práticos sobre o ensino e a 

aprendizagem desses alunos. Nesse quesito o trabalho do professor de apoio precisa avançar 

consideravelmente, a fim de ampliar a extensão de aprendizagem do aluno. O relatório avaliativo da aluna 

B, de dezembro de 2010, comprova essa necessidade: 

A capacidade de elaboração e construção de textos orais e escritos se manteve no mesmo 
patamar do bimestre anterior. (...) O raciocínio lógico e matemático apresentou 
estabilidade, visto que a aluna não apresentou avanços nos processos operacionais 
empregados nas realizações das atividades práticas da matemática. (Anexo 5) 

  

Os relatórios do aluno C trazem aspectos ainda mais intrigantes para a compreensão dos impactos 

da entrada do professor de apoio na sala de aula. A primeira Avaliação para a Diversidade do referido 

aluno é de 2008. Mas inúmeras advertências por comportamentos inadequados do ano de 2007 compõem 

a documentação do aluno. São reclamações que vão do uso de celular na sala de aula a jogar bolinhas de 

papel com o tubo da caneta e, principalmente, advertências por não parar em sala de aula. No ano de 2007, 

o aluno C cursou o 7º ano do Ensino Fundamental.  

No relatório de 2008, agora com o professor de apoio, constata-se que o aluno C não estava 

totalmente alfabetizado. Na metade do ano letivo, já é possível perceber o impacto na vida deste 

educando: 

Com o auxílio do professor de apoio o educando conseguiu realizar a maioria das 
atividades propostas por todos os representantes das diversas áreas e obteve avanço 
considerável em seu cognitivo. Sua capacidade de atenção aumentou um pouco, porém 
ainda é bastante disperso e ansioso no decorrer das explicações realizadas pelos 
professores durante as aulas. Demonstrou que ainda tem dificuldade em leitura e escrita, 
embora tenha avançado um pouco neste quesito. (Anexo 6) 

 

A descrição avaliativa do aluno C é intrigante por mostrar e denunciar a organização do sistema 

de ensino: sistema que não consegue suprir as necessidades educacionais dos seus alunos. A prova dessa 

situação está no fato do aluno C cursar as últimas etapas do Ensino Fundamental sem estar alfabetizado. 
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Por outro lado, de aluno-problema e semi-analfabeto, e em pouco tempo com o acompanhamento do 

professor de apoio, o aluno C tem mudanças não somente no comportamento, mas na forma de se 

relacionar com o conhecimento.  

O aluno conseguiu iniciar seu processo de aquisição da leitura, porém ainda não 
demonstra fluência, segurança e desenvoltura. Também tem dificuldade em 
compreender, interpretar e produzir textos com autonomia. (...) As atividades que 
envolvem a utilização do raciocínio lógico e matemático foram realizadas com maior 
desenvoltura, pois o aluno tem grande facilidade com a área de exatas. A criatividade do 
educando se mostrou mais desenvolvida e ele conseguiu inovar em algumas das 
possibilidades de respostas para questões que lhe forma propostas. As atividades e 
avaliações formais, propostas para o educando, não foram adequadas às suas 
necessidades educacionais individuais. (Avaliação para a Diversidade, junho de 2010) 
(Anexo 7) 

 

Nesse último relato, além do visível avanço do aluno C, percebe-se que as dificuldades para 

atender as necessidades educacionais dos alunos persistem: atividades e avaliações padronizadas e 

engessadas em práticas homogeneizadoras. Tais são resultados não dos professores do lócus estudado, 

mas de todo um sistema organizacional e de uma lógica de funcionamento de ensino da qual as escolas e 

seus agentes são oriundas e reprodutoras.  

O professor de apoio pode ser um agente importante para práticas realmente humanizadoras, bem 

como também professores regentes, diretores, coordenadores e demais agentes do contexto escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao definir o trabalho educativo Newton (2007) destaca suas finalidades: a reprodução da humanidade 

e o desenvolvimento do indivíduo. Assim, a atuação do professor não somente contribui para o 

desenvolvimento do aluno, mas, ao agir para a formação do indivíduo, produz e se implica com a vida 

social. 

Isso significa que, ao se apropriar das objetivações historicamente construídas pela humanidade, o 

educando não só se consolida enquanto humano e, deste modo, participante da realidade da espécie; mas 

também se inclui nessa história ao contribuir com sua construção.  
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O trabalho do professor de apoio, sua atuação, é na mediatização. É colocar o aluno na relação direta e 

intencional com essas objetivações, de forma a suscitar nesse educando necessidades superiores nesse 

processo de humanização.  Não se trata, portanto, de intervenção terapêutica. Trata-se de processo 

educativo, de prática docente, de trabalho pedagógico com esse educando.  

Logo, ao fazer qualquer intervenção pedagógica que resulte em aprendizagem para o aluno, o 

professor de apoio precisa entender as especificidades relacionadas ao desenvolvimento e aprendizagem 

desse educando. Essa necessidade resulta, na prática, no imperativo da pesquisa, fazendo desse 

profissional um especialista em “estudo de caso”.  

Outra faceta desse educador está na intervenção para a aprendizagem. Sua mediação se dá de forma 

ampla e, ao mesmo tempo, singular. Ampla porque abrange organização curricular, métodos, técnicas e 

recursos específicos para o processo de ensino e aprendizagem inclusivos.  

Singular por realizar adaptações que atendem às peculiaridades do estudante incluso, propiciando a 

relação direta entre aluno e conhecimento; o que favorece a concentração e a formação do pensamento 

genérico.  

Por outro lado, fazem-se necessário que práticas de ensino sejam desenvolvidas, práticas estas que vão 

desde o conhecimento sobre as necessidades educacionais especiais até a elaboração de referenciais 

teórico-práticos sobre o ensino e a aprendizagem desses alunos.  

Por fim, discutir prática docente, seja qual for sua especificidade dentro do contexto escolar, sempre 

traz à tona o caráter político dessa profissão. Ser professor é, antes de tudo, ser um agente comprometido 

com a transformação social. É se empenhar pela humanização plena do aluno, mediante uma prática que 

busque efetivar as máximas possibilidades de desenvolvimento do indivíduo. Para o professor de apoio 

não é diferente: educar e incluir perpassa pelo comprometimento profissional com a formação humana. 
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É coisa óbvia que haja carência das áreas municipais, mas é óbvio também que, 

tendo de enfrentar suas dificuldades, elas as superarão e só as enfrentando 

aprenderão a marchar. 

Paulo Freire 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho pretende analisar a experiência que a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação de Anápolis (SEMED) vem experimentando na implantação de mudanças na gestão municipal.   

Mudanças essas que vem alterando gradativamente a forma de gerir os processos pedagógicos nas 

escolas.  E também a possibilidade destas experiências inovadoras e as lições que delas possam ser 

extraídas possam chegar por meio desta publicação às comunidades educacionais; dos responsáveis pela 

tomada de decisão em políticas educacionais às escolas e seus gestores, professores, alunos, pais e 

comunidade. O objetivo é apresentar um exemplo, com seus sucessos e dificuldades, de modo que sirvam 

de inspiração ou de aprendizagem, contribuindo com a caminhada daqueles municípios que queiram 

enfrentar suas dificuldades e superá-las, o que implicará na possível transformação do quadro atual 

retratado pelas estatísticas educacionais brasileiras no que se refere ao desempenho dos estudantes.  

Das muitas lições que podem ser extraídas dessa experiência a mais importante delas foi que a 

educação foi tomada como prioridade por parte da política municipal.  A educação vem sendo vista como 

caminho para a promoção de desenvolvimento - a principal delas certamente foi a da centralidade da 

criança e sua aprendizagem no processo educativo, tendo como foco prioritário a alfabetização nos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental. A escola existe por ela e para ela (criança). Garantir-lhe o direito de 

aprender é responsabilidade de professores, de coordenadores e de gestores. Todo esse processo será 

apresentado ao longo deste trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Todo aluno da rede pública de ensino tem o direito fundamental de aprender e aprender com 

qualidade. Partindo desta premissa a gestão municipal, partiu para análise da realidade vigente; tendo 

como base os resultados obtidos na Provinha Brasil (2.º ano)94  e na Prova Brasil (5.º ano), os diagnósticos 

de evolução da escrita do 1.º e 2.º ano95, desempenho acadêmico96 dos alunos, as visitas in loco nas 

unidades escolares pelo Departamento Pedagógico, por meio de seus Assessores Pedagógicos observando 

os planejamentos dos professores e a prática pedagógica em sala de aula.  A análise da realidade foi 

intermediada pela reflexão  da proposta do sociólogo português Antônio Nóvoa, que afirma: 

 

Vale a pena ser ensinado tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que une, isto é, 
tudo o que integra cada indivíduo num espaço de cultura e de sentidos. Tudo o que 
liberta, isto é, tudo o que promove a aquisição de conhecimentos, o despertar do espírito 
científico. [...] e tudo o que torna a vida mais decente. 

 

Como fruto desta reflexão foi traçada uma política pública municipal, com a intenção de modificar 

a realidade.  

A Provinha Brasil aplicada no ano de 2009 e depois em 2010 foram pontos relevantes e 

fundamentais para a tomada de decisão. 

                                                           
94A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo 
ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa avaliação acontece em duas etapas, uma no início 
(Teste1) e a outra ao término do ano letivo (Teste 2). A aplicação em períodos distintos possibilita aos professores 
e gestores educacionais a realização de um diagnóstico mais preciso que permite conhecer o que foi agregado na 
aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de leitura dentro do período avaliado.  
 
95 Os diagnósticos de escrita se referem a um ditado (escrita e leitura) realizado individualmente com as crianças, 
no qual se analisa a hipótese de escrita em que se encontram a cada bimestre, estes dados são consolidados em 
tabelas, no qual se tem uma visão tanto individual como no geral de cada turma da escola e da Rede Municipal de 
Ensino. 
96 O desempenho acadêmico se refere ao número de alunos com média e abaixo da média por turma, todos estes 
dados são enviados à Secretaria que faz a consolidado geral e o cruzamento entre os dados do desempenho 
acadêmico com os do diagnóstico de escrita dos alunos, que após análise da realidade apresentada servem  para 
encaminhamentos na prática pedagógica, através da assessoria pedagógica, coordenadores pedagógicos e 
professores. 
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O teste 1  foi aplicado pela própria Unidade Escolar e os dados enviados e consolidados pela 

SEMED, o teste 2 da  Provinha Brasil  foi aplicado pelos Assessores Pedagógicos da SEMED ao final do 

ano, em 82 turmas das 64 escolas da Rede Municipal de Ensino, ou seja o teste foi aplicado à totalidade 

das escolas da Rede, atingindo um total de 1595 alunos, a cada ano;  após a organização e análise dos  

dados identificou-se  os principais problemas quanto ao desenvolvimento das habilidades prevista nos 

instrumentos de avaliação; habilidades estas que foram consideradas pela equipe como sendo 

imprescindíveis para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento97.  Os aspectos avaliados foram: 

apropriação do sistema de escrita; leitura; compreensão e valorização da cultura escrita. 

Dessa forma, os dados coletados e as informações produzidas serviram e ainda servem de fonte de 

reflexão para o aperfeiçoamento, para o planejamento de uma política pública de formação continuada dos 

professores, para o estabelecimento de metas, para escolha dos componentes curriculares, a adequação das 

estratégias de ensino, de acordo com as necessidades diagnosticadas, contribuindo para que atinjamos os 

níveis desejados  de qualidade do ensino da Rede Municipal de Ensino. 

Em 2009 os indicadores revelaram que 55% das unidades escolares se encontravam no nível 398 e 

45% das unidades escolares se encontravam no nível 499, o que indicava que para se alcançar o nível 5100 

era preciso uma reorientação tanto na prática pedagógica do professor como do conteúdo que deveria 

permear simultaneamente a apropriação do sistema de escrita com o seu uso e função social, quanto na 

atuação dos gestores e da própria Secretaria oferecendo e acompanhando de forma concomitante a 

formação dos professores alfabetizadores, principalmente, no que se refere ao déficit de letramento dos 

alunos, que ficou claramente evidenciado no gráfico que indicava o baixo índice de acertos nas questões 

de n.° 18 a 24 (questões de leitura e interpretação de diferentes tipologias textuais de uso funcional).  

A análise dos dados da Prova Brasil/2010, revelou certa melhoria, mas ainda aquém do necessário, 

mas de certa forma indicando que estamos no caminho desejado, o índice geral da rede no nível 4 cresceu 

                                                           
97 A concepção de alfabetizar letrando parte do pressuposto de que o aluno se apropriará do sistema 
alfabético/ortográfico na perspectiva da convivência com diferentes práticas sociais de leitura e de escrita. Isto 
implica em substituir as tradicionais e artificiais cartilhas pelos diversos materiais de leitura e escrita que circulam na 
escola e na sociedade, criando situações que tornem necessárias e significativas as práticas de produção de textos. 
98 De acordo com a Provinha Brasil neste nível, os alunos demonstram que consolidaram a capacidade de ler palavras 
de diferentes tamanhos e padrões silábicos, conseguem ler frases com sintaxe simples (sujeito + verbo + objeto) e 
utilizam algumas estratégias que permitem ler textos de curta extensão. 
99 De acordo com a Provinha Brasil nesse nível, os alunos leem textos simples e são capazes de interpretá-los, 
localizando informações, realizando inferências e reconhecendo o assunto ou a finalidade a partir da leitura 
autônoma desses textos. 
100 De acordo com a Provinha Brasil neste nível, os alunos demonstram ter alcançado o domínio do sistema de escrita 
e a compreensão do princípio alfabético, apresentando um excelente desempenho, tendo em vista as habilidades que 
definem o aluno como alfabetizado e considerando as que são desejáveis para o fim do segundo ano de 
escolarização. 
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de 45% para 93% das unidades escolares, enquanto que o número de escolas no nível 3 reduziu de 55% 

para 7%. Sendo que na análise das questões com maior índice de acertos e erros, ficou claramente 

evidenciada a permanência no déficit na parte de leitura e interpretação de textos de uso social.  

Com a interpretação pedagógica da pesquisa realizada em 2009 e posteriormente em 2010 com a 

aplicação da Prova Brasil (2.º ano), a análise dos resultados da Prova Brasil (5.º ano) em língua 

portuguesa, que tem foco na leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas e análise 

comparativa dos diagnósticos de evolução da escrita e desempenho a acadêmico, cujos resultados não 

foram satisfatórios, apontando um descompasso entre o desempenho acadêmico positivo em relação ao 

número de alunos não alfabéticos, ficou reafirmada a necessidade se investir e trabalhar simultaneamente 

alfabetização e letramento visando a formação de alunos leitores e produtores de textos, e, em 

conseqüência, de cidadãos da cultura letrada, capazes de atuarem com autonomia e como cidadãos críticos 

e capazes de transformar o meio em que vivem. 

Para que tal fato ocorra, fez-se e ainda se faz necessário investir na formação dos professores 

alfabetizadores, modular profissionais com perfil adequado à alfabetização, acompanhamento da equipe 

gestora das unidades escolares junto às salas de alfabetização, análise conjunta dos diagnósticos e tomada 

de decisões pedagógicas para o atendimento às necessidades verificadas. Somente com o trabalho e 

responsabilidade no conjunto (professores de 1.° e 2.° ano, gestores, coordenadores pedagógicos  e 

secretaria de educação)  será possível a mudança e o alcance da aprendizagem - o Nível 5 ao final do 2.° 

ano e a conseqüente melhoria ao final dos Anos Iniciais (5.º ano) do Ensino Fundamental, com uma 

aprendizagem realmente eficiente e eficaz 

 Para implantar uma nova política municipal de educação com foco na aprendizagem e prioridade 

para a alfabetização nas séries iniciais, a Secretaria de Educação de Anápolis pôs em prática um conjunto 

de ações sistêmicas, convergindo para o mesmo objetivo. De forma coerente e integrada, entendidos como 

meio e não como um fim em si mesmos, processos e programas foram direcionados para a garantia da 

efetivação do direito à aprendizagem. Estes processos e programas se não resultam em aprendizagem dos 

alunos, são revistos ou ampliados. 

 

A DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES: 



297 

 

ÍNDICE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL POR 
NÍVEIS NA PROVINHA BRASIL- TESTE 1/2009
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04 

Para a gestão municipal, a principal ação de melhoria da qualidade do ensino fundamental, não só no 

município, mas no Brasil como um todo, está relacionada ao direito efetivo à aprendizagem. Foi com essa 

convicção que, após a análise dos dados, que nortearam a nova política municipal de educação, foram 

definidas algumas ações, que estão abaixo elencadas, destacando-as como prioritárias: 

 

1. Programa Aprender com Qualidade: Ciclo da Alfabetização 

 

2. A Mudança Na Prática Pedagógica das Escolas: 

2.1- Uma Nova Rotina na Sala de Aula 

2.2- Matriz Curricular 

2.3- Apostilas com Orientações e Apoio Pedagógico ao Professor do 1.º ano ao 5.º ano 

2.4- Redes de Aprendizagem 

 

3. Visitas Mensais de Acompanhamento e Apoio Pedagógico às Unidades Escolares 

 

4. Formação Continuada 

 

5. Consolidação e Interpretação Pedagógica Bimestral de dados (diagnóstico e desempenho acadêmico) 

 
 

6. Aplicação e Interpretação Pedagógica dos resultados do Teste 2 da Provinha Brasil. 

Abaixo os gráficos e tabelas analisados: 
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PROVINHA BRASILPERCENTUAL DE ACERTOS POR QUESTÃO
PROVINHA BRASIL/2009 
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1º ANO

4º BIMESTRE/2009 4º BIMESTRE/2010

NÍVEIS TOTAIS % TOTAIS %

Pré-silábico I 31 1,0% 24 1,1%

Pré-silábico II 75 3,0% 73 3,4%

Silábico s/ valor sonoro 139 5,0% 97 4,5%

Silábico c/ valor sonoro 308 12,0% 220 10,2%

Silábico Alfabética 394 15,0% 268 12,4%

Alfabética 1702 64,0% 1484 68,5%

TOTAIS GERAIS 2649 100% 2166 100%

2º ANO

4º BIMESTRE/2009 4º BIMESTRE/2010

NÍVEIS TOTAIS % TOTAIS %

Pré-silábico I 14 0,4% 16 0,6%

Pré-silábico II 70 2,1% 34 1,3%

(SSVS) Silábico s/ valor sonoro 119 3,6% 79 3,0%

(SCVS) Silábico c/ valor sonoro 170 5,1% 135 5,1%

Silábico Alfabética 225 6,7% 185 7,0%

Alfabética 2742 82,1% 2177 82,9%

TOTAIS GERAIS 3340 100% 2626 100%

1º / 2º ANO

4º BIMESTRE/2009
1º ANO

1º BIMESTRE/2010
2º ANO

NÍVEIS TOTAIS % TOTAIS %

Pré-silábico I 31 1,0% 67 1,6%

Pré-silábico II 75 3,0% 213 5,2%

Silábico s/ valor sonoro 139 5,0% 330 8,1%

Silábico c/ valor sonoro 308 12,0% 495 12,1%

Silábico Alfabética 394 15,0% 775 18,9%

Alfabética 1702 64,0% 2215 54,1%

TOTAIS GERAIS 2649 100% 4095 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICOS DE EVOLUÇÃO DA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Programa Aprender com Qualidade: Ciclo da Alfabetização 

Em novembro de 2004, com a Resolução CME N.º 001 ficou ampliado o Ensino Fundamental de 

oito para nove anos. Na busca em atender ao cumprimento do inciso II do art. 2.º desta resolução, a 

Secretaria Municipal de Educação lançou documento com as diretrizes do Programa Aprender com 

Qualidade - Ciclo da Alfabetização, que visa viabilizar uma alfabetização no sentido pleno que é a 
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formação de crianças leitoras e produtoras de texto já nos dois primeiros anos do processo de 

escolarização do ensino fundamental; respeitando as características etárias, sociais e psicológicas das 

mesmas, bem como atendendo ao disposto no Art.2.º da Lei 9394/96. 

Observa-se nos dados já analisados anteriormente que há uma ruptura com o processo anterior (1º 

ano), os professores no 2º ano não dão continuidade ao processo de alfabetização vivido pelas crianças, 

precisamos pensar em atitudes que deem continuidade às suas experiências anteriores, para que elas, 

gradativamente, sistematizem os conhecimentos sobre a língua escrita. 

Atendendo à Resolução CME N.º 001, em seu art. 1.º inciso II, que diz respeito ao atendimento 

das peculiaridades dos alunos e garantia de aprendizagem e ao art. 3.º que faz referência à avaliação do 

funcionamento e qualidade do ensino, a SEMED, vem analisando de forma comparativa os dados do 

Diagnóstico de Escrita e do Desempenho Acadêmico; nos de 2009\2010 os resultados apontaram que: na 

rede municipal de ensino cerca de 50% de alunos ainda não escrevem convencionalmente ao final do 1º 

ano. Este fato se torna agravante porque, ao final do 2º ano, estes alunos não alfabéticos, em especial os 

pré silábicos e silábicos são retidos sem evolução de sua escrita mesmo após os dois anos no ensino. E o 

fator mais preocupante é que muitos destes alunos não são retidos e passam a acumular fracassos nos anos 

posteriores e, frequentemente, são aqueles que ficam retidos ao final do 5º ano dos anos iniciais.  

Analisando os dados acima a luz dos artigos 23 e 32 da LDB, percebeu-se a necessidade de um 

programa com diretrizes norteadoras específicas para o atendimento integral das crianças, com garantia de 

qualidade. Essa qualidade implica assegurar um processo educativo respeitoso, com as orientações 

pedagógicas construídas tendo como base o respeito às crianças, como sujeitos de sua aprendizagem. 

 Procurando romper com uma infinidade de situações e procedimentos que foram cristalizados pela 

rotina, nada melhor que a presente discussão e encaminhamentos, que tenham como ponto de partida as 

seguintes indagações: Qual está sendo a qualidade do aprendizado? O que as crianças estão aprendendo 

tem função social? Há o conhecimento e atendimento diversificado quanto à heterogeneidade das turmas 

no decorrer do ciclo? Ocorre a continuidade do ensino no ciclo? O professor (equipe educativa) entende o 

1º e 2º ano como um ciclo de alfabetização? Os dados analisados e observação in loco nas unidades 

escolares indicam que há muito a se fazer. 

Nesta perspectiva, o Ciclo de Alfabetização incorpora a concepção de formação global dos 

sujeitos, partindo do pressuposto de que todos têm capacidades para aprender, desde que sejam 

pedagogicamente bem conduzidos. Assim, o foco se desloca dos conteúdos para os alunos, sujeitos da 

aprendizagem, para o desenvolvimento das competências e habilidades. 
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A partir do exposto ficou evidente a necessidade urgente em viabilizar medidas para se obter uma 

educação inicial (1º e 2º ano) eficaz, assim a Semed, ciente de sua responsabilidade lança este Programa 

como parte essencial das políticas públicas deste governo na perspectiva de se atingir o Plano de Metas 

“Compromisso Todos pela Educação”.  

 

Objetivos do Ciclo de Alfabetização: 

• Garantir que os alunos dos anos iniciais, 1º e 2º anos, desenvolvam o domínio da leitura e escrita 

até os sete/oito anos de idade, privilegiando o contato com a diversidade de gêneros textuais ainda 

na fase inicial de aprendizagem. Deter essas competências significa migrar para os anos 

subsequentes sem descompassos, mas com desempenho potencialmente satisfatório em outras 

disciplinas. 

• Provocar mudanças efetivas na estrutura tradicional da educação básica, no que se refere ao ciclo 

de alfabetização (1º e 2º ano), em seus diversos aspectos: espacial, do currículo, do tempo escolar, 

da metodologia.  

• Fortalecer o compromisso do professor com o ciclo de alfabetização e a formação para nele atuar, 

na tentativa de garantir o sucesso do mesmo. 

Ações Gerais: 

a. Formação de todos os Professores Alfabetizadores Regentes do 1º e 2º ano. 

b. Formação dos Diretores. 

c. Formação dos Professores Coordenadores Pedagógicos. 

d. Materiais específicos de apoio ao professor alfabetizador e à sala de aula. 

e. Critérios diferenciados para regência das turmas de 1º e 2º ano.  

f. Responsabilidade do professor regente de acompanhar sua turma nos dois anos do ciclo de 

alfabetização. 

g. Criação de Turmas Intensivas no 3º ano.  

 

2- A Mudança Na Prática Pedagógica das Escolas 

2.1- Uma Nova Rotina na Sala de Aula 

A nova política educacional exigiu um olhar especial para o que ocorria, até então, na sala de aula. 

As observações iniciais indicaram que, as atividades realizadas no dia-a-dia pelos alunos do 1.º ao 5.º ano 
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podiam ser resumidas em apenas duas etapas: na primeira parte da aula, os professores descreviam uma 

tarefa na lousa e os alunos a transcreviam para seus cadernos; na segunda parte, após o recreio, os alunos 

resolviam a tarefa. Diante dessa constatação, a Secretaria de Educação compreendeu que para gerar 

mudanças na aprendizagem dos alunos era preciso intervir diretamente para a implementação da proposta 

pedagógica da Secretaria de Educação, que já estava em sintonia com os referenciais teóricos dos PPPs 

(Projetos Políticos Pedagógicos) das Unidades Escolares, que tinham como tal o sóciointeracionismo; mas 

só no papel não na prática.  A rotina da sala de aula foi então reorganizada de modo que várias atividades 

fossem realizadas tendo como fio condutor a teoria sóciointeracionista. A mudança da rotina de sala de 

aula deu um caráter mais estruturado ao processo de ensino-aprendizagem, tornando a pedagogia mais 

visível para o professor. Essa reestruturação vem repercutindo no domínio do processo de aprendizagem 

tanto pelos professores quanto pelos alunos.  

Organizar uma rotina semanal é fundamental para orientar o planejamento e o cotidiano da sala de 

aula. Ela se expressa na forma como são organizados o tempo, o espaço, os materiais, as propostas e 

intervenções do professor e revela suas intenções educativas. 

A rotina semanal abaixo descrita se conduz na perspectiva do desenvolvimento da linguagem, de 

acordo com Vygotsky: 

 

(...) assim como o trabalho manual e o domínio do desenho são para Montessori, 
exercícios para o desenvolvimento da habilidade da escrita, também o jogo e o desenho 
deveriam ser estágios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os 
educadores deveriam organizar essas ações e todo o complexo processo de transição de 
um tipo de linguagem escrita para outro. Deveriam seguir todo o processo através de 
seus momentos mais críticos até a descoberta de que não somente se podem desenhar 
objetos, mas representar s linguagem. Se quiséssemos resumir todas essas exigências 
práticas e expressá-las em uma só, poderia, os dizer simplesmente que às crianças dever-
se-ia ensinar-lhes, a linguagem, não a escrita das letras”. (Vygotsky, 2000, p.178) 

 

Outro ponto importante com a utilização da rotina no planejamento semanal é a garantia de estar 

trabalhando a formação integral da criança, como: a linguagem oral, a leitura, a escrita abrangendo 

(produção e revisão textual, análise linguística da formação das palavras (relação grafema/fonema), 

contato com diferentes gêneros textuais, o calendário, o raciocínio lógico matemático, a arte, a ludicidade, 

as diferentes áreas do conhecimento todos contextualizados e articulados, buscando situações reais de uso 

social da leitura, da escrita e da oralidade.  
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A tomada de consciência desse mundo pela criança ocorre não por meio da atividade teórica 

abstrata, mas, sim, por meio da ação. “Uma criança que domina o mundo que a rodeia é uma criança que 

se esforça por atuar nesse mundo”. (LEONTIEV, 2001, p.120) 

De acordo com Leontiev (2001), esta rotina semanal se faz um meio de levar para o interior da 

sala de aula, para a prática pedagógica do professor a ludicidade às crianças, permitindo a interação da 

criança com o objeto de conhecimento. As contribuições de Vygotsky (2000) reforçam a importância da 

atividade lúdica para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Para o autor esta atividade não é 

importante por ser uma atividade prazerosa, mas, sim por preencher necessidades fundamentais da 

criança, tais como: permitir que resolva o impasse entre o seu desejo e a impossibilidade de satisfazê-lo 

imediatamente, exigir o cumprimento de regras, permitir certo distanciamento entre a percepção imediata 

dos objetos e a ação. Além dessas necessidades fundamentais, interessa-nos destacar que, segundo 

Vygotsky (2000), o jogo cria o que ele denomina de “zona de desenvolvimento proximal”. Ao brincar, a 

criança cria uma situação imaginária, experimenta um nível acima da sua idade cronológica, da sua 

conduta diária, extrapolando suas capacidades imediatas. 

Por tudo que argumentamos, salientamos a intenção da rotina semanal no planejamento, visando 

uma aula mais dinâmica, interativa, possibilitando que o desenvolvimento da linguagem escrita em 

crianças seja realizado por meio de estratégias de aprendizagem que respeitem suas características e seu 

direito de viver plenamente esse momento da vida.  

Sabendo que a linguagem escrita requer, diferentemente de outros bens culturais, a sua 

apropriação por parte dos sujeitos. Como adverte Ferreiro (2003) é conveniente falar de “apropriação”, 

que quer, pois, designar o ato de tornar próprio um conhecimento disponível na cultura (FERREIRO 

2003). Assim o aprendiz precisa reconstruir as bases do sistema de escrita e ao se apropriarem deste, se 

convertam em membros da cultura escrita, e tornem-se usuários desse sistema. A rotina conduz a 

diferentes situações em que a leitura e a escrita se fazem necessárias e possíveis de serem apropriadas 

pelos aprendentes. 

 

Itens da Rotina Semanal da Alfabetização 1.º e 2.º ano: Acolhida, Leitura Compartilhada, Calendário, 

Roda de Conversa, Registro da Roda de Conversa, Hora da Atividade, Produção de Texto, Revisão de 

Texto, Recreação Dirigida/Educação Física, Artes, Hora da Leitura: Leitura em Voz Alta feita pelo 

Professor e Leitura pelo Aluno, Para Casa 
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2.2- Matriz Curricular 

 A elaboração e implementação de um currículo oficial são complexas e dinâmicas estando sujeitas 

a mudanças entre sua criação e implementação e no decorrer do processo. 

As Orientações Curriculares e Expectativas de Aprendizagens têm como objetivos principais 

contribuir para a reflexão e discussão sobre o que os estudantes precisam aprender, relativamente a cada 

uma das áreas de conhecimento e subsidiar as escolas na organização e aprimoramento de seus projetos 

pedagógicos, ao longo do Ensino Fundamental- Anos Iniciais. 

É preciso compreender que o currículo não é o único fator responsável pelo fracasso da 

complexidade que é a alfabetização, o currículo e sua estruturação pode ser um desses fatores e que por 

isso mereceu uma análise em busca de alternativas para um melhor desempenho na alfabetização. 

 Segundo Negri (2007), 

 

O planejamento e a organização curricular não consistem em um simples reflexo de uma 
cultura inquestionável; ao contrário são algo dinâmico e determinado por complexas 
relações de poder e de interesses nem sempre claros, cuja compreensão é essencial para 
um estudo crítico na área educacional. (NEGRI, 2007, p.19) 

 

A Matriz Curricular foi organizada pela equipe pedagógica da SEMED, coordenado pela Gerência 

de Ensino, que partindo da matriz curricular de 2009 construída coletivamente pelos professores da Rede, 

submetida a constantes avaliações pelos próprios professores quando da presença da assessoria 

pedagógica nas unidades escolares, avaliações estas que foram sendo registradas e depois sistematizadas 

nas orientações curriculares. Esta reformulação foi submetida a uma leitura para análise junto aos 

representantes dos grupos de professores e com os coordenadores pedagógicos que ora acataram a 

proposta apresentada, ora apresentaram propostas de outras reformulação e sugestões.  

Assim ocorreu a última sistematização, a partir da qual foi elaborada a versão, definitiva que 

orienta a organização e o desenvolvimento curricular das escolas da rede municipal. 

O objetivo das orientações curriculares e expectativas de aprendizagem é o de construir uma 

proposta curricular articulada, integrada e coerente, que atenda às finalidades da formação para a 
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cidadania, vinculando os conteúdos com o que se considera relevante e necessário em nossa sociedade do 

século XXI, visando a inserção social e cultural dos indivíduos, assim, a organização curricular tem como 

fio condutor temas mensais voltados para a formação do cidadão crítico, reflexivo e transformador do 

meio em que vive, articulados aos conteúdos, contextualizando os conteúdos considerados como os mais 

relevantes nas diferentes áreas do conhecimento.  

Os temas são estes: Janeiro/Fevereiro: Tema Identidade, Março: Tema Saúde, Abril: Tema Ética, 

Maio: Tema Trabalho, Junho: Tema Meio Ambiente, Agosto: Tema Folclore, Setembro: Tema Civismo, 

Outubro: Tema Criança: Direiros e Deveres, Novembro/Dezembro: Tema Sociedade e Consumo 

As políticas curriculares estão sempre em um processo de existir de “vir a ser”, pois dependem das 

múltiplas leituras, feitas por múltiplos leitores em constante processo de interpretação e reinterpretação. 

Assim, a matriz curricular a cada ano passa por um processo de reavaliação  com possíveis visando uma 

aprendizagem significativa e ajustada às necessidades e tipos de aprendizagem dos alunos. 

 

2.3- Apostilas com Orientações e Apoio Pedagógico ao Professor do 1.º ano ao 5.º ano. 

Foi disponibilizado aos professores apostilas mensais com orientações didáticas inseridas ao 

planejamento de rotinas semanais, de acordo com a matriz curricular, conteúdos e habilidades 

contextualizadas ao tema mensal, nestas há o detalhamento do trabalho a ser realizado na sala de aula em 

cada etapa da rotina. A  proposta alterou essencialmente o dia-a-dia da sala de aula, que ganhou em 

atratividade e humanização. Inicialmente, os professores resistiram ao uso da rotina, depois passaram a 

seguir de forma estrita tanto a rotina quanto as matrizes pedagógicas. O progressivo conhecimento da 

proposta, a participação nas redes de aprendizagem da formação continuada vem aumentando a 

capacidade de entendimento quanto a teoria e de como se dá a prática, possibilitando o uso mais particular 

e flexível do material, já demonstrando autonomia e criatividade em seu planejamento. As apostilas foram 

um dos caminhos para solucionar um problema enfrentado pelo município diante da implementação da 

proposta pedagógica de ensino: a insegurança quanto ao “saber fazer” em aliar teoria e prática. Sua 

dinâmica de produção envolve pré elaboração pela equipe de assessores pedagógicos e experimentação 

com os professores durante as atividades formativas, o que se revelou uma estratégia interessante, pois 

permite ir trabalhando a ação do professor, que se apropria do processo e atribui significados à sua prática.  
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2.4- Redes de Aprendizagem  

Quando a intuição se torna a principal ferramenta de trabalho, o ensino perde sua função de 

incrementar a aprendizagem acabando por gerar uma reprodução da informação. A isso Demo acrescenta: 

 

A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se define como 
socializadora de conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na prática, atrapalha o 
aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução. Vira treinamento. É equivoco 
fantástico imaginar que o “contato pedagógico” se estabeleça em um ambiente de 
repasse e cópia, ou na relação aviltada de um sujeito copiado (professor, no fundo 
também objeto, se apenas ensina a copiar) diante de um objeto apenas receptivo (aluno), 
condenado a escutar aulas, tomar notas, decorar e fazer prova. A aula copiada não 
constrói nada de distintivo, e por isso não educa mais do que a fofoca, a conversa fiada 
dos vizinhos, o bate-papo numa festa animada (DEMO, 2000, p. 15). 

 

 De acordo com Demo, para que tal situação não perpetue é preciso investir na formação do 

professor em serviço, este é o papel das redes de aprendizagem, onde se percebe que a modificação desse 

panorama está intimamente ligada à formação do professor e a sua competência. 

Entende-se que construir uma competência é tornar-se habilidoso, tanto quanto for necessário, 

para resolver situações-problema e aprender a buscar meios para a aquisição de novas competências já que 

“uma aprendizagem só é possível quando articulada aos saberes anteriores, que possibilitam o acesso a 

ela.” (PERRENOUD, 2002, p. 152). 

Por tudo isso, afirmamos que as Redes de Aprendizagem servem de meio tanto para a formação 

contínua do (a) educador (a) escolar quanto para a construção criativa e coletiva do conhecimento. Essa 

metodologia é pensada com o olhar voltado para a formação desses (as) profissionais de ensino, no 

contexto de um modelo epistemológico que supõe o conhecimento como um processo (cri)ativo,  de  

apropriação  e  transformação  da realidade. 

Entendemos as Redes de Aprendizagem, como uma metodologia de trabalho em grupo, 

caracterizada pela “construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e 

intercâmbio de experiências” (CANDAU, 1999, p.23), em que o saber não se constitui apenas no resultado 

final do processo de aprendizagem, mas também no processo de construção do conhecimento. Assim, 

desenvolve-se uma experiência de ensino e aprendizagem em que educadores e educandos constroem 

juntos o conhecimento num “...  tempo-espaço para vivência, a  reflexão, a conceitualização: como  síntese 

do pensar,  sentir e atuar. Como ‘o’  lugar  para  a  participação,  o  aprendizado  e  a  sistematização  dos  

conhecimentos”  (GONZÁLES CUBELLES apud CANDAU, 1999, p.23). 
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As Redes de Aprendizagem utilizam de estratégias que supõem o aprender fazendo, através de um 

processo sistemático que permite a ação-reflexão-ação na constituição de um profissional autônomo em 

sua prática, capaz de posicionar-se diante as dificuldades apresentadas no decorrer do processo ensino 

aprendizagem junto aos seus alunos.  

As temáticas abordadas durante as oficinas procuram contextualizar-se com a realidade vivenciada 

na Rede Municipal. Suas propostas vêm de encontro as necessidade dos educadores, pois o nosso maior 

desafio é refazer a competência do docente e para isso é absolutamente indispensável refazer o seu trajeto 

formativo. 

 

Sistemática da Rede de Aprendizagem 

N.º de  Pólos de Capacitação: 3 Grupos de Unidades Escolares)  

Meta – Capacitar todos os professores dos Anos Iniciais 1.º ao 5.º ano 

Quando - Ocorrem de três a quatro anuais. 

Público atingido: 744 professores 

Carga Horária -  4 horas 

 

3- Visitas Mensais de Acompanhamento e Apoio Pedagógico às Unidades Escolares 

Em face do compromisso da Secretaria de Educação com a implementação de uma gestão 

pedagógica autônoma da escola, foi definido que o espaço de formação das redes de aprendizagem e as 

visitas às escolas deveriam ter a natureza de apoio e não de ingerência. 

Assim a assessoria pedagógica realiza uma visita mensal em cada uma das unidades escolares da 

Rede, nos períodos matutino e vespertino. Nestas visitas dá-se um trabalho de acompanhamento 

sistemático da prática pedagógica dos professores, intervindo com reflexões junto aos coordenadores 

pedagógicos e se necessário junto aos professores que gerem tomadas de decisão, oferecendo o apoio 

didático-pedagógico que se fizer necessário. 

 

4- Formação Continuada 

 

A alma de qualquer instituição de ensino é o professor. Por mais que se invista na 
equipagem das escolas, em laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, quadras esportivas, 
piscinas, campos de futebol – sem negar a importância de todo esse instrumental -, tudo 
isso não se configura mais do que aspectos materiais se comparados ao papel e à 
importância do professor” (CHALITA, 2001, p. 163). 
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Ao seguir uma fundamentação baseada na intuição e/ou no senso comum o professor acaba por 

retirar o caráter formador da escola. Becker (1993), em sua pesquisa sobre a epistemologia do professor, 

afirma que o docente que não possui fortemente uma teoria que subjaza sua prática, acaba por se deixar 

levar pelo senso comum e executa um ensino basicamente empirista e/ou apriorista, baseado na repetição 

e em receitas mágicas que dizem levar a aprendizagem. 

 Acreditando, pois, que não seria possível mudar a prática pedagógica das escolas sem investir na 

formação do professor alfabetizador, investiu-se prioritariamente no desenho de um programa de 

capacitação voltado para a relação entre teoria e prática onde o professor experimentaria em sua formação 

a proposta de ensino de resolução de situações problema, a ser desenvolvida em sua sala de aula, 

possibilitando ao professor a vivência do que é ensinado aos alunos e a atribuição de significados para sua 

prática pedagógica.   

Desta forma é garantido ao professor a oportunidade de desenvolver as competências necessárias a 

um profissional da educação superando a dicotomia entre teoria e prática. Perrenoud diz que, “A 

‘revolução das competências’ só acontecerá se, durante sua formação profissional os futuros docentes 

experimentarem-na pessoalmente” (PERRENOUD 1999, p. 82). Já (NÓVOA 2002, p. 23) diz que: “O 

aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, 

como lugar de crescimento profissional permanente.” Para esse estudioso português, a formação 

continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumentos contínuos 

de análise.  

Partindo destes pressupostos foi delineado o Curso Práticas de Letramento e Processos de 

Alfabetização, sob a responsabilidade do Centro de Formação dos Profissionais da Educação – CEFOPE – 

como pré-requisito para modulação do professor nas salas de alfabetização e, para garantir a qualidade do 

trabalho de orientação aos professores, os coordenadores pedagógicos foram também inseridos no 

processo de formação.  

 

CONCLUSÃO 

A Secretaria Municipal de Educação investiu em melhores condições de trabalho: implementou 

novos programas de formação dos profissionais,  fomentou a consolidação, na rede de ensino, de uma 

cultura de avaliação, monitoramento e análise dos resultados com base em indicadores visando a tomada 

de decisões,  fortaleceu a autonomia administrativa, financeira e pedagógica da escola, mas em 
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contrapartida a base de sustentação desse comprometimento é a responsabilização de todos e ação em 

rede. As escolas podem sempre ganhar mais autonomia, mas isso exige de seus profissionais muita clareza 

sobre os rumos e processos da política educacional da qual participam; assim os programas de capacitação 

ajudam professores, coordenadores pedagógicos e diretores a solucionar, com mais qualidade e 

adequação, os problemas do dia-a-dia da escola. 

O objetivo é partilhar com dirigentes educacionais a experiência concreta da Secretaria Municipal 

de Educação de Anápolis, visando a inspirar as gestões municipais do País a implementar políticas que 

tenham o objetivo de garantir o direito à aprendizagem. Sabe-se que não é uma experiência acabada, 

continua em processo e possui numerosos e renovados desafios. Mas é uma experiência que está 

caminhando para o sucesso, pois, assumindo suas escolhas, o município de Anápolis vem implantando 

uma política integrada e sistêmica procurando aos poucos alcançar a meta prioritária que é o direito à 

aprendizagem de qualidade,  
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20 - RACIONALIDADE DO TRABALHO, INDÚSTRIA CULTURAL E SEMIFORMAÇÃO 

 

Juliana de Castro Chaves 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa teórica realizada no doutorado e retomada no projeto de 

pesquisa Trabalho, arte e autonomia, ligado à Faculdade de Educação/FE. O objetivo geral é analisar os 

elementos presentes da Indústria cultural que são favoráveis a formação do indivíduo não reflexivo. Para 

tanto, este trabalho discute a relação entre a racionalidade do trabalho e a indústria cultural, caracteriza 

alguns elementos da indústria cultural e aponta como esses elementos propiciam a semiformação. A base 

teórica é constituída pelos teóricos da Escola de Frankfurt, representados por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, e outros autores brasileiros que seguem esse marco teórico.  

Horkheimer e Adorno (1985) realizam a alteração do termo cultura de massas para indústria 

cultural, na tentativa de apreender a tendência à determinação total da vida em todas as suas dimensões 

pela formação social capitalista, ou seja, para explicar como acontece a subsunção real da sociedade ao 

capital. “Cultura de massas parece indicar uma cultura solicitada pelas ‘massas’, como se fosse 

pressuposto acriticamente, fora do alcance da totalização. Já o termo indústria cultural ressalta o 

‘mecanismo’ pelo qual a sociedade como um todo seria ‘construída’ sob a égide do capital, reforçando o 

vigente”, assinala Maar (2003, p. 460). A indústria cultural é entendida como um conjunto de esferas de 

produção e divulgação de informações representadas por diversos meios, como jornais, revistas, televisão, 

cinema, rádio, internet e outros, que se transformam em uma forma de pressão sobre a produção de 

conhecimentos e informações. 

A Indústria Cultural cria, reproduz e perpetua as formas de vida social organizadas segundo o 

regime do lucro e transformam os produtos da cultura em mercadorias que prometem a realização de 

desejos. Pautada na lógica da “privação” e da “oferta” a ilusão da concretização dos desejos são 

reafirmados havendo a uma retroalimentação continua.  

Na indústria cultural, o valor de troca é objeto de necessidades sociais humanas geradas com essa 

finalidade que, por sua vez, retroagem sobre o próprio processo social, reproduzindo o mesmo modo 
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centrado na produção de valor de troca. No âmbito da civilização, ela é produtora das mercadorias como 

necessidades e, no âmbito da cultura, é produtora das consciências que delas necessitam. 

A indústria cultural é permeada pela racionalidade do trabalho, pois surgiu com a tendência à 

valorização do capital, e prolonga as formas de vida social organizadas segundo o regime do lucro. Ela se 

desenvolve segundo a lei de mercado e com a intenção de adequar-se aos seus consumidores. Mediante os 

mecanismos da indústria cultural, tudo, até mesmo as formas da consciência, são submetidas às malhas da 

socialização.  

A consolidação da racionalidade do trabalho no capitalismo tardio demanda uma reconstrução 

social da cultura. “As mudanças em decorrência do avanço do processo produtivo que se refletem na 

sociedade de massas ocorreriam junto com uma nova reconstrução social da esfera cultural, [...] que 

converte em massa uniforme a diferença entre os que produzem e os que se apropriam (Maar, 2001, p. 

118). 

A indústria cultural duplica na consciência dos homens o que existe, isto é, o que acontece no 

plano econômico se reconstrói no plano cultural-formativo. “A aparência socialmente necessária para o 

‘avanço’ da produção seria uma socialização de objetos que incluiriam os ideais antes presentes na 

formação cultural e agora não mais formados, mas adquiridos como dados do exterior” (Maar, 2001, p. 

118). A meta é impedir a consciência de classe. A subsunção ao capital: “embaralha a contraditória 

estrutura da sociedade de classes, confundindo sua aparente nitidez objetiva e promovendo a conciliação” 

(Maar, 2003a, p. 461). 

Nesse processo, a “cultura é a experiência da abstração substituindo a experiência social concreta 

na formação social contemporânea do capitalismo” (Maar, 2001, p. 119). A cultura não aparece mais 

como superestrutura da sociedade, mas como fator hegemônico de socialização da sociedade. No entanto, 

as mudanças no acesso à cultura não alteram a impotência social do sujeito, pois o que acontece é uma 

transformação das formas da dominação, obstruindo as contradições geradas pela miséria crescente do 

trabalho vivo. Mesmo que a sociedade de classes não tenha desaparecido, observa-se uma pseudo-

igualdade em que todos lutam para se inserir na sociedade. Com a indústria cultural, a consciência de 

classe dos indivíduos burgueses  é dificultada, por esses não terem conhecimento de si mesmos e da 

realidade social e não se experimentarem como classe. A experiência viva da reificação é obstruída, o que 

significa que “a classe enquanto sujeito não pode ser formada a partir dos indivíduos mediatizados pela 

sociedade de massa” (MAAR, 2001, p. 124). Forma-se, então, o trabalhador coletivo, que se mantém sob a 

perspectiva do capital, a qual não lhe faculta a experiência de classe. 
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A cultura aparentemente desvinculada da formação provê um sucedâneo de experiência formativa 

– o fim da sociedade do trabalho – que, por sua aparência objetiva, impede a apreensão da formação 

efetiva, ocultando e invertendo sua essência que é ser formação do processo do trabalho social em uma de 

suas formas determinadas (MAAR, 2001, p. 120). 

A semiformação realizada pela indústria cultural não é a imposição de produtos, como 

mercadorias, a sujeitos deformados, mas a produção de sujeitos sujeitados, a adesão voluntária de sujeitos 

ao processo de reprodução da sociedade em sua configuração vigente, isto é, a produção de consciências 

em conformidade com a sociedade atual. Isso significa dizer que “os indivíduos não aderem ao que lhes é 

estranho sem que algo neles seja mobilizado” (Crochík, 2001, p. 30). Existem, portanto, um círculo de 

manipulação e necessidades retroativas e a integração voluntária de seus consumidores. As formas pelas 

quais as pessoas se relacionam com os bens culturais são mediadas pelo valor de troca. É como se os 

ouvidos e os olhos estivessem treinados pelas necessidades de manutenção do poder. Por um lado, a 

sociedade é produzida nos termos da indústria cultural; por outro lado, o indivíduo é produzido no âmbito 

da semiformação (Maar, 2001). 

A fragilidade do Eu é consolidada quando a capacidade de experiência efetiva da realidade é 

fraudada e, em seu lugar, é ofertada uma experiência substitutiva ilusória, levando as pessoas à integração. 

Como sujeitos funcionais, os indivíduos são lembrados na organização racional e são encorajados a nela 

se inserir com bom senso; como clientes, consomem os ideais coletivos que passam a ser considerados 

individuais, gerando uma ilusão que falseia a consciência dos sujeitos e impede sua auto-reflexão (Freire, 

2003). 

As pessoas reconhecem-se nas mercadorias da indústria cultural que geram a ilusão do particular e 

encobrem os processos de aprisionamento, fazendo com que integrem a uniformização coletiva: “cada 

produto apresenta-se como individual; a individualidade mesma contribui para o fortalecimento da 

ideologia, na medida em que se desperta a ilusão de que o que é coisificado e mediatizado é um refúgio de 

imediatismo e de vida” (Adorno, 1971, p. 289).  

Assim, ela configura a padronização e o empobrecimento dos conteúdos produzidos pela esfera 

cultural. Se antes, na esfera cultural, era possível produzir idéias, personagens, linguagens e histórias que 

se contrapunham à ordem econômica, atualmente a cultura é invadida por uma racionalidade tecnológica 

que unifica os conteúdos transmitidos com o intuito de ser mais aceitável a todos, não exigindo tempo 

para reflexão e excluindo toda mediação possível.  
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A estratégia da indústria cultural é veicular conteúdos que repitam a realidade existente. A 

ideologia da heroificação do indivíduo mediano e da liberdade de escolha são exemplos dessa tática: 

Agora os felizardos exibidos na tela são exemplares pertencendo ao mesmo gênero a que pertence cada 

pessoa do público, mas esta igualdade implica a separação insuperável dos elementos humanos. Essa 

ideologia não traz grandes promessas. Ela tem por objeto o mundo enquanto tal e recorre ao culto aos 

fatos, limitando-se a elevar, graças a uma representação tão precisa quanto possível, a existência ruim dos 

fatos.  

Além do mais, em meio a todo o sofrimento, ainda aparece a assistência conciliatória que encobre 

suas causas, o que já denota uma certa frieza. Além de encobrir as causas do sofrimento sobre o manto da 

camaradagem improvisada, a indústria cultural ainda conclama as pessoas a encarar a realidade virilmente. 

Quanto mais a realidade é impregnada com o sofrimento necessário, mais ela é realista e assume o aspecto 

de destino. Quanto menos promessas faz a indústria cultural, menos ela é cobrada a dar explicação a essa 

vida sem sentido. A socialização total tenta atenuar as resistências e os conflitos advindos do sacrifício e 

do sofrimento, eliminando a capacidade crítica em prol da resignação e ressaltando a alegria na 

possibilidade de consumir.  

 Nesse contexto, “o riso é um banho medicinal que a indústria do prazer prescreve constantemente 

para o esquecimento do que nos faz sofrer” (Horkheimer e Adorno, 1985, p. 132). A socialização total 

tenta atenuar as resistências e os conflitos advindos do sacrifício e do sofrimento, eliminar a capacidade 

crítica em prol da resignação e ressaltar a alegria na possibilidade de consumir. No entanto, o riso que 

permite achar graça na desgraça torna o indivíduo ridículo, pois o desprezo e o autodesprezo nele estão 

incluídos, o que confirma a impotência dos homens diante do mundo administrado. Ninguém atinge o alvo 

e deve, com isso, rir e se satisfazer. 

Ao mesmo tempo, a indústria cultural também oferece o consolo de que um destino humano forte 

e autêntico ainda é possível. A felicidade não deve chegar para todos, mas para quem tira a sorte, ou 

melhor, para quem é designado por uma potência superior (Horkheimer; Adorno, 1985). Apenas um pode 

tirar a sorte grande, pode se tornar célebre e mesmo que todos tenham a mesma probabilidade, “esta é para 

cada um tão mínima que é melhor riscá-la de vez e regozijar-se com a felicidade do outro, que poderia ser 

ele próprio e que, no entanto, jamais é” (Horkheimer; Adorno, 1985, p. 135-136). 

Assim, a felicidade é conquistada no acaso, na premiação e não por um efeito calculável do 

próprio trabalho. Todos reconhecem o acaso, por meio do qual um indivíduo fez a sua sorte, mas esse 

acaso, geralmente, vem acompanhado pelo fato de a pessoa ter feito um prévio planejamento: 
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E justamente porque as forças da sociedade já se desenvolveram no caminho da racionalidade, a 

tal ponto que qualquer um poderia tornar-se um engenheiro ou um manager, que se tornou 

inteiramente irracional a escolha da pessoa em que a sociedade deve investir uma formação 

prévia ou a confiança para o exercício dessa função. O acaso e o planejamento tornam-se 

idênticos porque, em face da igualdade dos homens, a felicidade e a infelicidade do indivíduo – 

da base ao todo da sociedade – perde toda significação econômica. O próprio acaso é planejado; 

não no sentido de atingir tal ou qual indivíduo determinado, mas no sentido, justamente, de 

fazer crer que ele impere. Ele serve como álibi dos planejadores e dá a aparência de que o 

tecido de transações e medidas em que se transformou a vida deixaria espaço para relações 

espontâneas e diretas entre homens (Horkheimer; Adorno, 1985, p. 137). 

 

Assim sendo, as massas, não realizam mais sua identificação imediata com o milionário na tela, 

porém, ao mesmo tempo, também não conseguem se desviar, em nome da resistência, um milímetro 

sequer da lei do grande número. O acaso tem um lugar especial e, mesmo que a indústria cultural ainda 

convide à identificação ingênua, ela se vê imediatamente desmentida.  

Com base no exposto, pode-se perceber a progressiva semiformação que cria, aceita e reproduz a 

racionalidade do trabalho necessária para a passividade do indivíduo. Esses elementos mediam a 

semiformação de um sujeito fragilizado, a-crítico, incapaz de pensar sobre sua realidade, ou sequer 

questionar sua possibilidade de emancipação diante de uma racionalidade totalmente administrada. A 

construção do discurso da indústria cultural exalta no sujeito uma emancipação ilusória, uma liberdade 

encarcerada nas possibilidades de escolha ofertadas pelo mercado (Chaves, 2007).  

A indústria cultural e a semiformação são peças-chave para compor os mecanismos pelos quais a 

acumulação capitalista procura se tornar perene: 

Por um lado, a sociedade é produzida nos termos da indústria cultural; por outro lado, o 

indivíduo é produzido no âmbito da semiformação. As mediações se referem aqui ao universal 

e ao particular. Por um lado, a sociedade assim fabricada solapa ao sujeito a capacidade de 

construí-la a partir de seu ponto de vista pessoal. Por outro lado, a sociedade passa a delegar 

para o indivíduo a responsabilidade de seus atos. De tal processo resultaria uma existência 

individual desintegrada em sua dimensão subjetiva efetiva. O sujeito, por um lado, eclipsado 

pela imposição social vigente, ao procurar se esclarecer acerca das condições da obstrução, se 
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ofusca, pelo outro lado, pela aparente – na verdade, ilusória – abrangência de suas decisões, que 

se revelam meramente adaptativas e incapazes de interferir na sua inserção social. Nessa 

alienação totalizada nas dimensões objetiva e subjetiva da relação sociedade-indivíduo, a 

expropriação “objetiva” do sujeito pela sociedade seria amalgamada agora numa regressão 

“subjetiva” do sujeito (MAAR, 2001, p. 97). 
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21- AS CONCEPÇÕES DE NORMALIDADE E PATOLOGIA E A RELAÇÃO COM A OBRA “O 
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Wellington Roriz de Oliveira Junior101 

wjroriz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho, parte das leituras e discussões realizadas na disciplina Psicopatologia, e visa 

discutir a obra “O Alienista” de Machado de Assis, no que diz respeito à concepção de normalidade e 

patologia.  

Procura-se num primeiro momento, colocar um breve histórico sobre a questão da normalidade e 

patologia, em seus aspectos mais gerais, identificar o surgimento da noção de alienado e situar o conto no 

momento histórico de sua criação. Pretende-se continuar a discutir o histórico ao longo da análise, dando 

ênfase aos aspectos mais importantes do período em que se situa o conto e sua publicação, e na relação 

com a contemporaneidade. 

Pretende-se ter em vista, a dimensão sócio-histórica dos acontecimentos, situando os aspectos 

presentes no conto, em seu contexto, e, se possível, fazendo um paralelo com a contemporaneidade. 

 

UM BREVE HISTÓRICO 

 A questão da normalidade e patologia foi adquirindo diferentes significados ao longo da história, 

assim como o que se tinha e se entendia em psicopatologia dentro de cada contexto. “Cada contexto 

histórico-político teve sua psicopatologia, ou seja, suas tentativas de 'decompor' o sofrimento psíquico em 

seus elementos de base para, a partir daí, compreendê-los, classificá-los, estudá-los e tratá-los.” 

(CICCARELLI, 2005, p.2). 

                                                           
101 Estudante de Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Faculdade de Educação (FE) 
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Na Grécia Antiga, segundo Pessotti (apud CICARELLI, 2005), por exemplo, houve um momento 

(Grécia pré-socrática) em que o que era patológico era atribuído a um castigo dos deuses, o que era aceito 

sem estigmas, já que o homem não era responsável por sua loucura. A causalidade da loucura era 

exclusivamente externa e era respeitada. Em outra perspectiva, nos textos trágicos, o que era patológico 

passou a ser atribuído a uma dificuldade do sujeito em decidir sobre o próprio destino, o que já coloca o 

sujeito como mais responsável pela disfunção. Em Eurípedes, segundo CICARELLI (2005), “a loucura se 

psicologiza”, passando a ser atribuída às emoções, numa visão racionalista das limitações e fraquezas 

humanas. Com Hipócrates, a loucura passa a ter uma causalidade orgânica, afastando o caráter religioso e 

adquirindo um caráter biológico. Com Platão, segundo o autor, a loucura seria o desequilíbrio das três 

almas: a racional, a afetivo-espiritual e a apetitiva. 

 Em Roma, segundo Cicarelli (2005), havia uma junção da teoria platônica com a de Hipócrates. 

 Na Idade Média, já era associada à possessão demoníaca (CICCARELLI, 2005). A concepção de 

loucura era, portanto, indissociada dos aspectos religiosos vigentes naquele momento. No fim da Idade 

Média, “A loucura e o louco tornam-se personagens maiores em sua ambigüidade [...]” (FOUCAULT, 

1972, p.18). O louco passa, então, a ganhar uma importância e um espaço na crítica da sociedade. Ele é 

visto como algo que, ao mesmo tempo que é ridículo, diz de uma verdade do ser humano. “Se a loucura 

conduz todos a um estado de cegueira onde todos se perdem, o louco, pelo contrário, lembra a cada um 

sua verdade” (FOUCAULT, 1972, p.19) 

 Nos séculos XV e XVI o estudo da medicina “passa a considerar componentes psicológicas na 

loucura, o que propicia o aparecimento da noção de alienado.” (Ciccarelli, 2005, p.4). 

 

Alienação: este termo, pelo menos aqui, preferiria não ser inteiramente metafórico. Em 
todo caso, ele procura designar esse movimento pelo qual o desatino deixou de ser 
experiência na aventura de toda razão humana, e através do qual ela se viu contornada e 
como que encerrada numa quase-objetividade. (FOUCAULT, 1972, p.118) 

 

 Na passagem para o século XVII, com o desenvolvimento da já existente noção de alienado, o 

louco, segundo Foucault (1972), perde seu caráter de vítima e passa a ser colocado na condição de erro, ou 

seja, o louco passa a ser visto como alguém que se afasta da razão com convicção.  



320 

 

 

Nos séculos XVII e XVIII, o louco não é tanto vítima de uma ilusão, de uma alucinação 
de seus sentidos, ou de um movimento de seu espírito. Ele não é abusado, ele se engana. 
(FOUCAULT, 1972, p.266) 

 

No século XVII, consequentemente, a loucura passa a ser tratada com intolerância pela sociedade. 

 

Na Idade Média e no Renascimento, era permitido aos loucos existir no seio da 
sociedade. O que se chamava de o idiota da cidade não se casava, não participava dos 
jogos, era alimentado e sustentado pelos outros. Ele vagava de cidade em cidade, às 
vezes entrava para o exército, se fazia de mascate, mas, quando se tornava muito 
excitado e perigoso, os outros construíam uma pequena casa fora da cidade e o prendiam 
provisoriamente (...) No século XVII, a sociedade européia tornou-se intolerante para 
com os loucos (...) (FOUCAULT, cit., p.265 apud GODOY, 2007). 

 

 O século XVIII foi marcado por uma visão psicopatológica, em que se tinham classificações ora 

abrangentes demais e ora limitadas (CICCARELLI, 2005), as quais ambas dificultavam uma 

sistematização daqueles pensamentos médicos sobre as “doenças do espírito”. 

 No início do século XIX, com Pinel, inaugura-se a psiquiatria como uma nova especialidade 

médica. (CICCARELLI, 2005). Ele modifica a forma de tratar a loucura e começa a difundir os 

procedimentos de observação, usando o espaço, que antes era de segregação, para construção de 

conhecimento teórico. Até o final do século XIX, a preocupação era conhecer e classificar a doença.  

No início do século XX, segundo Ciccarelli (2005), a psicopatologia surge como disciplina 

organizada, o que se deu com a publicação de Psicopatologia Geral, do psiquiatra e filósofo Karl Jaspers. 

Na contemporaneidade, houve três momentos: um primeiro momento em que a psicopatologia era 

associada mais às questões orgânicas e em que se preocupava muito com uma classificação das doenças 

mentais. Num segundo momento atentou-se para a necessidade de uma maior valorização das questões 

psicológicas do sujeito e da sua história, o que foi reforçado por teorias como a psicanálise e a 

psicopatologia fundamental. Num terceiro momento, o desenvolvimento da psicofarmacologia fez com 

que ela tomasse o espaço. Em função da imediaticidade, do pragmatismo e dos aspectos econômicos da 
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sociedade contemporânea, os psicotrópicos e a psicofarmacologia como um todo caíram “como uma 

luva”. 

 

O ALIENISTA 

 Dentro desse percurso histórico da concepção de loucura, é interessante situar o conto O Alienista, 

publicado entre outubro de 1881 e março de 1882. Deve-se lembrar que já se tinha uma noção de alienado 

desde o século XV, e que o século XVIII foi marcado por uma psicopatologia desordenada, onde se 

tinham classificações que não conseguiam abarcar a complexidade das “doenças da alma”, e que, no 

século XIX, inaugurou-se a psiquiatria, a segregação começou a dar lugar à observação, e houve uma 

preocupação em conhecer e classificar as doenças. Nesse contexto, em O Alienista, podemos observar 

essa passagem, característica do século XIX, da segregação dos dito loucos, para uma preocupação com o 

tratamento dos mesmos. Pelo relato do cronista, vemos como era o tratamento recebido por eles em 

Itaguaí, a cidade onde ocorre o conto: 

 

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é argüida pelos cronistas, tinha o de 
não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma 
alcova, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar 
do benefício da vida; os mansos andavam à solta pela rua. (ASSIS, 2005, p.13) 

 

O personagem principal do conto, Simão Bacamarte, era médico, e, enquanto tal, 

“entregou-se de corpo e alma ao estudo da Ciência” (ASSIS, 2005, p.11). Para ele, a Ciência 

“tem o inefável dom de curar todas as mágoas” (ASSIS, 2005, p.12). Aqui fica evidente a 

concepção positivista de ciência que o médico possui. Ele representa, assim, a forma de 

racionalidade vigente na época. Dentro do contexto em que vivia, as patologias cerebrais eram 

um campo quase que inexplorados, e a esta passou a dedicar maior parte do seu tempo. “A saúde 

da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.” (ASSIS, 2005, p.12). 

Nessa parte, podemos perceber uma necessidade de uma fronteira entre razão e desrazão. 

Simão Bacamarte se dedicou ao estudo da Medicina, já que esta consistia em uma Ciência, 

válida e, portanto coerente aos critérios racionais estabelecidos naquele momento. A forma como 
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era tratada a loucura até então, para ele, era considerada não racional, já que ignorava-se a 

possibilidade de um conhecimento útil sobre o caso, que permitisse classificações, inferências e 

deduções sobre o estado de loucura, que servisse para atender à realidade da sociedade naquele 

momento histórico. Segundo Roudinesco (2000), o modelo nosográfico, derivado do alienismo, 

organizava o psiquismo em estruturas, as quais seriam classificações em relação à normas de 

conduta, assim como a estados patológicos, delimitando as fronteiras entre razão e desrazão. 

No projeto de Simão Bacamarte, é evidente a preocupação com a compreensão da 

loucura, a classificação e a cura da mesma.  

O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus 
diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o 
remédio universal. (ASSIS, 2005, p.17) 

 

 Esse trecho retrata uma preocupação vigente naquele momento histórico. A idéia de 

asilo, neste período, como um espaço em que se pudesse desenvolver a ciência e propiciar o 

tratamento dos enfermos, aparece na obra como a Casa Verde, uma casa construída por Simão 

Bacamarte, contando com a licença da Câmara, e sem a aprovação do povo da vila. “A idéia de 

meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência 

[...]” (ASSIS, 2005, p.13) 

Para o Alienista, era preciso um asilo, um espaço onde se acolheriam os loucos para que 

se pudessem realizar os estudos sobre sua condição. “Sem este asilo [...] pouco poderia fazer; ele 

dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos.” (ASSIS, 2005, p.17). Simão Bacamarte é, 

nesse caso, como Pinel que retira os grilhões e correntes que prendiam os pacientes em 

Bicêtre102. Segundo Pinel (apud CICCARELLI, 2005, p.4), “Esboça-se aqui [nesta época] o 

princípio que marcará a psiquiatria emergente: o apego à observação como procedimento para 

evitar as possíveis distorções no conhecimento da alienação provocada pela nebulosidade da 

psicopatologia vigente”. 

                                                           
102ROUDINESCO, 2000, p.38. 
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Em pouco tempo, no conto, a Casa Verde começa a ficar cheia. “Ao cabo de quatro 

meses, a Casa Verde era uma povoação. [...] O padre Lopes confessou que não imaginara a 

existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos.” (ASSIS, 

2005, p.18). Nesse momento, coloca-se a questão de, muitas vezes, a explicação divina aparecer 

como única causalidade. O alienista, apesar de reconhecê-la, coloca, como é de seu objetivo, a 

possibilidade de uma explicação humana e científica. “[...] não é impossível que haja também 

alguma razão humana, e puramente científica, e disso trato...” (ASSIS, 2005, p.18). Nisso vão 

aparecendo, na Casa Verde, os diversos tipos de loucos: os loucos por amor, os ciumentos, os 

que tinham mania de grandeza, os monomaníacos religiosos, entre outros. 

Em relação à classificação, o alienista: “Dividiu-os primeiramente em duas classes 

principais: os furiosos e os mansos; daí passou às subclasses, monomanias, delírios, alucinações 

diversas.” (ASSIS, 2005, p.20). Com essa classificação, no que diz respeito aos métodos de 

estudo,  

começou um estudo acurado e contínuo; analisava os hábitos de cada louco, as horas de 
acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências, inquiria da vida 
dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da 
infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família [...] E cada 
dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno 
extraordinário. (ASSIS, 2005, p.20) 

 

 Nesse trecho, observa-se uma preocupação com as questões psicológicas do sujeito, seus 

costumes, sua história, seu modo de ser e agir. Simão Bacamarte, apesar de ser médico, não 

restringiu suas observações ao seu campo profissional. Ao mesmo tempo “estudava o melhor 

regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos” (ASSIS, 2005, 

p.20). Percebe-se que o médico, com suas observações, pretendia abarcar, em sua amplitude, 

todos os aspectos da loucura de seus pacientes, o que o tomava muito tempo e exigia muito 

trabalho. 

 Até esse momento, não se percebe a formulação, por parte do Alienista, de uma teoria 

decorrente de seus trabalhos. A partir do capítulo IV (Uma Teoria Nova), percebe-se uma 

preocupação, por parte dele, da formulação de uma nova teoria para aquele campo de estudo. 
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“Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa idéia arrojada e nova, própria a alargar 

as bases da psicologia.” (ASSIS, 2005, p.25). A partir de suas observações e estudos, ele começa 

a descobrir coisas novas e começa a apresentar para o boticário uma nova teoria acerca da 

loucura.  

Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. [...] A loucura, objeto 
dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a 
suspeitar que é um continente. (ASSIS, 2005, p.26). 

 

Ele coloca, então, nesse momento, sua primeira teoria: “[...] demarquemos 

definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as 

faculdades; fora daí insânia; [...] (ASSIS, 2005, p.28) O boticário questiona a necessidade de 

transpor os limites entre razão e loucura estabelecidos até aquele momento. “Com a definição 

atual, que é a de todos os tempos, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se 

onde uma acaba e a outra começa. Para que transpor a cerca?” (ASSIS, 2005, p.28). Nesse ponto, 

Assis questiona novamente a relação entre ciência e teologia, que era estreita até então. Simão 

Bacamarte busca ir além do que sem posto em relação à loucura. Fala-se de uma revolução, da 

qual o alienista parece se orgulhar de fazer parte. 

A partir daí, inicia-se um período onde uma quantidade grande de pessoas são recolhidas 

à Casa Verde, cada uma por um motivo diferente, mas todas consideradas loucas. O Alienista ia 

recolhendo uma a uma, mesmo sendo alvo de muitas críticas e reclamações por parte da 

população de Itaguaí, e tendo a ciência como explicação para sua atitude. “A ciência era a 

ciência, e ele não podia deixar na rua um mentecapto.” (ASSIS, 2005, p. 31). Pode-se fazer um 

paralelo com os dias atuais, em que a psiquiatria, em conjunto com a psicofarmacologia, a qual 

ganha cada vez mais espaço no sistema capitalista em que vivemos, tem cada vez mais 

diagnosticado pessoas com os mais variados transtornos. Na contemporaneidade, segundo 

Roudinesco (2000), vivemos um período em que o indivíduo com qualquer “desvio” de 

comportamento é medicalizado, às vezes sem um diagnóstico preciso. Talvez hoje em dia seja 

ainda mais preocupante, já que, diante dos psicotrópicos, a sociedade se cale, os aceite sem 

problemas, e não se revolte como fizeram as pessoas de Itaguaí. 
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No capítulo VI, intitulado “A rebelião”, vemos, após a reivindicação de algumas pessoas, 

uma referência ao caráter social das instituições.  

A câmara recusou aceita-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública, e 
que a Ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por 
movimentos de rua. (ASSIS, 2005, p.41) 

 A Casa Verde, enquanto uma instituição, se encontra inserida em um contexto sócio-

político do qual depende e do qual estabelece relações. As relações de poder são evidentes, 

considerando que os rumos tomados pela casa verde dependem de concessões que perpassam a 

política, os aspectos econômicos em sua interface com a concepção de ciência, e a sociedade 

como um todo. A câmara, em função do caráter científico alegado pelo alienista com suas ações, 

o apoiou. O povo, descontente, se revoltou, o que veio a se chamar a Revolta dos Canjicas. Nesse 

momento, no conto, a Casa Verde é comparada à Bastilha.  

 

Abaixo a casa verde! [...] ordenamos que a Casa Verde seja demolida, ou pelo menos 
despojada dos infelizes que lá estão. [...] queremos dar liberdade às vítimas do vosso 
ódio, capricho, ganância... (ASSIS, 2005, p.p.44-45) 

 

 Simão Bacamarte representa, nesse ponto, a ciência, que, em busca de seu ganancioso progresso, 

acaba ignorando direitos humanos e a ética. Segundo Menezes (2010 p.274), em uma análise psicanalítica, 

“na sua fantasia, Simão acreditava estar formulando e comprovando teorias científicas, o que alimentava, 

de certo modo, a sua realização íntima.”  

 Aparece, nesse ponto uma indagação que faz referência ao critério de normalidade e de 

alienado. “[...] se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos 

afirma que o alienado não é o alienista?”(ASSIS, 2005, p.42). Aqui, o critério de normalidade é 

colocado em cheque pela sociedade. Posteriormente, o próprio Alienista viria a questionar esse 

critério, mas, nesse momento, os manifestos contra a Casa Verde foram fortemente suprimidos. 

Fazendo um paralelo, na luta antimanicomial, os manifestos contra os manicômios enfrentaram, e 

ainda enfrentam oposições. A luta parte da sociedade, em especial os usuários e os trabalhadores 

dos manicômios, os quais vivenciaram a realidade dos mesmos, mas enfrenta oposição do 

sistema como um todo, sejam por relações de poder, seja pela supremacia econômica de certas 
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classes da saúde. O que importa é que, em ambos os casos, a sociedade passou a questionar os 

moldes estabelecidos até então.  

 Os capítulos VII, VIII e IX, são caracterizados pelas questões de cunho político que 

envolveram a tentativa da população de extinguir a Casa Verde e a não realização disso pela 

Câmara, em função da casa estar servindo à ciência. Nos 3 capítulos, Assis ironiza os processos 

que envolvem as decisões políticas e como o governo lida com situações de protesto popular. 

 Após toda essa situação, Simão Bacamarte ficou ainda mais obcecado por colocar pessoas 

na Casa Verde. Até os que o apoiaram começaram a se arrepender disso, já que, parecia não 

haver mais critério para o Alienista. “Daí em diante, foi uma coleta desenfreada [...] ninguém 

escapava aos emissários do alienista [...] não havia regra para a completa sanidade mental.” 

(ASSIS, 2005, p.59). Até a esposa do alienista foi colocada dentro da Casa Verde por ser vaidosa. 

Nesse momento, Assis ironiza a situação da ciência, antes quase que como uma religião, 

dogmática, agora questionada pela população, decepcionada e assombrada. 

 No conto, se segue o fato inusitado de toda a população da Casa Verde ser colocada na 

rua, o que causou ainda mais polêmica na cidade. O alienista, ao fornecer as devidas explicações 

para a Câmara, listou 6 motivos para tal:  

 

1º: [...] quatro quintos da população estavam aposentados naquele estabelecimento; 2º: 
[...] excluía da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse 
perfeito e absoluto; 3º: [...]se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das 
faculdades e como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse 
ininterrupto; 4º: [...]ia dar liberdade aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as 
pessoas que se achavam nas condições agora expostas; 5º: [...]tratando de descobrir a 
verdade científica, não se pouparia a esforços [...]; 6º: que restituía à Câmara e aos 
particulares a soma, do estipêndio recebido para alojamento dos supostos loucos, 
descontado os gastos [...] (ASSIS, 2005, p.p.63-64) 

 

 Em seguida, a população de Itaguaí não manteve nenhum ressentimento contra o Alienista. Em 

relação ao 4º motivo, a Câmara autorizou “o Alienista agasalhar na Casa Verde as pessoas que se 

achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais” (ASSIS, 2005, p.66). Elaborou, então, 

sua segunda teoria. Agora, o critério de loucura, para o Alienista, já não era mais o desequilíbrio das 

faculdades mentais, mas o seu oposto. Segundo Menezes (2010):  
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evidenciava-se que o normal era ser anormal; a normalidade seria louca. Esta 
constatação, observada no conto, pode ser relacionada a um mecanismo de crítica e 
censura de comportamentos sociais, no tocante aos valores morais dos indivíduos. 
(p.275) 

 

  É interessante observar como, em todo esse percurso, se procura um critério de distinção entre 

normalidade e patologia, e que este varia de acordo com o contexto social, político e econômico em que se 

inserem os estudos. Segundo Canguilhem (apud FRANCO, 2009), os critérios de definição de normal e 

patológico, em relação ao psiquismo, são dados somente na relação entre o indivíduo e um determinado 

meio cultural, incluindo valores técnicos, econômicos, morais e sociais. 

 A partir dessa nova teoria, não mais se arrebanhavam grandes quantidades de pessoas 

como antes, mas, em compensação, agora a análise dos casos era mais minuciosa, e, portanto, 

quando alguém era recolhido, segundo o alienista, é porque realmente precisava.  “Compreende-

se que, pela teoria nova, não bastava um fato ou um dito para recolher alguém à Casa Verde; era 

preciso um longo exame, um vasto inquérito do passado e do presente” (ASSIS, 2005, p.67). 

Entretanto, apesar de mais minuciosa, parece ter se perdido um pouco da abrangência da análise. 

Parecia que, nesse momento, se dava uma ênfase ainda maior aos aspectos biológicos da 

patologia. Além disso, o Alienista ainda parecia se sentir muito realizado com o recolhimento de 

alguém à Casa Verde. No exemplo da mulher do boticário, é interessante como se justifica a sua 

reclusão: “talvez a mulher tivesse alguma lesão cerebral; ia examiná-la com muita atenção; mas 

antes disso não podia deixá-la na rua.” (ASSIS, 2005, p.68). Percebe-se que ele tentava justificar, 

colocando a necessidade de segregamento, afim de poder observar a pessoa enquanto não se tinha 

certeza se ela poderia oferecer “perigo” para a sociedade, mesmo que esse perigo não se 

justificasse enquanto ações da mulher e reclamações da sociedade, já que a mulher estava era 

sendo virtuosa demais, assim como os outros que diagnosticara como loucos. 

 Da mesma forma que antes, o Alienista se atentou em classificar os alienados em classes. 

 

Fez-se uma galeria de modestos; isto é, os loucos  em quem predominava esta perfeição 
moral; outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices, outra de leais, outra de 
magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc.” (ASSIS, 2005, p.69) 
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 A população não aceitava a teoria de Simão Bacamarte, e tentavam, junto à Câmara, 

cassar sua licença, o que não obteve sucesso em função de decretos anteriores dos vereadores. 

Recorreram, inclusive, ao barbeiro Porfírio, o qual havia liderado a revolução anteriormente, mas 

ele se dizia redimido da ambição que o levara a transgredir a lei, justificando e apoiando a atitude 

da Câmara junto ao trabalho do Alienista. Por esses mesmos motivos, o barbeiro, ironicamente, é 

recolhido à Casa Verde. “Preso por ter cão, preso por não ter cão!” (ASSIS, 2005, p.70) Nesse 

ponto, Assis, com sua conhecida ironia, apresenta, mais uma vez, na figura e nas ações do 

alienista, a banalização da condição humana em nome da ciência. “[...] um dos mais belos 

exemplos de convicção científica e abnegação humana.” (ASSIS, 2005, p.70). 

 Apesar de tudo isso, o Alienista possuía bastante aceitação social em função dos bem 

sucedidos tratamentos com doentes mentais. Muitos o admiravam e admitiam que ele, de fato, 

conseguiu curar muitos pacientes. Entretanto, é possível perceber mais uma ironia, já que é 

evidente como a população, mesmo com todas as indignações vividas anteriormente, acaba 

dando valor a um sistema terapêutico que pretende alcançar resultados imediatos e visíveis ao 

“público”.  

 

era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por 
classes, segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia às outras [...] Ele 
aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto; e não ia logo às 
doses máximas – graduava-as, conforme o estado, a idade, o temperamento, a posição 
social do enfermo. (ASSIS, 2005, p.71) 

 

 Nesse trecho, fica evidente a necessidade de se medicalizar o sujeito a fim de regular seus 

sentimentos com o que se espera de uma “pessoa normal”. Este é um tema que está cada vez 

mais presente na contemporaneidade. A medicação fabrica “um novo homem, polido e sem 

humor, esgotado pela evitação de suas paixões, envergonhado por não ser conforme o ideal que 

lhe é proposto.” (ROUDINESCO, 2000, p.21). É interessante observar que, tanto no conto 

quanto na contemporaneidade, o sistema terapêutico que é demandado e valorizado é justamente 

um sistema eficiente, sem muita busca de significações, o que vai de encontro com os padrões de 

racionalidade estabelecidos pela sociedade. É interessante, também, observar que a concepção de 
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“pessoa normal”, assim como a concepção de razão e de verdade assumem diferentes facetas ao 

longo dos diferentes períodos históricos, o que varia de acordo com o que se espera do 

conhecimento diante da forma como uma sociedade se estrutura e estabelece relações. 

 Diante da ampla aceitação social que o Alienista estava tendo, é possível extrair do conto, 

como a família dos enfermos, nesse momento, lidava com a doença e com o tratamento dado a 

eles pelo Alienista. A mãe do “doente poeta que resistiu a tudo” (ASSIS, 2005, p.p.71-72), diz 

para a comadre: “Foi um santo remédio”. Mesmo com o paciente se opondo ao tratamento e às 

medicações, os familiares se sentiam satisfeitos com as mudanças. É como algumas famílias, na 

contemporaneidade, que não agüentando mais lidar com o sujeito doente, recorrem à internação 

e/ou à medicalização, já que querem a eliminação dos sintomas do mesmo a qualquer custo. 

Segundo Gorayeb (2006), por exemplo, na contemporaneidade, “Criança saudável tende a ser 

vista como problemática pelos pais que são meio baixo-astral.”. Pode-se fazer uma relação com 

Simão Bacamarte, que, nesse momento final do conto, depois de colocar todos como curados, 

começa a desenvolver uma nova teoria. 

 

Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o contentava ter 
estabelecido em Itaguaí o reinado da razão [...] alguma coisa lhe dizia que a teoria nova 
tinha, em si mesma, outra e novíssima teoria [...] eis o resultado a que chegou: os 
cérebros bem organizados que ele acabava de curar, eram desequilibrados como os 
outros. (ASSIS, 2005, p.p.73-74) 

 

 A partir dessa conclusão, Simão Bacamarte se sentiu, ao mesmo tempo, realizado e 

abatido. Realizado por ter chegado a essa verdade, e abatido pela dúvida que se instaurou, já que, 

enquanto pensou não haver loucos em Itaguaí, logo já pensou que a cidade não possuía nenhum 

cérebro concertado. Se o seu pensamento estivesse correto, não fariam sentido todos os seus 

estudos. Essa idéia angustiante foi confortada por uma outra: “Simão Bacamarte achou em si os 

característicos do perfeito equilíbrio mental e moral;” (ASSIS, 2005, p.75). O Alienista parece 

ter percebido que essa idéia pudesse ter vindo como uma defesa contra a primeira. Ele chegou a 

pensar que isso pudesse ser uma ilusão, mas recebeu a confirmação de seus amigos de que não 

possuía nenhum defeito. Segundo seus amigos, ele não conseguia ver suas elevadas qualidades 
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por ter uma qualidade maior ainda, a modéstia. O Alienista, que a pouco colocara na Casa Verde, 

todos os modestos, agora se dava em conta que era um. Ao mesmo tempo em que ainda ficara 

um pouco triste, parece que foi mais confortante saber disso do que ter sua teoria invalidada. 

Novamente, em nome da ciência, colocou uma nova teoria, cujo primeiro exemplo era ele 

próprio, reunindo em si mesmo, a teoria e a prática. Dessa forma, “entregou-se ao estudo e à cura 

de si mesmo” (ASSIS, 2005, p.76).  

 No final do conto, Assis enfatiza a ironia que se tornou a condição do alienista no 

desfecho da história. “Dizem os cronistas que ele morreu dali a dezessete anos, no mesmo estado 

em que entrou, sem ter podido alcançar nada.” (ASSIS, 2005, p.76). O final do conto nos leva a 

questionar os meios pelo qual a racionalidade médica pretendia e ainda pretende abarcar a 

complexidade do ser humano. Uma racionalidade administrada e técnica (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985), que procura estabelecer padrões de conduta que se aproximem do que é 

esperado do homem no sistema em que ele está inserido.  

O conto termina com a questão em aberto: seria o alienista o único louco em Itaguaí? Ou 

ainda, se pensando mais amplamente, talvez a questão não seja instigar o leitor a pensar quem é 

louco, mas sim pensar a concepção de normalidade e patologia nos moldes da sociedade e a 

necessidade de novas visões que abarquem a complexidade do ser humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise da obra, dois pontos devem ser destacados entre as conclusões: a loucura 

como uma problemática da sociedade como um todo, e não de cada indivíduo; e a dificuldade de 

se obter uma distinção entre normalidade e patologia. 

O Alienista, no conto, tentou abarcar, sozinho, com todo seu potencial baseado nos 

critérios de racionalidade médica, uma problemática que era da sociedade como um todo. Assim 

como fizeram os alienistas do século XIX  
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Sem dúvida, um dos primeiros cuidados dos alienistas do século XIX foi o de fazer-se 
reconhecer como ‘especialistas’. Mas, especialistas de quê? Desta fauna estranha que, 
através de seus sintomas, se distingue dos outros doentes? Não, especialistas sobretudo 
de um certo perigo geral que corre através do corpo social inteiro, ameaçando todas as 
coisas e todo mundo, já que ninguém está livre da loucura nem da ameaça de um louco. 
O alienista foi antes de tudo o encarregado de um perigo; ele se postou como o sentinela 
de uma ordem que é a sociedade em seu conjunto. (FOUCAULT, 2002, p. 325). 

 

Segundo Gonçalves (2009), “O texto de Machado de Assis antecipa, desta forma, em 

quase 40 anos, as discussões que aconteceriam em relação aos estados de loucura no Brasil.”. O 

conto coloca questões de cunho sócio-político, que hoje são questões evidentes e presentes em 

nossa realidade, como a preocupação da psicologia com os aspectos sociais e culturais em que os 

indivíduos estão inseridos, a luta anti-manicomial, a preponderância do poder da classe médica 

perante a sociedade, o advento da indústria farmacêutica, entre outros. 

Após a análise da obra, salienta-se a dificuldade em se definir a loucura, assim como a dificuldade de se 

distinguir normalidade de patologia.  

 

O anormal é uma virtualidade inscrita no próprio processo de constituição do normal e 
não um fato ou uma entidade autônoma que definiríamos pela identificação de um 
conjunto de propriedades delimitadas e imutáveis. O anormal é uma relação: ele só 
existe na e pela relação com o normal. Normal e anormal são, portanto, termos 
inseparáveis. E é por isso que é tão difícil definir a loucura em si mesma (FRAYZE-
PEREIRA, 1984, p. 22). 

 

Nesse sentido, a normalidade e a patologia são conjuntamente construídas, uma vez que os limites 

de uma são perpassados pelos limites da outra, já que o que se passa a entender por normalidade, 

consequentemente modifica as formas de se conceber as patologias. A concepção de uma ou de outra 

perpassa valores construídos socialmente, em determinado período histórico, o que se relaciona com as 

diferentes concepções de ciência e de razão existentes ao longo da história. Dessa forma, as concepções 

de normalidade e patologia devem ser pensadas não enquanto conceitos isolados, mas em relação entre si 

e ao contexto que se pretende analisar. Evidencia-se, portanto, a necessidade de se ampliar o olhar acerca 

dessa temática, de forma a conseguir abarcar esse movimento. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é parte integrante das atividades de Estágio Supervisionado do Curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Consiste em um relatório acerca dos dados dos prontuários 

de beneficiários atendidos no Programa Justiça Terapêutica (PJT) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás (TJGO). Para melhor compreensão dos dados, foram abordados também os aspectos institucionais 

do programa que está sendo desenvolvido em Goiás. Por se tratar de um campo de estágio recente na 

UFG, e com tantos acadêmicos envolvidos, é de extrema importância que a contribuição científica dos 

estagiários não se restrinja apenas aos aspectos imediatos da relação Teoria x Prática. Mesmo se tratando 

de um estágio em Psicologia Jurídica, nada impede, por exemplo, que os acadêmicos de Psicologia 

apliquem conhecimentos de Psicologia Organizacional, Psicologia Comunitária, etc. no exercício de sua 

função. 

Neste trabalho definiram-se dados chave para a primeira análise da implantação do programa. 

Tem-se ainda, o intuito de contribuir para pesquisas em áreas afins, tais como Direito, Serviço Social, 
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Psiquiatria, Pedagogia, etc., visando estudos sobre temas como instituição, cultura e principalmente 

Políticas Públicas para a prevenção da drogadicção. 

Aqui o termo beneficiário se aplica a todos os assistidos no PJT. Isto se faz porque, em primeiro 

lugar, é entendido que não se pode contribuir com a manutenção dos estereótipos acerca do uso de drogas. 

Em segundo, por se tratar de pessoas que estão usufruindo de um benefício oferecido pela justiça. 

Caracteriza-se por benefício exatamente por ser uma medida alternativa à prisão. 

O Brasil possui legislação recente acerca das drogas. Dentre as principais, tem-se a PNAD – 

Política Nacional sobre Drogas, publicada em 2005. O Decreto Nº 6.117, de 22 de maio de 2007, que trata 

sobre a “[...] Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de 

álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providências” (BRASIL, 2007). E 

principalmente a Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que: 

 

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências (BRASIL, 2006). 

 

A introdução de Programas ou Centros de Justiça Terapêutica no Brasil, além de ter sido 

influenciada por estas legislações, foi antes de tudo uma demanda originada com o lançamento do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e também por doutrinas 

norte americanas sobre o tema, oriundas das Drug Courts. Vale ressaltar que os PJT’s brasileiros não 

foram copiados dos norte americanos, mas sim influenciados, tratando-se de um programa de moldes 

brasileiros o qual é desenvolvido de diferentes formas em algumas regiões do país (SILVA & FREITAS, 

2008). 

O PJT foi lançado oficialmente, no TJGO, em 19 de outubro de 2010. Segundo a cartilha do 

programa, o objetivo principal é “(...) oferecer tratamento ao infrator usuário/abusador/dependente de 

drogas que tenha cometido crime com a presença da droga (sob o seu efeito ou para manter o vício)” 

(CARTILHA TJGO, 2010, p. 03). 

Nos Estados Unidos, o NDCI – The National Drug Court Institute foi inaugurado em dezembro 

de 1997 e sua missão é “promover educação, pesquisa e conhecimento para a área do tribunal de drogas e 
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outros tribunais baseados neste programa de intervenção” (NDCI, 2006, p. viii). Sendo ainda, que o 

principal objetivo é reduzir a reincidência. 

Segundo a ABJT (Associação Brasileira de Justiça Terapêutica), este é “um programa judicial de 

redução do dano social, direcionado às pessoas que praticam pequenos delitos e ao mesmo tempo são 

usuários, abusadores ou dependentes de drogas lícitas e/ou ilícitas” (ABJT, 2004). 

Mas quem são esses usuários, abusadores ou dependentes de drogas? Por quais crimes estão sendo 

processados? Como vivem? Como ajudá-los? 

Com a intenção de responder a estas e outras perguntas foi realizada esta coleta de dados. Nesta 

perspectiva, os dados estatísticos ganham uma importância para o monitoramento do trabalho que vem 

sendo realizado. Primeiramente, por mostrar se o que vem sendo feito está surtindo efeito. Segundo, por 

subsidiar futuras pesquisas qualitativas e quantitativas. Em terceiro, por permitir melhor planejamento e 

distribuição de recursos. Por fim, para viabilizar a definição da população alvo do programa e assim 

direcionar melhor as ações. 

O presente estudo concentrou-se na análise dos atendimentos realizados pelo programa em sua 

etapa inicial. Observou-se, deste modo, que em cinco meses de funcionamento, o PJT do TJGO tem 

resultados consideráveis a serem mostrados, bem como dificuldades evidentes, sendo a falta de 

profissionais a principal delas. Até o dia 11 de março de 2011, a equipe multidisciplinar do Programa 

Justiça Terapêutica do TJGO contava com psicólogos (quatro efetivos e dois voluntários), assistente social 

e médico psiquiatra (um de cada), estagiários (dois de Psicologia e um de Serviço Social) e juízes de 

Direito (dois coordenadores). 

O Programa possui uma operacionalização básica. Normalmente, em um caso judicial envolvendo 

drogas, o promotor de justiça efetua a proposta de inclusão no PJT. Com a aceitação do acusado procede-

se a uma avaliação por equipe multidisciplinar. Constatando-se a dependência química é feita uma 

audiência para homologação da proposta de inclusão do acusado no PJT. 

No TJGO nota-se uma maior autonomia da equipe multidisciplinar. Diferentemente de outros 

modelos brasileiros, a proposta para inclusão no PJT pode ser feita pela promotoria, pela defesa, pelo 

magistrado ou manifestada pelo próprio acusado. Caso haja acordo e o acusado aceite a inclusão no PJT, 

um ofício é encaminhado para a equipe multidisciplinar solicitando a inclusão do mesmo. Por meio deste 

procede-se ao acolhimento do acusado em horário pré-agendado. Deste ponto até a definição da 
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terapêutica, o beneficiário passa por um processo de avaliação e estudo de caso. É importante que haja 

vínculo terapêutico entre a equipe e o beneficiário, algo imprescindível para a adequação da terapêutica. 

De acordo com a demanda, os beneficiários podem ser encaminhados, por exemplo, para 

tratamento em instituições afiliadas, para grupos especializados no problema em questão, para 

atendimento em grupos de acompanhamento ou reflexão no próprio PJT, dentre outras determinações. 

Concomitantemente, em todos os casos, os beneficiários recebem acompanhamento da equipe do PJT. 

Pode ocorrer, no entanto, que algum beneficiário não se adeque, não estabeleça vínculo ou não se 

interesse mais pelo PJT. Nestes casos, a assistência é impossibilitada, pois antes que qualquer medida seja 

tomada, é necessário o querer do beneficiário. O próprio sujeito tem que estar consciente de que cometeu 

um abuso de substâncias e que tem um problema que precisa de atenção especializada. 

Ao contrário do que pensam alguns críticos do PJT, não existe uma obrigação ou imposição desta 

medida alternativa sobre o beneficiário. Faz-se a proposta de inclusão no PJT e o acusado se voluntaria a 

participar com o intuito de se recuperar. Por isso a importância de se dispor de profissionais preparados 

para trabalhar com a conscientização dos beneficiários. Esse trabalho de conscientização também faz parte 

das atividades da equipe multidisciplinar. 

 

METODOLOGIA 

O relatório utilizou todos os prontuários do Programa JT desde seu lançamento em 19 de outubro 

de 2010 até o dia 11 de março de 2011. Consistiu assim em um total de 99 prontuários, dos quais apenas 

85 (oitenta e cinco) estavam aptos a fornecer dados para a pesquisa. Foram considerados aptos os 

prontuários que continham pelo menos 6 (seis) dos 8 (oito) dados chave coletados para esta pesquisa, 

sendo eles: sexo, estado civil, escolaridade, faixa etária, renda, uso de entorpecentes, tipo de crime e data 

do primeiro atendimento. 

Para a pesquisa, os prontuários foram organizados e divididos em quatro grupos: Prontuários em 

Avaliação, Prontuários Regulares, Prontuários Irregulares e Prontuários Concluídos. 

 

Prontuários em Avaliação: são todos que estão em fase inicial do tratamento, ou seja, 

acolhimento, avaliação ou estudo de caso. Prontuários onde o tipo adequado de tratamento ainda não foi 

estabelecido; 
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Prontuários Regulares: estão inclusos todos os que superaram a avaliação e estão em atendimento 

terapêutico em instituições afiliadas e/ou grupos do PJT; 

Prontuários Irregulares: constitui-se dos prontuários que descumpriram, por algum motivo, as 

medidas propostas pela equipe multidisciplinar. Incluem-se aqui os casos em que o beneficiário, por 

qualquer razão, tenha sido detido após a avaliação pela equipe; 

Prontuários Concluídos: constitui-se dos prontuários que receberam alta terapêutica, ou 

cumpriram todas as determinações acordadas com a equipe do PJT ou em juízo. 

 

Embora o programa possua uma operacionalização “esperada”, pode ocorrer que, em alguns casos 

o magistrado já encaminhe o ofício informando qual o tipo de tratamento foi acordado com o acusado. Por 

exemplo, determina-se que o beneficiário assista a palestras em grupos de instituições afiliadas (tais como 

AA – Alcoólicos Anônimos, NA – Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, dentre outros) por um tempo 

específico, normalmente reuniões semanais. Nestes casos a equipe da Justiça Terapêutica fiscalizará o 

cumprimento do acordo e acompanhará a evolução do caso, principalmente através do vínculo terapêutico 

e da conscientização.  

 

RESULTADOS 

Resultados quanto ao sexo: 
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Figura 1 - Gráfico da População por Sexo: Quantidade 

 

 

Figura 2 - Gráfico da População por Sexo: Porcentagem 

 

Na Figura 1 temos a quantidade de indivíduos atendidos por sexo. Pode-se perceber também a 

quantidade total de prontuários aptos a serem analisados. Nos dados coletados, estão 85 beneficiários. 

Destes, 95% da população é do sexo masculino, como visto na Figura 2, e 5% do sexo feminino.  
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Resultados quanto ao Estado Civil 

 

 

Figura 3 - Gráfico da População por Estado Civil: Quantidade 

 

 

Figura 4 - Gráfico da População por Estado Civil: Porcentagem 

 

Quanto ao estado civil, coletou-se informações de 84 beneficiários. Na Figura 3 podemos ver que 

68 são solteiros. De acordo com a Figura 4, este valor corresponde a 81%, sendo que 12% são casados e 

7% são separados, não havendo viúvos(as). Neste dado, os beneficiários que se declararam em “união 

estável” foram incluídos como solteiros, isto porque apesar de haver um reconhecimento legal, a união 

estável, não foi oficializada por instituições sociais, tais como a igreja (casamento religioso) ou o cartório 

(Casamento Civil). 
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Resultados quanto a Escolaridade 

 

 

 

Figura 5 - Gráfico da População por Escolaridade: Quantidade 

 

 
Figura 6 - Gráfico da População por Escolaridade: Porcentagem 

 

Quanto à escolaridade coletou-se 80 dados. A Figura 5 aponta que não há nenhum beneficiário 

analfabeto e em contrapartida, não há nenhum com nível superior completo. Dos 80 dados coletados, 

percebe-se que segundo a Figura 6, 51% não concluíram o ensino fundamental, seguido por 19% que não 

concluíram o ensino médio, 16% possuem ensino médio completo, 8% possuem o ensino fundamental 

completo e 6% estão cursando o ensino superior. 
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Resultados quanto à Faixa Etária 

 

 
Figura 7 - Gráfico da População por Faixa Etária: Quantidade 

 

 
Figura 8 - Gráfico da População por Faixa Etária: Porcentagem 

 

Na Figura 7 está explicitada a faixa etária de 84 dos beneficiários, sendo 58 com idade entre 18 e 

30 anos. Este valor consiste em 69% da população atendida, segundo a Figura 8. 20% dos beneficiários 

possuem de 31 a 40 anos, 11% estão entre 41 e 50 anos. De 51 anos acima a porcentagem é de 0%. Nos 

extremos, tem-se que os mais jovens atendidos possuem 19 anos e o beneficiário mais velho possui 49 

anos.  

Dentre os 58 beneficiários que estão entre 18 e 30 anos, tem-se: 
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Tabela 7a - Gráfico da População por Faixa Etária entre 18 e 30 anos: Quantidade 

 

 

Tabela 8a: Gráfico da População por Faixa Etária entre 18 e 30 anos: Porcentagem 

 

Segundo a Figura 7a, de 58 beneficiários que estão entre 18 e 30 anos, tem-se 40 que estão entre 

18-25 anos e 18 que estão entre 26-30 anos. Segundo a Figura 8a, correspondem respectivamente a 69% e 

31% da população.  
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Resultados quanto à Renda 

 

 

Tabela 9 - Gráfico da População por Renda Familiar: Quantidade 

 

Tabela 10 - Gráfico da População por Renda Familiar: Porcentagem 

 

A coleta do dado Renda foi a mais complicada. Nota-se uma resistência maior do beneficiário na 

hora de falar sua situação financeira. A Renda aqui não diz respeito a quanto o beneficiário ganha, mas 

sim à renda do grupo familiar, ou seja, quanto aquela família consegue arrecadar para custear sua 

sobrevivência. 

Apenas 65 beneficiários optaram por falar sobre sua renda, salvo os casos em que o beneficiário 

não sabia falar devido ao tempo de reclusão, ou quando devido ao próprio consumo de drogas não sabia 

mais estimar a renda. 
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Segundo a Figura 9, 28 beneficiários possuem renda entre 2-5 salários. 23 possuem renda até dois 

salários. Sete possuem renda acima de cinco salários e sete possuem renda abaixo de um salário mínimo. 

Na Figura 10 é importante notar que 43% da população possuem renda entre 2-5 salários mínimos. 35% 

possuem renda de até dois salários. Temos ainda que 11% dos beneficiários convivem em um ambiente 

familiar com menos de um salário e 11% com mais de cinco salários.  

 

Resultados quanto ao Tipo de Entorpecente 

 

 

Tabela 11 - Gráfico da População por tipo de entorpecente: Quantidade 

 

 

Tabela 12 - Gráfico da População por Entorpecente: Porcentagem 

 

Constatou-se que, de acordo com a Figura 11, os beneficiários cometeram crimes envolvendo 

quatro drogas principais, sendo elas: o crack com 45 beneficiários, álcool com 10, maconha com 24 e 

cocaína com 6 casos. Esses dados referem-se às drogas pelas quais os beneficiários foram encaminhados 

para o PJT. O álcool, entretanto, está presente em quase todos os casos. Se fosse levada em conta a 
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característica de “poliusuários” dos beneficiários, o álcool estaria com uma porcentagem próxima de 95%. 

Acrescenta-se ainda às observações, que no Estado de Goiás, segundo relatos dos beneficiários, é possível 

descrever um fenômeno conhecido internacionalmente como “beber em binge. A palavra binge, 

proveniente do idioma inglês, traduzida literalmente significa ‘bebedeira’ ou ‘farra’” (DIEHL, 

CORDEIRO & LARANJEIRA, 2011, p.131). 

Vale Ressaltar também que nem sempre a droga vinculada ao crime é a opção preferencial do 

beneficiário. Dadas circunstâncias específicas e/ou a característica de poliusuário, o entorpecente motivo 

da transgressão pode não ser a substância pela qual o beneficiário precisa de tratamento imediato. Existe 

nestes casos uma droga preferencial. 

Exemplificando: um beneficiário foi acusado de posse ilegal de entorpecente, no caso cocaína, 

porém na avaliação, constatou-se que se tratava de um caso de alcoolismo (droga preferencial, 

dependência), e o tratamento foi direcionado para este problema, por algum motivo alheio à circunstância, 

o mesmo estava portando cocaína. Outro beneficiário se envolveu em uma ocorrência sob efeito de 

maconha, mas após avaliação, constatou-se que embora estivesse sob efeito da maconha, estava também 

alcoolizado e constantemente está em estado de embriaguez, fazendo assim uso regular de álcool (droga 

preferencial, dependência). Trata-se também de um caso de alcoolismo. Nestes dois exemplos, os dados 

estatísticos são respectivamente cocaína e maconha, mas a terapêutica ocorre em torno do álcool. 

Segundo a Figura 12, 55% dos beneficiários estão recebendo tratamento e acompanhamento para 

recuperação de abuso do crack. 28% para maconha, 12% para álcool e 7% para cocaína. Durante as 

avaliações foi constatado também que vários beneficiários experimentaram diversos tipos de drogas até 

elegerem uma preferencial. Segundo informações colhidas, experimentaram tiner, cola de sapateiro, 

cigarro, merla, cristal, dentre outras. Outros usuários afirmaram que consumiam o que estava disponível, a 

preferência era pela disponibilidade e não pela droga em si.  

Resultados quanto ao tipo de Crime 
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Tabela 13 - Gráfico da População por tipo de Crime Cometido: Quantidade 

 

 

Tabela 14 - Gráfico da População por tipo de Crime Cometido: Porcentagem 

 

Dos 85 prontuários, segundo a Figura 13; 30 beneficiários estão respondendo judicialmente por 

roubo, seguido de 18 que respondem por posse, 16 por crimes diversos (por exemplo, lesão corporal, 

ameaça, maus tratos, desacato, etc.), 11 por tráfico e 10 por furto. 

De acordo com a Figura 14; o crime de roubo corresponde a 35% dos casos, seguido de 21% por 

posse ilegal, 19% por outros crimes, 13% por tráfico e 12% por furto. 

O crime de posse ilegal está relacionado na grande maioria dos casos com a maconha. O crime de 

roubo, com o crack. A maior incidência de roubo está relacionada com os efeitos da droga sobre o 

organismo, no caso do crack, trata-se de um droga de efeito estimulante, de curto tempo para intoxicação, 

cerca de 15 segundos, e de curto período de intoxicação, cerca de 15 minutos (SENAD, 2010). 

Essa rapidez com que o crack age no sistema nervoso somado ao prazer intenso e sensação de 

poder – dentre outros efeitos – desencadeia um comportamento compulsivo de consumo, conhecido como 

Fissura: comumente descrita pelos usuários de crack, consiste em um desejo subjetivo intenso e 
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persistente de consumir a droga. Ainda segundo a Secretaria Nacional Antidrogas, caracteriza-se pela 

“vontade incontrolável de sentir os efeitos de ‘prazer’ que a droga provoca. A ‘fissura’ no caso do crack e 

da merla é avassaladora, já que os efeitos da droga são muito rápidos e intensos” (SENAD, 2010, p. 37). 

Este fator ajuda a entender um pouco sobre o aumento da criminalidade e da violência, a pessoa se sente 

impelida a consumir a droga o mais rápido o possível, para aliviar a fissura, assim não planeja seus atos e 

age com uma violência desmedida. 

Contudo vale ressaltar que este trabalho não visa em hipótese alguma justificar a violência nas 

cidades ou o aumento da criminalidade como decorrentes do uso de drogas, até pelo fato de que algumas 

pesquisas apontam a violência como resultante do embate das subjetividades individuais contra a 

modernidade (Guareschi, et all, 2006).  

 

Resultados quanto à Residência 

 

 

Tabela 15 - Gráfico da População por Residência: Quantidade 
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Tabela 16 - Gráfico da População por Residência: Porcentagem 

 

Quanto ao local de residência, estes gráficos são utilizados apenas como ilustração da realidade 

socioeconômica dos beneficiários. Neste dado tem-se que 76% dos beneficiários moram na periferia de 

Goiânia, segundo a Figura 16. Ocorre que este dado possui o viés dos pesquisadores, pois não houve 

acesso a um documento oficial de referência para determinar quais são todos os bairros considerados 

“nobres e/ou centrais”, e quais são todos os “suburbanos ou periféricos”. 

Trata-se, portanto, de uma estimativa. De fato, grande parte dos beneficiários precisa fazer longos 

deslocamentos para ter acesso ao bairro Central da cidade de Goiânia. Nota-se também grande dificuldade 

de deslocamento para acesso aos órgãos básicos governamentais. Importante ressaltar ainda que quase 

todos os beneficiários que moram na região central, foram abordados em bairros periféricos ou cidades do 

interior. 

Data do Primeiro Atendimento 

 

Tabela 17 - Gráfico dos Atendimentos Realizados: Quantidade 
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Tabela 18 - Gráfico dos Atendimentos Realizados: Porcentagem 

 

Esse dado releva o quanto o Programa Justiça Terapêutica precisa ser divulgado, necessitando 

ainda de mais recursos humanos, de mais pesquisadores, de ampliar ainda mais a rede social de apoio e de 

mais parcerias para o tratamento do consumo de entorpecentes. 

O programa conta com ótima infraestrutura, com metas de esclarecimento e capacitação do 

público que lida com o usuário/dependente/abusador de drogas. Mas por ser um programa recente, 

adaptado às peculiaridades do Estado de Goiás, está em fase de consolidação de alguns pontos relevantes 

para o trabalho da equipe multidisciplinar. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, em um período de 18 anos de operação das Drug Courts (1989 

- 2007), os investimentos em profissionais especializados e principalmente em pesquisas e estudos fizeram 

o número de Drug Courts saltar de um para 2.174 (NDCI, 2008, p. 3, Table 1). 

Segundo os dados apresentados neste trabalho, percebe-se que 69% dos atendimentos, de acordo 

com a Figura 18, foram feitos no ano de 2010, enquanto que em 2011 foram realizados 31% dos 

atendimentos. Considerando os recessos de fim de ano, o período de trabalho foi praticamente o mesmo, 

então, como justificar a queda na quantidade de atendimentos? 

Existe a hipótese de que ocorre principalmente a falta de informação. São poucos profissionais 

que estão informados acerca do novo programa, ainda são poucos os que têm interesse nessa medida 

alternativa. Também ainda há muitas dúvidas sobre como se dá o procedimento legal para o 

encaminhamento ao PJT, dentre outros fatores. 

 

CONCLUSÃO 
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A partir dos resultados apresentados, pode-se definir o perfil do usuário/abusador/dependente de 

drogas que chega ao sistema judiciário goiano, mais especificamente ao PJT. Todavia, por se tratar de uma 

amostragem pequena em relação à população da capital – apenas 85 prontuários – o perfil traçado não 

pode em hipótese alguma ser considerado como um perfil global e estável. Trata-se apenas de uma 

estimativa, sendo uma população jovem e muito ampla. Os beneficiários que chegam até o PJT são 

provenientes, na grande maioria, de uma capital com aproximadamente 1.301.892 habitantes (IBGE, 

2010). 

De acordo com os dados colhidos, tem-se um esboço do perfil do beneficiário do PJT: 

Perfil do Beneficiário Atendido no 
Programa Justiça Terapêutica 

Solteiro; 
Sexo Masculino; 
Idade entre 18-30 anos; 
Possui o Ensino Fundamental Incompleto; 
Possui Renda familiar entre 2 e 5 Salários mínimos; 
Faz consumo de Crack e Álcool ou Maconha e Álcool; 
É Detido por roubo (crack) ou posse (maconha); 
Morador da periferia; 
Está desempregado ou atuando em subempregos. 

Figura 19: Características do perfil do beneficiário do PJT do TJGO 
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Embora a amostragem ainda seja insuficiente para um resultado conclusivo, o perfil descrito não 

foge à tendência nacional. Drogadictos, se não assistidos precocemente, possuem uma expectativa de vida 

baixa, o que explica a baixa faixa etária encontrada. Primeiro pelos próprios efeitos nocivos das 

substâncias, segundo pela atividade de risco envolvida neste comportamento e em terceiro pelas 

comorbidades advindas do uso de substâncias psicoativas. Sabe-se, por exemplo, que a maconha é fator de 

risco para o desencadeamento de quadro de esquizofrenia em indivíduos com predisposição genética 

(SENAD, 2010). Vale ressaltar que com base nesses e em outros argumentos surgiu na Europa o Programa 

de Redução de Danos, para atendimento especializado ao drogadicto in loco. Um programa com esse 

nome foi recentemente implantado em Goiânia. 

Outras hipóteses para o perfil descrito acima se relacionam com o sexo e a escolaridade. 

Primeiramente, pode-se inferir que devido (principalmente) a questões culturais, é mais comum que 

homens (solteiros) se envolvam com drogas do que mulheres. Outra hipótese diz respeito às dificuldades 

inerentes da adolescência, em que as drogas podem funcionar como mecanismo impróprio para superação 

das dificuldades emergentes. Segundo Bessa, Boarati e Scivoletto (2006) “[...] o uso experimental de 

algumas substâncias, dentre elas o álcool, o tabaco e também algumas substâncias ilícitas, é considerado 

por alguns autores como um comportamento de acordo com o padrão normal de desenvolvimento do 

adolescente” (p. 359), esta afirmação encontra respaldo nos relatos dos beneficiários, segundo os quais a 

idade média para consumo de substâncias psicotrópicas lícitas e ilícitas é de 14 anos. 

A renda familiar, embora seja considerável, muitas vezes é insuficiente para a subsistência das 

famílias já que estas normalmente são populosas. Há casos onde há várias gerações da mesma família, 

vivendo em um mesmo ambiente, e todos trabalhando em empregos informais, com longas cargas horárias 

e penosos trabalhos braçais. Isto quando não estão desempregados. 

Pode-se supor ainda que além do perfil individual, existem fatos situacionais: considerando então 

que muitas vezes o indivíduo não desenvolveu mecanismos eficazes de superação de dificuldades, que 

experimentou drogas precocemente e com isso teve dificuldades escolares na adolescência, favorecendo o 

abandono dos estudos, e concomitantemente passou a atuar em subempregos, instalando um quadro de 

dificuldades financeiras sérias em plena juventude, desencadeando assim uma situação de risco social e 

dificuldade de reinserção. Mas esta é uma hipótese, são necessários mais estudos. 
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Neste relatório, destaca-se ainda que no PJT, o foco das atividades é a recuperação com a 

consequente diminuição da reincidência. Com base nestes dados preliminares, há possibilidade de melhor 

direcionamento das estratégias de enfrentamento da drogadicção, busca de instrumentos mais adequados, 

elaboração de medidas específicas mais eficientes para o público em questão a fim de aumentar o sucesso 

do tratamento. 

Mesmo tendo a recuperação como foco, o PJT deve contribuir também para a prevenção da 

drogadicção, em primeiro lugar por se tratar de rica fonte de dados para projetos de Políticas Públicas. Em 

segundo lugar por ter como meta principal a recuperação e por isso, os beneficiários recuperados poderão 

atuar em suas comunidades conscientizando e oferecendo apoio para outros indivíduos com problemas 

com drogas. Em terceiro lugar, por fazer jus a direitos constitucionais como o direito à vida e à saúde. Em 

quarto lugar, por ajudar a desafogar o sistema jurídico brasileiro e as carceragens, diminuindo também os 

custos do Estado. 

Quando o sujeito chega até o PJT, várias estruturas sociais falharam, as oportunidades de 

reinserção social vão se exaurindo à medida que o sujeito encontra mais problemas e menos ajuda. Dessa 

forma, tanto o PJT quanto outros programas de recuperação não devem focar apenas na droga em questão, 

mas sim em todo o contexto situacional. Essa medida alternativa ao infrator usuário/abusador/dependente 

químico deve considerar todo o contexto biopsicossocial e espiritual do beneficiário. O trabalho requer 

investigação minuciosa nestas esferas para que além de recuperar, se possa prevenir a recaída e a 

reincidência do infrator. 

Não se trata, portanto, de importar a tecnologia dos outros países, sobretudo, deve-se realizar 

estudos por equipes multidisciplinares que viabilizem os trabalhos dos PJT de forma humana e ética, 

visando a conscientização. Seria interessante que esse trabalho de conscientização não ficasse restrito à 

equipe do PJT, mas sim que se iniciasse desde a abordagem policial. Melhor seria se todos os profissionais 

que tivessem contato com o beneficiário pudessem estar preparados e capacitados para este processo de 

conscientização. 

Por fim, vale ressaltar que a ineficiência da política tolerância zero está ligada a preocupações 

políticas e econômicas, e não a aspectos sócio-culturais que permeiam a drogadicção. Contudo, apesar da 

necessidade de maiores discussões sobre assunto, este não constitui foco do presente trabalho. 
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ANEXO 

 

Tema: A drogadicção e o perfil do indivíduo que chega ao Programa Justiça Terapêutica do Tribunal de 

Justiça de Goiás. 

 

Problema: É possível estabelecer um perfil para os indivíduos atendidos no Programa Justiça 

Terapêutica? Quais as contribuições da Psicologia neste estudo? 

 

Objetivos 

• Conceituar “Justiça Terapêutica” no contexto brasileiro; 

• Investigar o perfil do beneficiário do Programa Justiça Terapêutica do Tribunal de Justiça 

de Goiás; 

• Refletir sobre a atuação do psicólogo jurídico nas equipes multidisciplinares para 

tratamento da drogadicção. 

 

Hipóteses 

A observação in loco das atividades do Programa Justiça Terapêutica (PJT) sugere a possibilidade 

de se detectar características sociais comuns que levariam a uma delimitação de um perfil dos indivíduos 

que são atendidos no programa. Estas características, que podem ser encontradas nos prontuários de 

atendimento do programa são: sexo, idade, escolaridade, estado civil, renda familiar, crime cometido, 

substância psicoativa preferencial, bairro onde reside, terapêutica empregada e a adesão a esta (regular ou 

irregular). 

Os estudos preliminares já permitem estabelecer um esboço, sendo que os atendidos são em 

grande maioria do sexo masculino, estando na faixa etária de 18 a 30 anos, e com pouco nível de 

instrução. Espera-se que com este estudo a população atendida seja mais delimitada, o que permitirá 
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estabelecer o perfil do beneficiário. Acredita-se, considerando-se experiência preliminar na área, que os 

resultados indicarão que sujeitos em condições de marginalização, ou seja, em condições de desemprego 

ou subemprego, residente fora do centro urbano e com baixa escolaridade, serão os mais frequentemente 

atendidos pelo programa. Acredita-se também que esta pesquisa pode subsidiar melhorias no trabalho 

interno do programa, visto que este pode adequar suas propostas ao público com o qual trabalha. Estas e 

outras questões serão trabalhadas ao longo do presente artigo, trazendo reflexões acerca do tema proposto, 

havendo a possibilidade de confirmar ou refutar algumas das hipóteses descritas.  

 

Justificativa 

Falar em drogas no atual contexto social brasileiro é falar em tabus e preconceitos. Dado este bem 

exemplificado por dois eventos distintos, ocorridos em maio de 2010: a marcha da maconha no dia 21, em 

São Paulo, e as declarações do ex-presidente Fernando Henrique no dia 29 em rede nacional de televisão. 

Ambos os eventos explicitaram que as atuais políticas públicas para drogas, com princípio de tolerância 

zero, estão defasadas, pois referem-se a um fenômeno que data de séculos: 

 

Pode-se dizer que o uso de substâncias psicoativas é tão antigo quanto a história 
do homem. Entretanto, um importante fator a ressaltar é que essas substâncias 
eram utilizadas, sobretudo com fins ritualísticos-religiosos ou para suportar 
adversidades ambientais, como o hábito de mascar folhas de coca e tabaco para 
suportar a fome e a fadiga (Niel, 2011, p. 139). 

 

Vê-se então o quão delicado é tratar um comportamento tão antigo com uma política tão recente. 

Desta forma, é explícito que as políticas públicas carecem de mais pesquisas, nesta área e a Psicologia, 

sendo uma ciência recente, precisa investigar mais a fundo todos os dispositivos psicológicos envolvidos 

no processo de drogadicção, visto que este é um fenômeno social. Entendendo-se ainda, que o indivíduo 

mantém uma relação dialética com a sociedade, influenciando e sendo influenciado por ela. 

Dentre a limitada literatura encontrada no contexto nacional (Portal de Periódicos da Capes), 

percebem-se muitos estudos epidemiológicos e em menor quantidade os estudos de natureza explicativa. 

A presente pesquisa, no entanto, é de natureza descritiva. Outra dificuldade que se acrescenta nesse 
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quadro é o fato de que o estudo de drogadictos por parte da Psicologia requer interação com outras áreas 

do conhecimento. 

Por exemplo, nesta pesquisa, os drogadictos estão em débito com a justiça, nesse sentido, a 

Psicologia passa a operar em outra instância científica, a do Direito. Na compreensão de homem enquanto 

produto histórico do meio em que vive, não cabe à Psicologia determinar como o Direito deve lidar com 

as condutas desviantes, no entanto, ela pode contribuir para a compreensão do fenômeno da drogadicção. 

Através de instrumentos próprios, pode-se investigar como se dá a relação histórica da drogadicção e o 

Direito, podendo assim nortear melhor as atuais políticas públicas para o combate às drogas. No âmbito da 

Psicologia Jurídica, Miranda (2005) acrescenta que “a psicologia jurídica, enfim, cuja missão é examinar 

cientificamente os atos jurídicos ‘jurigêneos’, quer produzidos pelo titular, quer pelo sujeito passivo, seriá-

los, e classificar os direitos conforme a natureza íntima ou aparente desses fatos” (p.46). Todavia, a 

relação entre Psicologia e Direito, no âmbito jurídico, é desfavorável à primeira até o presente momento, 

pois, segundo Whitaker “A psicologia Judiciária define-se como a psicologia aplicada ao melhor exercício 

do direito” (1958, p. 54). 

Nesse sentido, pesquisas com interesse nos dispositivos psicológicos seriam importantes para uma 

melhor compreensão do fenômeno da drogadicção, além de permitir melhor planejamento dos recursos 

disponíveis, item muito importante para uma política pública. No caso de um estudo sobre perfil 

populacional, podem-se definir diretrizes mais específicas para campanhas de conscientização, 

instrumentos de avaliação, capacitação técnica, dentre outros. Tal esforço deve contribuir para maior 

eficiência nas intervenções e menores custos sociais em relação à saúde e segurança pública, por exemplo. 

 

 


