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EIXO 2 - CURRÍCULO, FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 
 

 

CURRÍCULO, AVALIAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA: UMA 

EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DIALÓGICA 

 

Camila Lima, COIMBRA – FACIP/UFU  

camila@pontal.ufu.br 

Leonice Matilde, RICHTER - FACIP/UFU 

rleonice@pontal.ufu.br 

Maria Simone Ferraz, PEREIRA - FACIP/UFU 

msimonefp@pontal.ufu.br 

 

RESUMO: No presente trabalho temos como propósito apresentar um debate acerca do 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU, focalizando três aspectos 

fundamentais o currículo, a avaliação e a prática pedagógica. Nesse sentido, 

apresentamos o currículo do ponto de vista teórico, a sua composição e definição no 

contexto que traduza e complemente uma visão transformadora e reflexiva de formação 

inicial – lugar e movimento do Curso de Pedagogia. Assim, a concepção de currículo é 

compreendida como uma construção cultural. Essa conceitualização sobre o currículo, 

associa-se a uma concepção de avaliação que vai além da definição técnica na qual se 

restringe à escolha de instrumentos de avaliação. Sendo assim, num segundo momento, 

refletimos sobre a relação formação/avaliação na organização do trabalho pedagógico 

do curso de formação docente. Partimos da premissa que a compreensão da avaliação na 

formação docente deve nortear a reflexão sobre a avaliação exercida na relação com o 

trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula, bem como na organização global do 

trabalho pedagógico da escola, ou seja, seu projeto político pedagógico. E, por último, a 

prática pedagógica vista a partir do desenvolvimento do Círculo de Cultura vivenciado 

em 2007 e 2009, pelos professores e alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Ciências Integradas do Pontal – FACIP, da Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

no município de Ituiutaba – MG. O Círculo de Cultura representa um espaço/tempo de 

interação entre os sujeitos, assim como, com a cultura do grupo, numa atividade 

significativa de produção de conhecimento e de novas leituras de mundo. Articular 

currículo, avaliação e prática pedagógica foi o desafio dessa sessão coordenada na qual 

objetivamos demonstrar essas dimensões da formação docente numa perspectiva 

dialógica que possibilite efetivamente a construção da relação teoria-prática no processo 

de formação dos estudantes do curso de Pedagogia da FACIP/UFU.  

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Prática Pedagógica. 

 

ABSTRACT: In this work we aim to present a debate on the Pedagogical Design 

Course of Pedagogy of FACIP / UFU, focusing on three key aspects of the curriculum, 

mailto:camila@pontal.ufu.br
mailto:rleonice@pontal.ufu.br
mailto:msimonefp@pontal.ufu.br
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assessment and pedagogical practices. Accordingly, the present curriculum of the 

theoretical point of view, its composition and definition in the context that reflects and 

complements a vision processing and reflective of training - position and movement of 

the Course of Pedagogy. Thus, the design of curriculum is understood as a cultural 

construction. This conceptualization of the curriculum, was associated with a concept of 

evaluation that goes beyond the technical definition which restricts the choice of 

assessment tools. Thus, second, reflect on the relationship training and evaluation in the 

organization of the pedagogic course in teacher training. On the assumption that the 

understanding of assessment in teacher training should guide the discussion on the 

assessment performed in relation to the pedagogical work developed in the classroom as 

well as the overall organization of the pedagogical work of the school, or their political 

education project. Finally, the pedagogical practice to the development of the Circle of 

Culture in 2007 and 2009 experienced by teachers and students of the course of the 

Faculty of Pedagogy of Integrated Depth - FACIP, Federal University of Uberlândia - 

UFU in the city of Ituiutaba - MG. The Circle of Culture is a space / time of interaction 

between subjects and, with the culture of the group, a significant activity for the 

production of knowledge and new readings of the world. Linking curriculum, 

assessment and teaching was the challenge of this session aimed at showing which 

coordinated the dimensions of teacher training in a dialogue that effectively allows the 

construction of the theory-practice in the training of students in the course of Pedagogia 

FACIP / UFU. 

Keywords: Curriculum, Assessment, Educational Practice.  

 

 

TEXTO 1: 

 

O CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACIP/UFU EM 

ANÁLISE: O EIXO DA PRÁXIS EDUCATIVA E OS  

CICLOS DE FORMAÇÃO 
 

 

COIMBRA, Camila Lima – FACIP/UFU – camila@pontal.ufu.br 

Pensar o currículo do curso de Pedagogia, com sua base histórica e epistêmica 

sempre foi por mim, encarado como um desafio em que algumas questões ainda me 

inquietam: como colocar o foco na pesquisa e na prática educativa? Em qual concepção 

de currículo? Como se compreende um processo de construção contínua de uma matriz 

curricular? Qual a definição do componente curricular como eixo articulador ou 

integrador? Para isso, é fundamental que façamos um percurso teórico para definição 

dos referenciais que sustentam a proposição do currículo do curso de Pedagogia da 

FACIP/UFU. 

Parte-se, assim, de um referencial que seja coerente com o que já foi explicitado 

e, ainda, que traduza e complemente uma visão transformadora e reflexiva de formação 

inicial – lugar e movimento do curso de Pedagogia a partir da Diretrizes Curriculares 
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aprovadas em maio de 2006, em que o conceito de docência ampliado, assume o perfil 

de formação no curso.  

[...] a formação inicial de professores é uma função que, 

progressivamente ao longo da história, vem sendo realizada por 

instituições específicas, por um pessoal especializado e 

mediante um currículo que estabelece a seqüência e conteúdo 

instrucional do programa de formação. A formação inicial de 

professores como instituição cumpre basicamente três funções: 

em primeiro lugar, a de formação e treino de futuros 

professores, [...]. Em segundo lugar, a instituição formativa tem 

a função de controle da certificação ou permissão para exercer a 

profissão docente. Em terceiro lugar, e segundo Clark e Marker 

(1975), a instituição de formação de professores tem a dupla 

função de ser, por um lado, agente de mudança do sistema 

educativo, mas, por outro, contribuir para a socialização e 

reprodução da cultura dominante (GARCÍA, 1999, p. 77).  

A formação inicial, entendida nesta perspectiva institucional, além da formação 

em si, atribui a certificação e ainda modifica ou reproduz as relações do sistema 

educativo, cultural e econômico de determinada realidade. Assim, é possível e 

necessário admitir o grau de importância que a formação inicial desempenha na práxis 

social. Não pode responsabilizar-se sozinha pelos percalços na formação de professores, 

mas é necessário assumir a sua responsabilidade no desenvolvimento de tais funções.  

Na busca da coerência teórica, o que propicia a existência de um curso de formação 

inicial é a sua matriz curricular, que materializa quais as concepções, finalidades e 

princípios de formação inicial pretendidos pelo curso, neste caso, o curso de Pedagogia 

da FACIP/UFU. 

Assim, a concepção de currículo é compreendida como uma construção 

cultural. Corroborando uma consideração de Grundy, “não se trata de um conceito 

abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência humana. É, 

antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas” (1987 apud 

SACRISTÁN, 2000, p. 14). 

Partir dessa concepção de currículo como construção cultural, histórica e social, 

que preenche a formação de princípios, conteúdos e orientações, nos leva à 

compreensão de contextos concretos que dão forma e conteúdo ao curso de Pedagogia.  

Se o currículo, evidentemente, é algo que se constrói, seus 

conteúdos e suas formas últimas não podem ser indiferentes aos 

contextos nos quais se configura. [...] Isso significa que uma 

concepção processual de currículo nos leva a ver seu significado 
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e importância real como o resultado das diversas operações às 

quais é submetido e não só nos aspectos materiais que contém, 

nem sequer quanto às idéias que lhe dão forma e estrutura 

interna [...] (SACRISTÁN, 2000, p. 21). 

Trata-se, assim, de um complexo processo social com múltiplas expressões que 

impedem resumir ou esquematizar formas de organização curricular independente de 

suas relações de existência. É desta complexidade da compreensão do conceito de 

currículo, enquanto algo que só existe a partir de suas relações com variáveis que 

compõem a trajetória e definição das práticas educativas, que Sacristán (2000) considera 

a existência de oito subsistemas “nos quais se expressam práticas relacionadas com o 

currículo, nos quais se decide ou nos quais se criam influências para o significado 

pedagógico do mesmo” (p. 23). 

A partir da articulação desses oito subsistemas e suas relações com outros 

contextos e cenários que ampliam sua formatação, o currículo caracteriza-se, de acordo 

com Sacristán (2000), como um teatro de operações múltiplas, onde se expressam 

determinações sociais mais amplas:  

[...] a compreensão da realidade do currículo deve ser colocada 

como resultante de interações diversas. O currículo, que num 

momento se configura e objetiva como um projeto coerente, já é 

por si o resultado de decisões que obedecem a fatores 

determinantes diversos: culturais, econômicos, políticos e 

pedagógicos. Sua realização posterior ocorre em um contexto 

prático no qual se realizam tipos de práticas diversas. Assim, o 

projeto configura em grande parte a prática pedagógica, mas é, 

por sua vez, delimitado e limitado em seus significados 

concretos por essa mesma prática que existe previamente a 

qualquer projeto curricular. Todos os subsistemas rapidamente 

analisados, incluindo o pedagógico, existem de antemão, quando 

se quer implantar um projeto curricular novo (SACRISTÁN, 

2000, p. 26).  

Neste “teatro de operações múltiplas”, é importante compreender que toda a 

prática pedagógica gravita em torno do currículo. Para tanto é importante reconhecer 

que “o estudo do currículo serve de centro de condensação e inter-relação de muitos 

outros conceitos e teorias pedagógicas, porque não existem muitos temas e problemas 

educativos que não tenham algo a ver com ele” (SACRISTAN, 2000, p. 28).  

Sendo assim, a questão da prática no conhecimento e na pesquisa pedagógica 

conquista a sua relevância e, mais concretamente, a relação teoria-prática, é outra razão 
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a mais para a atualização da discussão em torno dos problemas curriculares, à medida 

que são agentes na configuração das práticas de ensino. 

Propõe-se, dessa maneira, uma mudança conceitual importante para elucidar a 

teoria curricular e todas as atividades práticas que gravitam em torno dela. Focaliza-se, 

assim, a prática educativa como componente curricular do curso de Pedagogia nessa 

perspectiva. 

Essa preocupação pela prática curricular, segundo Sacristán (2000), é resultado 

das contribuições críticas sobre educação, da análise do currículo como objeto social e 

da prática criada em torno do mesmo. 

Vários fatores explicam atualmente a pujança desta aproximação 

teórica: um certo declive no predomínio do paradigma positivista e 

suas conseqüências na concepção da técnica, o enfraquecimento da 

projeção exclusivista da psicologia sobre a teoria e a prática escolar, o 

ressurgimento do pensamento crítico em educação conduzido por 

paradigmas mais comprometidos com a emancipação do homem em 

relação aos condicionamentos sociais, a experiência acumulada nas 

políticas e programas de mudança curricular, a maior conscientização 

do professorado sobre seu papel ativo e histórico são, entre outros, os 

fatores que fundamentam a mudança de perspectiva (SACRISTÁN, 

2000, p. 47). 

Ou seja, a teoria curricular, devido aos fatores acima explicitados, identificou 

sua necessidade de aproximação com a realidade, constatando que o problema central 

da teoria curricular é oferecer a forma de compreender dois problemas: de um lado, a 

relação entre a teoria e a prática e, por outro, compreender a relação entre a sociedade e 

a educação.  

Nesse sentido, o currículo do curso de Pedagogia da FACIP/UFU também teve 

estes referenciais teóricos para trabalhar com o eixo da práxis no curso de Pedagogia. 

“Adota-se, assim, uma posição de incerteza, um tanto eclética, mas em qualquer caso 

pouco cômoda, que muitos outros dissimularam adotando modelos analógicos 

pertencentes a outros campos de atividade, como ocorreu com o modelo tecnológico” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 52). 

Dessa forma, no curso, compreende o currículo como um configurador de 

práticas, um teatro de operações múltiplas, em que os atores terão a oportunidade de 

declarar, via várias estratégias de coleta de dados, a sua partic ipação e ação nesse 

complexo processo social de construção de um currículo. 
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Sacristán (2000), ao definir o currículo na ação como uma arquitetura da prática, 

compreende o mesmo como uma ponte entre a teoria e a ação, entre as intenções ou 

projetos e a realidade. Sendo assim, 

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a 

prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na 

forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é a 

última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo 

projeto, toda idéia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou 

outra; se manifesta, adquire significação e valor independente de 

declarações e propósitos de partida (SACRISTÁN, 2000, p. 201). 

A partir dessa compreensão da complexidade de uma construção social de 

currículo mergulhada em sistemas que inter-relacionam prática e teoria em uma 

perspectiva de formação inicial de profissionais da educação, torna-se importante 

definir qual modelo aparece nesse processo.  

Para isso, Santomé (1998) esclarece que na hora de planejar um projeto 

curricular, “é preciso levar em consideração que existem diferentes classes de 

conhecimento e que cada uma delas é reflexo de determinados propósitos, perspectivas, 

experiências, valores e interesses humanos” (p. 100). 

Dessa forma, Santomé (1998) identifica cinco modalidades de conhecimento ou 

“vias através das quais as pessoas constroem suas explicações ou interpretações da 

realidade”: 

 o conhecimento pessoal/cultural que constitui-se dos fatos, conceitos, 

explicações, interpretações elaborados por alunos a partir de suas experiências 

pessoais em suas casas, famílias e das práticas culturais comunitárias das quais 

tem acesso; 

 o conhecimento popular que não se apresenta explicitamente articulado, pois é 

resultado das ações, interpretações e crenças veiculadas por meio das diferentes 

redes de televisão, filmes, vídeos, programas de rádio ou qualquer outra forma 

de meio de comunicação de massa; 

 o conhecimento acadêmico dominante que são as teorias e interpretações 

compartilhadas e aceitas pela maioria das pessoas dedicadas à pesquisa nas 

universidades, sociedades e organizações científicas. 

 o conhecimento acadêmico transformador são as revoluções científicas que 

transformam os paradigmas dominantes. 
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 o conhecimento escolar é o meio pelo qual a informação selecionada é 

apresentada demasiadamente estática, como algo dado. 

Como já foi dito por Santomé (1998), estes cinco tipos de conhecimento se inter-

relacionam e refletem propósitos, perspectivas, experiências, valores e interesses 

humanos concretos e deveriam ser levados em consideração na hora de planejar 

qualquer tipo de projeto curricular.  

A viabilização de políticas de igualdade de oportunidades implica em 

considerar de que maneira estas modalidades de conhecimento servem 

para reforçar estereótipos, preconceitos, expectativas, conhecimentos e 

experiências claramente discriminatórias (SANTOMÉ, 1998, p. 101). 

Nesta perspectiva, Santomé (1998) aponta que a forma clássica de organização 

do conteúdo que predomina atualmente é o modelo linear disciplinar, ou conjunto de 

disciplinas justapostas, na maioria das vezes de uma forma bastante arbitrária. “Isto 

ocasiona o fim originário da educação como conhecimento, compreensão do mundo e 

capacitação para viver ativamente o mesmo” (p. 103). 

Os argumentos eleitos por Santomé (1998) para traduzir as principais críticas ao 

currículo baseado em disciplinas isoladas são as seguintes: pouca atenção ao interesse e 

motivação dos alunos; despreza a experiência prévia dos alunos; desatenção aos 

problemas locais; não incentiva as perguntas vitais; inibição das relações pessoais entre 

alunos e professores; fragmentação do tempo escolar em hora-aula; dificuldade de 

relação com a realidade; os alunos não captam as relações entre as disciplinas; não 

estimula a pesquisa, a atividade crítica e nem a curiosidade intelectual; professores sem 

autonomia de ação. 

Ante estas e outras críticas ao modelo de currículo de disciplinas, 

enquanto são destacadas as vantagens da pesquisa e do estudo 

interdisciplinar e a necessidade de adequação às peculiaridades 

psicológicas dos alunos e alunas (especialmente aos requisitos de 

globalização e significatividade dos conteúdos), adquire força a 

alternativa de um currículo integrado (SANTOMÉ, 1998, p. 111, 

grifo nosso). 

Assim, a denominação de currículo integrado tende a resolver a dicotomia e/ou o 

debate colocado na hora de optar por uma denominação de currículo que “integre os 

argumentos que justificam a globalização e os que procedem da análise e defesa de 

maiores parcelas de interdisciplinaridade no conhecimento e da mundialização das inter-

relações sociais, econômicas e políticas” (SANTOMÉ, 1998, p. 112).  
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Nesta perspectiva de um currículo integrado, os conteúdos culturais, segundo 

Santomé (1998), têm a finalidade de responder algumas questões: por que estudamos 

isto? Quais os temas e problemas podem ser trabalhados para além da divisória entre as 

disciplinas em uma lógica linear? Quais as relações existentes entre os conteúdos 

estudados? Quais valores e interesses movem determinadas ações históricas? Como 

trabalhar em equipe? Como ter mobilidade frente ao mundo do trabalho? Como obter 

soluções para os problemas apresentados? “Nesta sociedade da informação em que 

vivemos, as maiores dificuldades não estão relacionadas com a obtenção de informação, 

mas em saber integrá-la, analisá-la criticamente” (SANTOMÉ, 1998, p. 124). 

Com base nessas definições, poderíamos localizar, pois, a característica do eixo 

da práxis educativa e os ciclos de formação que culminam com os Círculos de Cultura 

no currículo do curso de Pedagogia da FACIP/UFU. Porém, a lógica disciplinar é 

identificada fortemente no projeto pedagógico do curso. Ou seja, em primeira instância, 

é possível reconhecer o desafio de concretização do projeto curricular em uma tentativa 

de avanço, em um contexto de organização enraizadamente disciplinar.  

Em outras palavras, considera-se um avanço na concepção do currículo 

segmentado (modelo linear disciplinar), porém, ainda não apresenta todas as 

características de um currículo integrado. A característica básica apresentada no Projeto 

Pedagógico do Curso, que se compreende como currículo integrado, pressupõe a 

articulação com a realidade o que pode promover a inter-relação dos conteúdos 

específicos com a pesquisa, por meio do eixo da práxis educativa. A busca desse 

currículo integrado possibilita, assim, o que podemos chamar de “entradas 

interdisciplinares” para a integração dos conteúdos específicos com a realidade e a 

produção científica por meio da pesquisa articulados nesse eixo.  

Apostar na educação em geral, e especialmente na obrigatória, 

por um currículo de cultura integradora é se situar, portanto, 

numa perspectiva de resistência e de busca de uma alternativa 

frente a uma prática dominante na cultura e na sociedade 

modernas. Esta pretensão não é fácil, pois a integração dos 

saberes não dispõe dos espaços, nem dos meios, nem das 

pessoas, nem do apoio dos interesses que mantém a 

especialização (SACRISTAN, 1998, p. 184). 

Visualiza-se, assim, o currículo do curso de Pedagogia da FACIP/UFU como 

espaço de contradição e mudança, quando algo que se pretende inovador é lançado em 

um ambiente caracterizado por seu “encruamento”. Inovador, pois desata as amarras 

disciplinares à medida que pressupõe uma outra lógica de organização em eixo, em que 
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as disciplinas deveriam gravitar em seu entorno. Inovador, também, por exigir formas 

de organização que não se enquadram em um modelo de organização curricular linear, 

como os ciclos de formação. 

Pode-se compreender o curso de Pedagogia como uma possibilidade de 

resistência à disciplinarização/especialização na formação inicial. Ou seja, esta tese não 

compreende a integração dos conteúdos como algo já dado, mas uma aspiração em que 

esta possibilidade apresenta-se. Utilizando Sacristán (1998), podemos identificá-la 

como um exemplo para tentar dar resposta à necessidade de integrar o conhecimento e a 

cultura.  

Acrescentaria eu, a partir desse projeto de flexibilização curricular em que o eixo 

da práxis funcione como fio condutor dos demais conteúdos do curso, o currículo, nesta 

linha, trabalha temas e problemas que podem atuar como centros de interesses e, ao 

mesmo tempo, na elaboração de projetos de pesquisa-ação que relaciona diferentes 

dimensões e múltiplas fontes de informação.  

O Projeto Político Pedagógico foi construído coletivamente, dentro de um 

processo amplo de estudo de textos, pesquisa, discussão, debate e consulta à 

comunidade educacional do município de Ituiutaba. O resultado do planejamento foi um 

documento intitulado “Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da 

FACIP/UFU”. 

Assim, a proposta curricular do curso de Pedagogia em questão está sustentada 

no tripé: docência, gestão e pesquisa. O profissional, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, forma-se para atuar na docência e na organização do trabalho 

pedagógico, incluindo o planejamento, a execução, o assessoramento e a avaliação de 

sistemas, unidades e projetos educativos, além da pesquisa e difusão do conhecimento 

científico na área educacional. 

 Ensinar e aprender têm de estar intrinsecamente relacionados, pois o ciclo 

gnosiológico apresenta dois momentos: “o em que se ensina e se aprende o conhecimento já 

existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente” (Ibid, p. 

28). Por isso, continua Freire, “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (Ibid, p. 

29). Então, é preciso pesquisar o que ainda não se conhece e, ao conhecer, tem-se o dever 

de anunciar a novidade.  

Diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos, ou seja, “ensinar 

exige a corporeificação das palavras pelo exemplo”. (Ibid,.38) Este princípio é 

sustentáculo de uma concepção de educação que se pretende progressista, também se 
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relaciona à necessária articulação entre a teoria e a prática na atividade e formação 

docente. 

Destacamos a necessidade do respeito ao contexto cultural. “O respeito, então, 

ao saber popular implica necessariamente o respeito ao contexto cultural. A localidade 

dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles vão criando do 

mundo. ‘Seu’ mundo, em última análise é a primeira e inevitável face do mundo 

mesmo.” (FREIRE, 1992, p.86) 

Sustenta-se, assim, uma concepção de educação freireana em que os processos 

educativos trazem novos significados tanto para o professor e professora quanto para os 

educandos. 

Na linha progressista, ensinar implica, pois, que os educandos, 

em certo sentido, penetrando o discurso do professor, se 

apropriem da significação profunda do conteúdo sendo 

ensinado. O ato de ensinar, vivido pelo professor ou professora, 

vai desdobrando-se, da parte dos educandos, no ato de estes 

conhecerem o ensinado. Por sua vez, o(a) professor(a) só ensina 

em termos verdadeiros na medida em que conhece o conteúdo 

que ensina, quer dizer, na medida em que se apropria dele, em 

que o apreende. Neste caso, ao ensinar o professor ou a 

professora re-conhece o objeto já conhecido. Por isso, ensinar é 

um ato criador, um ato crítico e não mecânico. A curiosidade 

do(a) professor(a) e dos alunos, em ação, se encontra na base do 

ensinar-aprender. (FREIRE, 1992,  p.81)  

Como temos demonstrado, o fundamento que norteia o Projeto Político 

Pedagógico do curso de Pedagogia da FACIP/UFU, transcende uma concepção restrita 

de educação, identificando-a como uma importante ação humana em um processo de 

construção/conscientização para uma sociedade menos excludente.  

Assim, a estrutura curricular do curso de Pedagogia, foi pensada para atender 

esses princípios, articulando os ciclos de formação com o eixo da práxis educativa em 

um projeto de formação inicial. 

O Ciclo 1, tem como título: Os sujeitos como fazedores de história. Seu objetivo 

é analisar a educação e a instituição escolar, o pensamento pedagógico, os sistemas 

educacionais e a profissão docente e do gestor educacional em seus processos de 

construção histórico-social. 

O Ciclo 2 intitulado Multiculturalismo e o respeito pelo diverso tem como objetivo 

analisar a cultura a partir de seus aspectos simbólicos e de seu papel na construção de 

identidades sociais e individuais. 

O Ciclo 3, denomina-se Tempo e espaços dialógicos em construção e tem como 

objetivo proporcionar aos alunos a vivência da docência em suas múltiplas dimensões, 
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compreendendo a formação do pedagogo com uma visão de totalidade da complexidade do 

processo educativo.  

Inserido nos ciclos de formação, está o eixo da práxis educativa que é orientado 

pelo princípio da articulação teoria-prática. Assim, mais do que simplesmente 

expressarem um caminho fixo e único, o eixo da práxis educativa expressa uma 

proposta que visa fomentar investigações, reflexões e proposições de atividades práticas 

consideradas importantes para a formação de professores da Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, dando sustentação para os ciclos de formação.  

Os componentes curriculares que circulam neste projeto conduzem a uma 

possibilidade de integrar saberes e práticas em uma unidade dialética de organização da 

formação inicial do pedagogo na FACIP/UFU que integram o eixo da práxis educativa 

e os ciclos de formação que tem como momento de síntese os Círculos de Cultura, 

articuladores dos saberes trabalhados em cada momento do curso já que o tempo de 

cada ciclo compreende três semestres letivos. 

Segundo Freire (1983) os Círculos de Cultura são espaços em que 

dialogicamente se ensina e se aprende, é um lugar onde todos têm a palavra, onde todos 

lêem e escrevem o mundo. É um espaço de trabalho, pesquisa, exposição de prática, 

dinâmicas, vivências que possibilitam a construção coletiva do conhecimento.  

A proposta de realização dos Círculos de Cultura ao final de cada Ciclo, 

contempla três temáticas: O que é fazer história? O que é diversidade? O que é ser 

educador? 

Para sustentar essa estrutura curricular nas diretrizes metodológicas para o 

ensino do curso de Pedagogia adotamos como referência as autoras Pimenta e 

Anastasiou (2002), pois, entendemos o processo de aprendizagem como um processo 

compartilhado de trabalhar os conhecimentos, no qual estão relacionados e 

interdependentes o conteúdo, a forma de ensinar e os resultados do processo.  

Nessas diretrizes metodológicas fica claro que o processo de ensino-

aprendizagem compreende as etapas de ensino, aprendizagem e avaliação, que não há 

momentos estanques ou fragmentados. Para acompanhar coerentemente essa proposta, a 

formação por ciclos de formação integrados ao eixo da práxis educativa compreende 

uma avaliação que procura administrar, de forma contínua, a progressão dos alunos. 

Então, “a esse processo compartilhado de trabalhar os conhecimentos, no qual 

concorrem conteúdo, forma de ensinar e resultados mutuamente dependentes, é que 

estamos denominando de processo de ensinagem” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, 

p. 214). 
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Nesta perspectiva, a avaliação da aprendizagem não pode ser considerada 

apenas um componente do trabalho pedagógico, mas algo inerente a ele e deve permear 

todo o processo ensino aprendizagem e tem como função primordial a identificação e a 

análise do que foi aprendido, o que ainda é necessário aprender, considerando estas 

funções como subsídios para a reorganização do trabalho pedagógico, tendo em vista a 

aquisição da aprendizagem. 

A escola, a partir do histórico e princípios enunciados, torna-se o lugar que 

recebe todos os educandos desde o começo da vida escolar, sem exceção ou imposição e 

promove, assim, o ensino de qualidade, que na visão de Freire (1996) significa formar o 

sujeito dotado de conhecimento e visão crítica, participativo e autônomo, capaz de ser 

protagonista de sua história.  
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TEXTO 2: 

 O SIGNIFICADO DA AVALIAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO  

PEREIRA, Maria Simone Ferraz  

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP/UFU 

Laboratório de Observação e Estudos Descritivos - LOED/UNICAMP 

msimonefp@pontal.ufu.br  

A avaliação é um fenômeno social inerente à vida humana e, por isso 

mesmo, encontra-se presente no cotidiano dos indivíduos. Intimamente relacionada às 

práticas e às concepções dos indivíduos em suas diferentes dimensões, não pode ser 

concebida como uma prática especificamente escolar, nem tão pouco apenas como uma 

ação essencial ao processo ensino-aprendizagem. Entretanto, a avaliação tem o lado do 

cotidiano da instituição, seu projeto político-pedagógico. 

Sendo assim, partimos da premissa que a compreensão da avaliação na 

formação docente deve passar necessariamente pela reflexão sobre a avaliação exercida 

na relação com o trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula e concerne, ainda, à 

organização global do trabalho pedagógico da escola, ou seja, seu projeto político 

pedagógico (FREITAS, 1995).  

Segundo Freitas (1995), o par dialético avaliação/objetivos é uma categoria 

básica para o desvelamento do real papel da instituição escolar, haja vista que, desde a 

sua institucionalização, há uma tendência para que seu projeto político-pedagógico 

materialize a função social atribuída à escola capitalista, “ao qual procura controlar as 

ações no interior da escola e da sala de aula, em meio a tensões, resistências e 

contradições existentes na disputa pelo controle técnico/político da escola” (FREITAS, 

1995, p. 143).  

Os projetos podem ser ou não formalmente escritos; mesmo não sendo 

documentados e organizados intencionalmente existe uma prática pedagógica no curso 

que, na ausência dessa formulação, torna-se o próprio projeto (FREITAS, 2001). Por 

outro lado, “o exame da avaliação permite desvelar os objetivos reais da escola e não 

somente os proclamados” (FREITAS, 1995, p. 144); além disso, o silenciamento de 
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uma abordagem que denuncia a educação como uma das instâncias de reprodução social 

com importante papel a cumprir, principalmente nos espaços de formação de novos 

profissionais da educação, revela, ou até mesmo desvela, o projeto de formação, dado 

que o projeto político-pedagógico “tem que ir além da transferência ou do domínio de 

determinados conteúdos e tem que se colocar questões relativas à formação” 

(FREITAS, 2001, p. 144). Entendemos que as decisões que fazem parte do projeto 

político-pedagógico orientam o que vai ser avaliado, uma vez que quem define o 

sistema de avaliação toma decisões críticas sobre o que avaliar. 

Em uma perspectiva técnica de formação, a escola é vista como o local que 

mede quantidades de informações assimiladas pelos alunos e a ênfase recai no conteúdo 

e na avaliação formal para a medição do domínio ou não das habilidades, dos conceitos 

explorados em cada conteúdo. Assim, tradicionalmente, a avaliação é vista, em especial, 

para verificação do conhecimento do aluno e a estrutura avaliativa do curso tende a se 

voltar para detectar se o aluno aprendeu ou não os conteúdos. De acordo com Freitas, 

(2001), a avaliação como medição do conhecimento adquirido é parte do que precisa ser 

avaliado, mas o processo não se restringe a ele. 

A formação para além da dimensão técnica preocupa-se com a compreensão 

do que se quer com a formação dos alunos em todos os aspectos: condições 

psicológicas, sociais, políticas, o envolvimento, o caráter, a constituição emocional e 

também a cognitiva. A compreensão dessa perspectiva de formação orienta o que 

avaliamos e como avaliamos: a avaliação de valores e atitudes requer práticas 

avaliativas diferenciadas das utilizadas para aferir conhecimento por serem mais 

complicados de serem ensinados e avaliados: 

 
Muito mais importante do que ensinar tudo para esse aluno é ensinar a 

ele algumas habilidades fundamentais no campo da pesquisa, no 

campo de encontrar, processar e criar informações. Ele não precisa 

reter informações na cabeça. O que está por trás são processos de 

criação, processos de localização de informações, processos de tratar 

com a informação e não processos de guardar informações (FREITAS, 

2001, s.l). 
 

Nessa perspectiva, a avaliação não se limita ao “como” avaliar e encontra-se 

diretamente ligada ao “porquê”, revelando uma concepção teórica de educação e 

reforçando, por meio dos objetivos do projeto pedagógico, uma concepção teórica de 

sociedade. Por ser processual, é contínua e faz uso de instrumentos coerentes com as 

opções feitas nos objetivos do curso, além de ter uma dimensão ética que se 
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compromete com a superação de práticas tão comuns em nossa sociedade – e que 

primam pela exclusão.  

Em Pistrak (2003), buscamos suporte para entender que tal superação é 

parte de um movimento maior de superação das formas excludentes da educação 

tradicional, nas quais uma das possibilidades encontra-se na dimensão política do 

trabalho pedagógico do professor e na compreensão da escola como instrumento de 

capacitação do indivíduo para a compreensão do seu papel na resistência aos princípios 

de exclusão social impostos pelo capitalismo. Para o pedagogo russo, a reorganização 

da escola a serviço da transformação social não acontece com a simples alteração dos 

conteúdos ensinados, porque não dizer, com ajustes curriculares. É um movimento mais 

amplo de mudança ideológica e também estrutural, em que toda dinâmica da instituição 

visa à coerência dos objetivos de formação.  

Nesse sentido, faz-se necessário o fortalecimento da formação docente. 

Trata-se de uma formação sistematizada desde o ensino básico, acentuada no Ensino 

Superior e, segundo Pistrak (2003), voltada para a conscientização de seu papel social, 

para o questionamento, para a oposição à ideologia dominante e ocupação do seu lugar 

na luta travada nesta sociedade de classes. 

Essa formação centra-se no coletivo, vinculada ao movimento mais amplo 

da transformação social, possibilitando a formação real, de modo que possa contribuir 

para a mudança de condutas e de concepções. Na sala de aula, é necessário que essa 

formação possibilite a dimensão crítica do processo ensino-aprendizagem, já que: 

 
As ações do professor afetam a construção do sucesso ou do fracasso e 

essa construção se dá num jogo de imagens que vão sendo criadas 

entre o aluno e o professor. Um vai criando uma representação sobre o 

outro e, no caso do professor, que é o mais grave porque 

profissionalmente ele deveria estar preparado para isso não ocorrer, a 

imagem que ele vai construindo do aluno começa a afetar o seu 

desempenho profissional em relação àquele aluno (FREITAS, 2001, p. 

s.l). 
 

Sabemos que os problemas estruturais não se resolvem no interior da escola 

e que não é exclusivamente por ela que a lógica dominante será mudada; mas 

acreditamos que os espaços de formação de professores precisam fazer das discussões 

ações que não reproduzam a dimensão técnica da avaliação em que os problemas se 

resolvem apenas por intermédio da escolha do instrumento adequado para realizar a boa 

avaliação, ou simplesmente pela compreensão de como se avalia corretamente, nem tão 
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pouco negar o ângulo mais sociológico, mais político, mais denunciador e revelador das 

reais funções da escola e da avaliação na sociedade em que vivemos.  

Acreditamos que num processo de formação docente, no qual prima pelo 

rompimento de uma lógica linear e disciplinar, a avaliação não pode ser compreendida 

apenas como mais uma disciplina, com conteúdos definidos e modelos independentes. É 

uma categoria complexa, polissêmica, com referências múltiplas e heterogêneas, que 

ultrapassa o que aparenta ser à primeira vista (DIAS SOBRINHO, 2002), sua função 

básica engloba as dimensões: ideológica, política, sociológica e pedagógica. Sendo 

assim, as práticas avaliativas, dependendo dos objetivos que materializam, tendem a 

reforçar uma ideologia sutil e complexa de controle e massificação social. 

Conceber a avaliação nessa amplitude é apenas parte de um conjunto de 

ações que sinalizam para essa compreensão. Os objetivos de um curso – seu PPP e a 

organização de seu trabalho pedagógico – devem ser permeados pela discussão de sua 

função social na sociedade em que se insere, com o intuito de educar os alunos 

conforme a realidade do momento histórico (PISTRAK, 2003), objetivando, portanto, 

seu reconhecimento e desvelamento. 

A literatura educacional constantemente vem apontando lacunas nessa linha 

de formação. Existe toda uma discussão sobre a identidade do pedagogo, da definição 

de quem é o profissional que será formado no interior dos cursos de Pedagogia e do eixo 

de formação: teoria/prática ou prática/teoria. O 5º Congresso Nacional de Educação 

(CONED – 2004), ao discutir a situação dos(as) trabalhadores(as) em educação na 

legislação que regulamenta sua formação, alerta-nos para a permanência de um cenário 

cada vez mais preocupante que acentua o processo de (de)formação e 

(des)profissionalização de seus trabalhadores(as). 

Na relação com as discussões mais amplas, encontra-se o específico de cada 

instituição, isto é, seu projeto de formação, ou melhor, seu projeto político-pedagógico. 

Como o próprio nome diz, nenhum projeto é unicamente pedagógico, pois ao definir o 

pedagógico, elencar o conjunto de disciplinas, estabelecer os conteúdos e os métodos 

que comporão o processo de formação, consciente ou inconscientemente, marcamos 

nossas opções políticas, definimos, implementamos e concretizamos objetivos de 

formação.  

O problema da formação não se resolve no âmbito da avaliação e não há 

receitas nem tampouco modelos de formação e de avaliação capazes de modificar esse 

sistema desigual de educação que, historicamente, tem contribuído para acentuar os 
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guetos sócio-político e educacional de (de)formação humana; no entanto, alguns 

aspectos podem nortear nossa reflexão. 

A clareza dos objetivos remete-nos à compreensão de que toda organização 

do trabalho pedagógico é permeada por implicações político-ideológicas, ou seja, pela 

definição da função social da escola. Sendo assim, a explicitação da relação 

avaliação/objetivos é elemento primordial na organização do Projeto Político 

Pedagógico de um curso de formação, pois “a avaliação incorpora objetivos ocultos do 

processo de ensino, motivados pela função social que é atribuída à escola” (FREITAS, 

1995, p. 209). 

O par dialético avaliação/objetivos aponta algumas hipóteses referentes aos 

objetivos, ainda que implícitos, da escola e de suas implicações para a formação do 

educador. Nessa direção, o estudo da avaliação, além de permitir o reconhecimento dos 

objetivos proclamados pelo curso, possibilita o desvelamento dos seus reais objetivos: 

 
Objetivos e avaliação são categorias que se opõem em sua unidade. Os 

objetivos demarcam o momento final da objetivação/apropriação. A 

avaliação é um momento real, concreto e, com seus resultados, 

permite que o aluno se confronte com o momento final idealizado, 

antes, pelos objetivos. A avaliação incorpora os objetivos, aponta uma 

direção. Os objetivos, sem alguma forma de avaliação, permaneceriam 

sem nenhum correlato prático que permitisse verificar o estado 

concreto da objetivação (FREITAS, 1995, p. 95). 
 

Num processo de formação docente a ausência de uma concepção social, 

política e ideológica leva-nos a entender que as vivências avaliativas acabam sendo 

mais fortes do que a discussão propriamente dita. A mudança desse quadro – a 

resolução do problema – não acontece pela discussão dos melhores instrumentos 

avaliativos nem somente pela compreensão do papel essencial que a avaliação 

desempenha na educação. A clareza da necessidade de uma “formação que propicie ao 

futuro profissional condições necessárias para pensar, criticamente e, conscientemente, 

contribuir para a transformação de tristes realidades, como a evasão e a repetência” 

(PROJETO, 1987, p. 17), permeia-se pela compreensão e materialização da relação 

avaliação/objetivos enquanto concepção essencial ao processo de formação. Permanecer 

com concepções formativas presas a aspectos mais técnicos do que sociológicos, sem 

atentar para os efeitos dessa prática sobre o destino dos alunos pode ser um dentre os 

fatores que impossibilitam o movimento de resistência na luta por mudanças na 

organização social, na escola pública e no interior da sala de aula.  
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O silenciamento da avaliação na relação com os objetivos do PPP do Curso 

pode contribuir para o acentuamento de estratégias isoladas dos professores na 

concepção e organização de seus objetivos de formação e, por conseqüência, de suas 

práticas avaliativas. Segundo Freitas (1995), o conteúdo da avaliação guia a ação do 

professor ao mesmo tempo em que define seus objetivos. Um curso de formação com 

práticas, concepções e objetivos isolados de formação, desarticulados do seu projeto 

maior de formação – PPP – tende a prestar um desserviço a real função da escola como 

um instrumento possível na capacitação do homem para a compreensão do seu papel na 

luta contra as amarras impostas por essa sociedade capitalista (PISTRAK, 2003). 

A organização do processo ensino-aprendizagem, ou seja, a definição dos 

objetivos, dos conteúdos e dos métodos objetiva o desenvolvimento autônomo e 

independente dos alunos. Nessa perspectiva, a avaliação não pode se constituir como 

instrumento eficaz para excluir os que não ‘têm capacidade’ para aproveitar as 

oportunidades oferecidas pela escola como também não pode selecionar aqueles que já 

nasceram com o ‘dom’ para ocupar lugar de destaque no sistema escolar e, em 

contrapartida, com maiores possibilidades para o exercício de funções consideradas 

melhores socialmente. Segundo Freitas (1995, p. 250), os “reais objetivos da escola 

capitalista transferem-se para a avaliação e fazem dela a guardiã do cumprimento 

destes, por meio de um processo de ocultação da estrutura de classes na ideologia do 

esforço pessoal”. 

Além disso, a avaliação não pode ser apenas instrumento para constatar as 

não aprendizagens, mas sim elemento fundamental para possibilitar o acesso e a 

compreensão aos conhecimentos necessários à leitura da palavra e à leitura de mundo 

(FREIRE, 2002). Para tanto, mais do que deixar de ser classificatória e punitiva, a 

avaliação, como toda organização pedagógica, se organiza de maneira a possibilitar a 

inclusão real dos alunos. Para isso, as instituições escolares precisariam ter condições 

para resistir ao aprofundamento das injustiças sociais materializadas por meio das 

políticas públicas, pela forma de organização de seu trabalho pedagógico e também da 

organização das ações no interior da sala de aula: objetivos/avaliação/conteúdo/método, 

responsabilizando-se, assim, pela aprendizagem efetiva das camadas populares. 

A escola não pode se restringir a ser apenas local de transmissão de 

informações; pode, todavia, constituir-se como local de garantia ao acesso dos 

conhecimentos científicos e de preparação de relações sociais, possibilitando a auto-

organização de professores e alunos. Possibilitar auto-organização não significa 

responsabilizar o aluno única e exclusivamente pela própria aprendizagem; nessa 
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formação, o professor não pode se desresponsabilizar, abrir mão do seu papel na 

organização e efetivação do ensino-aprendizagem, deixar cada aluno à mercê de seu 

próprio esforço, de seu ethos (BOURDIEU, 2001). 

Para Freitas (2002), essa forma de organização pedagógica, que utiliza a 

metodologia do aprender a aprender, é mais uma forma de legitimação, no interior da 

escola, das diferenças sociais previamente existentes. Em um contexto de oposição a 

essa lógica, a escola precisa se organizar como um espaço de luta, em que as 

“modificações desejadas devem ser ancoradas aos movimentos sociais que lutam pela 

emancipação do homem, e não nas necessidades que o sistema capitalista tem de 

adequar a escola à lógica da reestruturação produtiva” (FREITAS, 2002, p. 321). 

Para transformar os cursos de formação, imprimindo aos seus profissionais 

uma identidade pedagógica que supere a ausência de conteúdos ideológico-político-

pedagógicos, e para colocá-los a serviço da conscientização em oposição à massificação 

social, não basta alterar os conteúdos nele ensinados como foi defendido pelas reformas 

que aconteceram no final do século XX. Não basta mudar o eixo da formação, 

colocando a ênfase na formação de competências em detrimento do modelo 

disciplinarista, tentando, com isso, a “organização interdisciplinar, de definição de 

conteúdos transversalizados que não correspondem a disciplinas tradicionais de 

realização de projetos de ensino” (MELLO, 2001, p. 07). 

É necessário, sim, mudar a maneira das instituições de formação, suas 

práticas, sua estrutura de organização e funcionamento. Entretanto, essa mudança 

precisa ser coerente com os objetivos de formação para a cidadania, uma formação na 

qual os indivíduos sejam capazes de participar ativamente da construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária (PISTRAK, 2003). Trata-se de uma formação teórica 

sólida, que não deve ser entendida como oposição à prática, mas como princípio 

articulador do projeto político-pedagógico, não se restringindo ao oferecimento de um 

conjunto de orientações, de um receituário para a solução instantânea de situações 

problemáticas. Essa formação deve fundamentar o profissional para que este tenha 

condições para criar um bom método, baseando-se em uma teoria sólida da Pedagogia 

social (PISTRAK, 2003). Uma formação que dá ao professor condições de, 

 
tentar desconstruir, na prática, o uso da avaliação como elemento de 

legitimação da exclusão social, nos limites da organização da escola e 

da atual sociedade. Isso implica lutar por uma escola e um ensino de 

qualidade para todos, recusando as hierarquias de qualidades baseadas 

na origem social. É importante que o professor lide com as diferenças 

dos alunos como “simples diferenças” e não como “diferenças 
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antagônicas” que conduzem à exclusão (FREITAS, 1995, p. 263). 

 

Temos vivenciado uma discussão sobre avaliação que se opõe às velhas 

formas de exclusão: reprovação e evasão, isto é, uma discussão que tem buscado 

superar a concepção de avaliação segundo parâmetros da racionalidade técnica, que se 

assenta em uma concepção tradicional, excludente e reducionista. Essa concepção 

serviu durante anos para mascarar o processo educacional com uma prática avaliativa 

meramente objetiva e imparcial, quantitativa e burocrática. A organização do sistema 

educacional nesses parâmetros contribuiu para a definição de uma única função 

avaliativa e para naturalizar as desigualdades entre os grupos. 

Entretanto, a tentativa de romper com a lógica excludente da avaliação, a 

partir do interior da escola, sem considerar os limites impostos à realidade educacional, 

voltou-se para a preocupação do ensino das disciplinas, das melhores técnicas de 

avaliação e para a reorganização dos cursos de formação com ênfase na prática como 

elemento primordial à formação docente. Com isso, a escola contribuiu para a 

ampliação de mecanismos dissimulatórios de inclusão formal, pois transmutou a 

exclusão escolar direta (repetência, evasão) em exclusão escolar subjetiva, permitindo a 

permanência dos alunos no interior das escolas sem o domínio dos conhecimentos 

formais (FREITAS, 2002). 

Um processo de formação que tem como eixo central a concretização de 

uma base teórica sólida direciona a escolha do método, ou seja, possibilita ao 

profissional a clareza do que fazer, porque fazer e como fazer. A escolha do “bom” 

instrumento avaliativo não acontece apenas porque se convencionou que ele é eficaz 

para avaliar esse ou aquele conhecimento e/ou habilidade, mas porque tendo clareza que 

a avaliação é parte integrante do processo de aprendizagem e dos objetivos que 

queremos alcançar com essa aprendizagem; temos consciência do papel que a avaliação 

desempenha na concretização dos objetivos propostos para a formação, incidindo sobre 

uma variedade de aspectos relativos ao desempenho dos alunos, tais como aquisição de 

conceitos, domínio de procedimentos e desenvolvimento de atitudes. 

Acreditamos que, sem teoria pedagógica sólida, não haverá prática 

pedagógica sólida (PISTRAK, 2003), bem fundamentada, com possibilidade de 

conscientização. A teoria que não se compromete com as questões sociais tende a se 

materializar em uma prática individualista sem nenhuma finalidade social, preocupada 

apenas em resolver os problemas pedagógicos momentâneos, como planejar uma boa 

aula para garantir a atenção dos alunos, utilizar o melhor instrumento avaliativo, dentre 
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outros. Especificamente, no que se refere à avaliação, ela tem se concentrado na busca 

do melhor instrumento, ou seja, a discussão passa pela dimensão meramente técnica, 

sem compreensão do contexto maior em que se encontra inserida. E essa formação sem 

compreensão sólida do contexto em que se insere a educação é acrítica, vazia de 

sentido, mais propensa à reprodução de práticas e valores alheios à sua compreensão: 

 

A avaliação não é apenas um ato pedagógico destinado a diagnosticar 

o desempenho do aluno e corrigir os rumos da aprendizagem em 

direção aos objetivos instrucionais propostos pelas disciplinas 

escolares. Ela reune um conjunto de práticas que legitima a exclusão 

da classe trabalhadora da escola e está estreitamente articulada com a 

organização global do trabalho escolar (FREITAS, 1995, p. 254). 
 

Uma prática sem finalidade social não contribui para a formação consciente 

de um indivíduo capaz de participar ativamente da organização social em que se 

encontra inserido. A tendência dessa formação é a preocupação excessiva com as 

questões práticas, com as respostas às questões metodológicas, didáticas, avaliativas, 

bem como a indiferença e a frieza em relação à teoria, pois entende que a teoria não é 

capaz de dar as respostas à prática e que a consciência macro da questão avaliativa não 

soluciona as necessidades imediatas impostas pelo cotidiano da sala de aula. 

A escola, por ser um dos lugares de exercício do método dialético 

(PISTRAK, 2003), deve possibilitar as vivências das contradições presentes na 

realidade. Nela, os alunos, por meio da apropriação sólida dos métodos científicos, 

devem analisar as manifestações da vida e ampliar o conhecimento da realidade para 

que possam, assim, contribuir para sua transformação. Para estudar a realidade atual, os 

alunos devem vivê-la intensamente, se impregnar dela, estabelecer todas as relações 

possíveis, vivenciando a essência dialética de tudo que existe: 

 
O desenvolvimento de uma consciência crítico-reflexiva é 

fundamental para que ele possa elevar-se do plano de sua prática e 

refletir sobre ela visando um maior aperfeiçoamento. Somente essa 

conscientização pode permitir que o professor faça de sua prática uma 

verdadeira práxis (VASCONCELLOS, 2002, p. 118). 

 

O trabalho é essencial à organização do projeto pedagógico. Entendido 

como atividade socialmente útil, tem a capacidade de determinar as relações sociais dos 

seres humanos (PISTRAK, 2003). Em um processo de formação profissional, o trabalho 

pedagógico precisa ser produtivo a ponto de possibilitar a compreensão científica do 

fazer docente capaz de oportunizar o desenvolvimento da vida coletiva. Para tanto, é 
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indispensável que o profissional em formação participe no trabalho pedagógico lado a 

lado com os professores, gestores, alunos e demais envolvidos no processo educacional: 

 
A ausência do trabalho material produtivo é outro aspecto que 

deforma o processo de avaliação, pois artificializa o processo de 

ensino e obriga a avaliação a incidir sobre habilidades quase que 

exclusivamente cognitivas/exigindo a memorização. [...] Alienado do 

processo de trabalho pedagógico, individualizado, sujeito a avaliações 

fragmentadas e longe do trabalho material produtivo, o aluno é 

condenado a uma situação de ensino sem maior sentido para ele 

(FREITAS, 1995, p. 256). 
 

O curso de formação precisa assumir caráter teórico-prático, sem se render 

ao pragmatismo tão comum nos meios educacionais. Ao se organizar para garantir ao 

aluno a transição entre escola de formação e realidade do exercício docente, o eixo dos 

cursos de formação é o princípio teoria-prática. Com esse eixo, as vivências concretas 

dos espaços escolares devem orientar a reflexão teórica e essa, por sua vez, capacitar o 

profissional em formação para a intervenção autônoma no ambiente escolar, para 

analisar e explicar os dilemas específicos de seu trabalho e instrumentalizá-lo para o 

planejamento e a demonstração de iniciativas necessárias à organização do trabalho 

docente com vistas à formação básica dos alunos. Essa formação contempla os aspectos 

cognitivos-políticos-culturais e sociais. 

Pensa-se a base teórica no sentido de trabalhar os elementos que 

possibilitem a compreensão da relação homem-sociedade-natureza sem se restringir ao 

ensino imediatista da ciência pura. Os conhecimentos científicos têm sua utilidade, pois 

correspondem às necessidades da realidade concreta, ou seja, contribui com a 

compreensão, organização do trabalho pedagógico e formação integral dos alunos, 

objetivo principal da escola básica.  

O perfil desse profissional é o de alguém que, por ter uma sólida formação 

teórica, tem sua prática sempre atrelada às questões coletivas e vinculada ao movimento 

mais amplo da transformação social, qual seja: promover mudança nos indivíduos e 

conscientizá-los do jogo de interesse e poder imposto pela ideologia dominante, que 

objetiva anular o papel social dos indivíduos: 

 
A colaboração social deve ser a meta de qualquer profissional. Através 

da busca da colaboração social, o profissional é impulsionado a agir e 

a participar da solução dos problemas que se apresentam na realidade. 

O profissional deve estar preparado para, de acordo com as exigências 

da realidade social em que atua, acrescentar novos valores, romper 

com os preconceitos e mitos (VASCONCELLOS, 2002, p. 118). 
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Por educar pela e para a transformação, o professor se auto-organiza, corre 

atrás de informações e atualizações, amplia conhecimentos e busca soluções em meio às 

dificuldades, caminha com os educandos, possibilitando a construção, apreensão das 

informações e o conhecimento da realidade concreta. Sua ação educativa – voltada para 

a ação consciente – possibilita a formação real, pois muda condutas e concepções. 

Assim, além de ensinar e avaliar conteúdo, o profissional da educação pauta-se na 

conscientização de que educar é, antes de qualquer coisa, possibilitar o reforço ou a 

oposição aos objetivos sociais da classe dominante, uma vez que essa sociedade 

individualista, desigual e anticidadã necessita de modificações na forma de agir e de 

pensar dos indivíduos. 

Falamos, inicialmente, que a avaliação (historicamente) serviu como 

mecanismo para aceitarmos a exclusão educacional como algo natural e necessário ao 

funcionamento educacional/social, e que a oposição a essa lógica passa essencialmente 

por seu desvelamento. Julgamos importante apontar também que, no processo de 

formação, a avaliação deve garantir o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, principalmente dos que chegam à escola materializando a desigualdade 

por meio da defasagem do capital cultural. Para tanto, a avaliação não precisa ser o 

centro do processo ensino-aprendizagem, não deve ser o elemento definidor do 

conteúdo e, muito menos, da forma como este deve ser trabalhado, realidade tão comum 

em nossas escolas – ensinar para avaliar, estudar para sair bem na avaliação. 

A avaliação da aprendizagem, ao se referir aos objetivos da escola e do 

ensino e constituir o trabalho pedagógico, pode contribuir para tornar visível o que a 

educação dominante tenta ocultar por intermédio da normalização de seu fazer. Para 

isso, não pode ser concebida como simples instrumento de cobrança, de verificação ou 

constatação de não aprendizagens, ou seja, apenas como verificação e constatação dos 

desempenhos. Ela precisa ser trabalhada na perspectiva do estímulo ao raciocínio dos 

alunos, para o desenvolvimento do pensamento autônomo, isto é, para favorecer a 

autonomia moral e intelectual, da capacidade de compreender o meio em que vive, de 

fazer escolhas e de saber que as escolhas revelam nosso compromisso político-social. 

Enfim, de se auto-organizar. Por possibilitar a auto-organização, professores e alunos 

compreendem que os resultados da avaliação constituem momentos de reflexão sobre as 

dificuldades e aprendizagens e, por isso, o tratamento desses resultados possibilita a 

localização das dificuldades, a reorganização da aprendizagem e a melhoria do 

desenvolvimento. 
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Acreditamos que, em seu sentido pleno, a avaliação não precisa ser 

adjetivada. Por suas próprias características, deve ser entendida como princípio 

formativo e informativo e se constituir como a oposição ao modelo classificatório e à 

tentativa de superação do descompromisso com o aprender. Por isso, a avaliação não se 

restringe aos aspectos técnicos, ou seja, não centra sua preocupação na definição de qual 

instrumento utilizar para garantir a boa avaliação, e sim por ser intrínseca ao processo 

educacional e ter como objetivo maior a aprendizagem. Por esse mesmo motivo, os 

instrumentos são selecionados tendo em vista a concretização desses objetivos. Para 

tanto, leva-se em consideração o nível de desenvolvimento e de conhecimento dos 

alunos e o que precisa ser feito para desenvolverem, se auto-organizarem. 

 

Como princípio formativo e informativo, a avaliação é uma categoria chave 

para a organização do trabalho pedagógico. Relacionada aos objetivos educacionais e 

sociais, a avaliação revela como compreendemos e definimos a formação dos alunos e 

se facilitamos ou dificultamos o domínio de conhecimentos básicos para sua 

participação política e cultural, pois a maneira como acontece a manutenção do aluno na 

instituição desvela seus objetivos sociais de formação. Mais do que garantir acesso aos 

espaços educacionais, um projeto que se opõe à massificação da formação e se 

compromete com a formação da consciência crítica precisa garantir, em primeiro lugar, 

a permanência de todos que chegam à escola, mesmo aqueles cujo capital cultural é 

contraditório com as habilidades exigidas pelas relações sociais capitalistas, e, em 

segundo lugar, operar um domínio crítico no diálogo com o capital cultural 

historicamente construído pela humanidade. 

Nesse sentido, a vivência da avaliação nos espaços de formação de 

professores deve superar a preocupação com a medida da quantidade do que deve ser 

ensinado, e se constituir como um dos elementos do processo ensino-aprendizagem que 

visa à concretização de seus objetivos para a garantia da qualidade da formação. Assim, 

as práticas avaliativas precisam acontecer de maneira que se consiga mobilizar o 

encaminhamento de ações locais, o que significa dizer que professores e alunos devem 

saber interpretar os dados da avaliação para a melhoria do processo e não simplesmente 

escolher os instrumentos ou constatar desempenhos. 

Para isso, é necessário exercitar o olhar interpretativo, sair da aparência, da 

mera constatação, aprender a desfocar e se perguntar sobre o fenômeno. Falamos, 

anteriormente, que as situações de ensino-aprendizagem-avaliação devem ser 

compreendidas e discutidas a partir da realidade concreta. Sabemos que o 
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aprofundamento da não aprendizagem tende a acentuar o afastamento do aluno do 

processo de apreensão do conhecimento político-social e a acentuar uma formação 

acrítica e esta, por sua vez, pode retroalimentar o sistema dominante de exclusão 

educacional/social.  

Acreditamos que é também nas ideologias e concepções de seus agentes – 

sistemas e profissionais – que a avaliação encontra possibilidades para cumprir seu 

papel: reforçar a realidade seletiva e excludente ou se opor, questionar e lutar por 

alternativas para a real democratização do saber. Um profissional da educação que, 

durante sua escolarização e, principalmente na formação profissional, não é convocado 

a realizar reflexões teóricas e ideológicas consistentes, conscientes e críticas, tende a 

ficar a mercê de princípios eficazes para a manutenção da lógica dominante. Nesse 

sentido, as situações de não-aprendizagem ou de não envolvimento com o processo de 

formação precisam constituir situações formativas e informativas de avaliação. Atestam 

esse processo a consciência do grau de envolvimento, de empenho e seriedade com que 

professores e alunos estão, de fato, envolvidos com o curso de formação, podendo 

orientar as reflexões e direcionar as decisões.  

Coloca-se em foco, portanto, uma formação que tem consciência das 

amarras sociais dominantes que entravam o processo de garantia da qualidade de 

educação para todos, e que, mesmo assim, faz opção por se opor e se mobilizar para o 

questionamento dessa lógica, e lutar pelo acesso à participação política, social, cultural 

e pedagógica. Tal educação tem como princípio de formação, ainda, a auto-organização 

de seus profissionais e alunos. 

A auto-organização é um importante princípio para a formação da 

consciência crítica dos alunos, estando intimamente relacionada à realidade atual, 

possibilitando o exercício do trabalho coletivo, a reflexão sobre a organização do 

trabalho pedagógico da instituição e a compreensão da relação avaliação/formação 

como categoria fundamental. Concebe-se a escola, assim, não apenas como local de 

transmissão de informações, porém como local que deve garantir o acesso aos 

conhecimentos científicos necessários à participação sócio-política, incorporando, desse 

modo, à vivência do cidadão, a resistência à exclusão educacional/social. 

Não podemos perder de vista que uma formação comprometida com o 

desenvolvimento integral dos alunos, além das questões macro, deve voltar também o 

seu olhar para os aspectos específicos da realidade escolar, ou seja, para a dinâmica da 

sala de aula. 
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Seria ingenuidade acreditar que mudanças nas práticas avaliativas 

resolveriam os problemas educacionais, e que se formássemos professores com boa 

compreensão crítica da avaliação automaticamente resolveríamos o problema da 

exclusão que tem acentuado os guetos sociais. 

Entretanto, seria irresponsabilidade acreditar que, por não realizarem 

mudanças imediatas, não precisamos lançar nosso olhar e nos comprometer com uma 

formação teórica sólida e coerente com um projeto de formação que, no mínimo, seja 

capaz de se opor à expressão grotesca e cínica de deformação humana e social.  

As idéias discutidas nesse texto – sobre a relação formação/avaliação na 

organização do trabalho pedagógico – representam uma das possibilidades para 

pensarmos a formação docente. Sabemos que existem vários caminhos para pensar essa 

formação e que muitos ainda podem ser construídos ou re-elaborados. 

O importante é que essas tentativas não reforcem a apatia social nem 

acentuem o pragmatismo tão ovacionado em muitos espaços educacionais, mas que 

contribuam, no mínimo, para incomodar e/ou questionar projetos que têm como 

princípios a exploração e a exclusão social, traduzida na desumanização do homem. 
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No presente texto temos como propósito compartilhar o processo de 

desenvolvimento do Círculo de Cultura vivenciado pelos professores e alunos do curso 

de Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP, da Universidade 

Federal de Uberlândia - UFU no município de Ituiutaba – MG. Experiências 

vivenciadas por professores, alunos e comunidade, entre 2007 e 2009. 

Vale salientar que o Círculo de Cultura enquanto espaço/tempo de formação 

dialógica está enraizado no Projeto Político-Pedagógico do curso, o qual tem como 

princípios os fundamentos freirianos.  

Freire (1996) compreendia e agia no sentido de que a educação pode tornar os 

seres humanos capazes de observar, de comparar, de avaliar, de escolher, de decidir, de 

intervir, de romper, de optar, de se indignar, em fim, de lutar por uma sociedade mais 

justa. É justamente nessa direção que encontramos um dos principais princípios desse 

referencial, que é o caráter político do processo educativo, pois, segundo ele, “não há 

nem jamais houve prática educativa em espaço e tempo nenhum de tal maneira neutra, 

comprometida apenas com idéias preponderantemente abstratas e intocáveis” (FREIRE, 

1992, p.78). Como defende Gagotti no prefácio do livro Educação e Mudança (1981), 

“depois de Paulo Freire ninguém mais pode ignorar que a educação é sempre um ato 

político.  

Concomitantemente à dimensão política da educação, vem a defesa da 

construção ética das relações humanas, a necessidade da formação de sujeitos 

comprometidos com o outro e com o coletivo. Princípio este que está justamente na 

contramão dos propósitos de formação do indivíduo na sociedade capitalista. Segundo 

Freire (1996, p.36) “não é possível pensar nos seres humanos longe, sequer, da ética. 

(...). É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu 

caráter formador”.  

Agregando a dimensão ética ao exercício educativo, que certamente se configura 

na corporeificação das palavras pelo exemplo, ou melhor, tentando diminuir a distância 

entre o que fazemos e dizemos, buscamos em nosso Projeto Político-Pedagógico 

assumir o diálogo como base da formação das (os) alunas (os) do curso. Construir com 

elas cotidianamente o respeito às diferenças de idéias e posições, pois o diálogo é 

segundo Freire (1981) uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica 

e gera criticidade. Nutre-se de humanidade, de esperança, de fé, de confiança. Por isso, 

somente o diálogo comunica. O diálogo é, portanto, o caminho indispensável não 

somente nas questões vitais para nossa ordem política, mas em todos os sentidos da 
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nossa existência. É no diálogo que nos opomos ao antidiálogo tão entranhado em nossa 

formação histórico-cultural. O diálogo é a possibilidade de criar a cultura da 

democracia, pois esta deve ser materializada em nossas ações, no nosso cotidiano, nas 

nossas relações. 

 

É que a democracia, como qualquer sonho, não se faz com 

palavras desencarnadas, mas com reflexão e prática. Não é o que 

digo que diz  que eu sou democrata, que não sou racista ou 

machista, mas o que eu faço. É preciso que o que eu digo não 

seja contraditado pelo que faço. É o que faço o que diz de minha 

lealdade e não o que digo. (FREIRE, 1993, p.61) 

 

Dentre os fundamentos destacados ressaltamos um extremamente importante em 

nossa vivência do Círculo de Cultura, pois indica justamente o respeito ao contexto 

cultural vivido e à história dos educandos, já que é a partir dele que vamos construir a 

leitura das entrelinhas da realidade. “O respeito, então, ao saber popular implica 

necessariamente o respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto 

de partida para o conhecimento que eles vão criando do mundo. ‘Seu’ mundo, em 

última análise é a primeira e inevitável face do mundo mesmo.” (FREIRE, 1992, p.86). 

É necessário que os alunos se compreendam como sujeitos, como fazedores de história.  

Para a materialização do Projeto Político-Pedagógico fundamentados nesses 

princípios o curso organizou seu currículo em três ciclos, envolvendo os seguintes eixos 

de formação: Os sujeitos como fazedores de história; Multiculturalismo e o respeito 

pelo diverso; Tempo e espaços dialógicos em construção. 

 

A organização em ciclos de formação ou de desenvolvimento 

humano traz o sujeito da aprendizagem, com todas as suas 

dimensões, para o centro do processo educativo. Nessa 

perspectiva, os ciclos visam introduzir na organização curricular 

uma temporalidade que leva em conta o caráter processual da 

construção do conhecimento e as especificidades do momento 

de formação do aluno. Cada Ciclo de formação compreende um 

período de três semestres letivos com a centralidade nos sujeitos 

do processo educativo colocando necessariamente a questão da 

diversidade, da multiplicidade de formas de existir, de aprender, 

de interpretar o mundo, coerentes com os princípios freireanos. 

(Projeto Político- Pedagógico do Curso de Pedagogia, 

FACIP/UFU, 2006, p.34)  

 

 Sucintamente podemos definir que no primeiro ciclo - os sujeitos como 

fazedores de história – nosso objetivo é analisar a educação e a instituição escolar, o 

pensamento pedagógico, os sistemas educacionais e a profissão docente e do gestor 



38 

 

educacional em seus processos de construção histórico-social.  Além de tomar como 

referência o contexto cultural dos educandos, a experiência vivida, na perspectiva de 

compreensão dos sujeitos como fazedores de história. No segundo ciclo - 

multiculturalismo e o respeito pelo diverso – o escopo é analisar a cultura a partir de 

seus aspectos simbólicos e de seu papel na construção de identidades sociais e 

individuais, investigar cenários da educação, enquanto artefato cultural, considerando o 

contexto nacional e regional, na perspectiva do processo pedagógico que se deseja 

construir, re-conhecendo a diversidade brasileira como um fator a ser considerado no 

processo educacional. Por fim, no terceiro ciclo - tempos e espaços dialógicos em 

construção – a finalidade é proporcionar aos alunos a vivência da docência em suas 

múltiplas dimensões, compreendendo a formação do pedagogo com uma visão de 

totalidade da complexidade do processo educativo. Este Ciclo resguarda a idéia de 

processo, de questionamento, de provisoriedade do conhecimento, de compreensão e 

explicação do cotidiano escolar, como tempos espaços dialógicos em permanente 

construção. (Projeto Político- Pedagógico do Curso de Pedagogia, FACIP/UFU, 2006, 

p.34). 

 Imbuídos com esses princípios de formação propomos o Círculo de Cultura, que 

representa um espaço/tempo de interação entre professores e alunos, entre alunos dos 

diferentes ciclos de formação, com a cultura local, numa atividade significativa de 

produção de conhecimento e reflexão sobre o mundo. Desejamos que todo o processo 

dessa formação das (os) alunas (os) do curso se desenvolva enquanto Círculo de 

Cultura. Mas nesse momento, diante das amarras da nossa cultura acadêmica, a 

materialização ocorre visivelmente no final de cada ciclo de curso, no intento de 

sintetizar cada um dos eixos de formação. E neste trabalho temos como objetivo 

compartilhar as experiências do Círculo de Cultura realizado no primeiro semestre de 

2009.  

 

Criatividade e criticidade: olhares e vivências no Círculo de Cultura  

A relação pedagógica estabelecida no Círculo de Cultura é uma atividade 

criadora e permeada pelo diálogo, se constitui em vida e em troca cultural.  O termo 

Círculo de Cultura foi definido na década de 1950, por Paulo Freire (1994, p.155) que 

segundo ele “eram espaços em que dialogicamente se ensinava e se aprendia. Em que se 

produzia conhecimento em lugar da justaposição ou da superposição de conhecimentos 

feitos pelo educador e ou sobre o educando. Em que se construíam novas hipóteses de 

leitura do mundo”. 
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Os Círculos de Cultura são espaços em que dialogicamente se 

ensina e se aprende. (...). Ou seja, é um lugar onde todos têm a 

palavra, onde todos lêem e escrevem o mundo. É um espaço de 

trabalho, pesquisa, exposição de prática, dinâmicas, vivências 

que possibilitam a construção coletiva do conhecimento. 

(Projeto Político- Pedagógico do Curso de Pedagogia, 

FACIP/UFU, 2006, p.37) 

 

 Retomamos aqui o termo “Círculo de Cultura” ampliando seu sentido, como nos 

propõe Padilha (2002), que se possa ampliar o espaço da sala de aula, diversificar e 

enriquecer as atividades e as relações pedagógicas, significando-as e trabalhando-as 

com base na participação dos alunos nos diferentes tempos e espaços didático-

pedagógicos, por isso, em nossa realidade do curso de pedagogia da FACIP- UFU, 

propomos iniciar essa tentativa didático-pedagógica criando esses espaços e tempos. 

 Compreendemos que o Círculo de Cultura é central para frutificar o trabalho 

coletivo, envolvendo todos os professores e alunos do curso, na construção do diálogo e 

que isso nos faça contribuir com a superação do individualismo e do trabalho solitário 

que tanto permeia a academia e tenta formar sujeitos adaptados à ordem social vigente, 

que no plano cultural reforça o ideário individualista e narcisista, que segundo Frigotto 

(1999) está acobertado pela idéia de Competência e produtividade. “No plano cultural e 

ético-político, a letalidade da ideologia neoliberal se apresenta de forma cruel. De um 

lado, sedimenta-se a idéia de que não há outra forma de relação social possível e 

desejável que não as relações capitalistas” (p.86). Compreendemos assim, que o Círculo 

de Cultura, presente na formação dos alunos do curso de pedagogia, representa uma 

alternativa a essa lógica cultural, pois temos a possibilidade de associar  

razão e emoção, criatividade e sensibilidade, politicidade e 

crítica construtiva, ampliando os espaços para as vivências e 

convivências em grupo, em coletividade, criando espaços para 

trocas culturais, interculturais e para a participação dos alunos 

na definição do currículo e da avaliação do processo de ensino 

(PADILHA, 2002, p.140)  

    Portanto, o Círculo de cultura é um caminho para romper com as amarras da 

fragmentação e propor uma formação contra-hegemônica, no sentido da formação 

omnilateral de dimensões a serem desenvolvidas, que certamente permeia o 

conhecimento histórico-científico, mas igualmente os planos bio-psíquico, ético-

político, lúdico e estético.  

Os Círculos de Cultura em nossa experiência constituíram-se em ricos 

momentos de formação vivenciados em 2007 e 2009. Em 2007 tivemos o 



40 

 

desdobramento das sínteses com os alunos do primeiro ciclo, visto que naquele 

momento tínhamos apenas uma turma do curso de pedagogia do Pontal – UFU. Já em 

2009 o círculo de cultura envolveu os alunos que estão no primeiro, terceiro e quinto 

período que constituem os ciclos de formação denominados “Os sujeitos como 

fazedores de história” (1º e 3º período) e “Multiculturalismo e o respeito pelo diverso” 

(5º período).  

Para a concretização do Círculo de 2007 houve o envolvimento de vários atores, 

todos/as os/as professores/as do curso, os educandos/as, monitores/as, além da 

participação institucional e de parceiros como a Secretaria Municipal de Educação de 

Ituiutaba e a Fundação Cultural da cidade. 

 Nesse sentido, organizamos uma semana denominada Paulo Freire: Mostra e 

Círculo de Cultura onde fluíram vários diálogos. No primeiro dia, tivemos uma 

Conversa com os professores com três palavras geradoras: Autonomia, Ruptura e 

Criticidade em que organizamos três momentos/espaços de reflexão e diálogo sobre as 

mesmas. No espaço da Autonomia realizamos um trabalho com argila, para emergir as 

questões referentes à formação da autonomia vivenciada pelos/as educandos/as ao longo 

dos três semestres letivos.  

No segundo espaço, a ruptura foi vivenciada a partir de um brinde aos 

rompimentos de uma cultura tradicional de educação para uma perspectiva progressista. 

Cada educando/a realizou o seu brinde, a partir de suas vivências e conflitos que uma 

formação transformadora pode proporcionar. No terceiro espaço, a criticidade foi 

provocada a partir de pintura em tecido, coletiva, em que os/as educandos/as tiveram a 

oportunidade de re-viver questões problematizadoras dos componentes curriculares 

dialogados nos três semestres. Ao final da circulação nesses três espaços, houve um 

momento coletivo em que cada educando/a levou um retalho para “costurar” a sua 

participação nessa Conversa, compreendendo-nos como sujeitos fazedores da história. 

 No segundo dia foi uma Conversa entre/com os alunos do curso de Pedagogia da 

FACIP. Os/as educandos/as tiveram a oportunidade de criar a sua forma de sintetizar o 

processo de formação vivenciado nos três semestres. A opção foi a realização de uma 

apresentação teatral contando a trajetória de construção do conhecimento enquanto 

descobridores de cada um, como sujeitos fazedores de história. 

 No terceiro dia, promovemos um diálogo com a Universidade, em que 

convidamos parceiros de trabalho que acompanharam todo o processo de elaboração do 

Projeto do curso e conseqüentemente do Círculo, para estabelecer um diálogo sobre o 

ensino e a extensão na Universidade. 
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 O Diálogo com a prática educativa aconteceu no quarto dia do Círculo em que  

buscamos uma aproximação com a realidade educacional do município de Ituiutaba. 

Foram convidados vários professores das escolas municipais que compartilharam suas 

experiências do cotidiano escolar. 

 Por fim, no último dia, circulamos entre/com a cultura e a arte local, em que 

convidamos dois grupos culturais da cidade: um grupo de catira e o coral municipal para 

encantar e encerrar esse momento de construção e reflexão coletiva. 

 Ao final desse momento de síntese, denominado Paulo Freire: Mostra e Círculo 

de Cultura fizemos um movimento para o registro das reflexões e aprendizagens 

realizadas ao longo da semana, em que os educando/as relataram o significado desse 

processo em sua formação. 

“Estarmos juntas, de igual para igual, no chão, nos aproxima mais, e é 

muito bom ver que sou igual a todos.” (Angélica) 

 

“Pensei muito no que Freire diz sobre termos fé ao dialogar com o 

outro, pois teremos antes de acreditar nesse outro.” (Valéria) 

 

“ (...)representou para mim um momento de aprendizagem, de ensino, 

de interação com o outro, de mudança de visão, ao mesmo tempo em 

que houve diversão, prazer.” (Fernanda) 

 

“O Círculo de Cultura é ‘prova’ que podemos fazer diferente e que a 

educação pode e deve ser feita para todos através do diálogo.” (Telma)  

 

“Proporcionou-nos a troca de experiências, vimos que cada um que 

estava ali, naquele momento, tinha algo para contar. Isso me mostrou 

que essa troca é muito importante.” (Nayara) 

 

“Fiquei muito feliz e empolgada, pois pudemos expor nossos 

pensamentos, criar e brindar as rupturas que estamos dispostas a 

fazer.” (Daiane) 

 

Em 2007 organizamos quatro atividades que ocorriam simultaneamente. Cada 

aluno ao chegar recebia uma fita com uma cor que orientava com qual grupo ele 

iniciaria sua participação, visto que o número de alunos não possibilitava a participação 

de todos ao mesmo tempo, tanto pela limitação do espaço físico quanto pela 

inviabilização da fala de todos. Diante do eixo de formação dos dois ciclos tivemos o 

desenvolvimento dos seguintes espaços/temas: Linguagem cinematográfica; Poesia a 

Arte que eu sou; Telas e Histórias e o Espaço musical. Como representado nas imagens 

abaixo.  
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Fotos dos diferentes espaços/temas do Círculo de Cultura.  

Buscamos organizar os ambientes de modo a dar “movimento”, mas, ainda 

vivemos as amarras de como utilizamos o espaço. Sentimos ao longo do Círculo quão 

difícil é sair da rigidez que agregamos ao espaço físico. Sair da organização habitual 

representou para nós um grande desafio, pois o projeto arquitetônico, de alguma 

maneira, perdeu a conexão com o corpo humano, principalmente em relação ao 

movimento. Entretanto, diante das falas dos alunos, percebemos que o Círculo de 

Cultura nos obriga a criar alternativas e por mais limitadas que sejam ficam muito 

perceptíveis. 

 

“Usando uma metáfora, diria que aquele Círculo de Cultura foi como um 

caleidoscópio, levando em consideração que cada parte daquele ambiente, fez o 

todo.” (Lorena S. Carvalho, Aluna do curso de Pedagogia FACIP)  

 Em cada recinto tivemos experiências, vivências e trocas entre os participantes 

do grupo, envolvendo professores e alunos dos diferentes períodos. Como destacado 

pelos relatos dos alunos, esse é um dos aspectos mais ricos do Círculo de Cultura, ou 

seja, compartilhar, dialogar e pensar juntos.  

 

“O Círculo de Cultura foi para mim uma vivência de extrema emoção. Foi muito 

mais do que eu esperava. Foi a realização de um sonho. Agora eu entendo o que 

realmente significa o Círculo. Todo o espaço estava completo, as falhas, os 

improvisos, tudo foi parte significativa. As diferenças, o calor humano, as 

diversas forma de se experimentar um espaço. Naquele momento todos os 

professores, alunos éramos todos sujeitos de história e inseridos em um espaço 

multicultural, no qual cada pessoa, cada detalhe compunha uma delicada parte.” 

(Mírian M. M. Venâncio, Aluna do curso de Pedagogia FACIP)  
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“Esse momento, fez com que houvesse uma interatividade entre as pessoas, 

convivi e interagi com colegas que não conhecia”. (Marta G. Miguel, Aluna do 

curso de Pedagogia FACIP)  

“Foi uma tarde cheia de surpresas, rica em informação, a socialização com os 

nossos professores e colegas. Na verdade eu me vi mergulhada no mundo das 

palavras.” (Aline de Almeida, Aluna do Curso de Pedagogia FACIP)  

 Essa experiência tenta democratizar as próprias relações no curso, na qual 

dialogicamente ensinamos e aprendemos. É um espaço de construção ético-político, no 

qual nossa tarefa, enquanto professor, é “afirmar valores de efetiva igualdade, qualidade 

para todos, solidariedade e da necessidade da esfera pública democrática em 

contraposição à liberdade e qualidade para poucos, reguladas pelo mercado, e da 

perspectiva do individualismo e do privatismo” (FRIGOTTO, 1999, p. 94). 

Em cada ambiente tínhamos como propósito envolver o princípio da totalidade, 

articulando o conhecimento de cada um sobre o tema em questão com a realidade vivida 

e, de tal modo, combinar síntese com análise, observar seus determinantes e nexos.  

O espaço da poesia incitava o desejo da leitura, onde os livros e materiais 

disponibilizados provocavam discussões indicando a diversidade poética e o poder 

criador da poesia. Mas o mais importante é que tivemos tempo para ler e ouvir poesias 

declamadas, como também, conhecer uma dentre tantas mulheres desse mundo 

maravilho, a mineira Adélia Prado.   

 

“O Círculo de Cultura me incentivou a ler poesia, descobri que muitas vezes a 

poesia fala do nosso cotidiano” (Gleydinéia J. Dâmaso, Aluna da Pedagogia - 

FACIP) 

 
Fotos das atividades no espaço Poesia a Arte que eu sou. 
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No espaço “Telas e Histórias” contamos com a participação de uma artista 

plástica da cidade de Ituiutaba-MG, que contribuiu para enriquecer o nosso debate e 

com a mostra das suas telas. Mas também provamos o encanto das cores, pois nas 

pinturas tivemos a oportunidade de deixar o nosso registro, adentrar nas sensações dessa 

forma de expressão humana.   

 
Espaço Telas e Histórias 

  

No ambiente da música, apresentamos os diferentes ritmos vividos ao longo das 

décadas. Foi um espaço marcado pela linguagem corporal, “através da qual o ser 

humano expressa sensações, emoções, sentimentos e pensamentos com seu corpo, 

integrando-o, assim, às suas outras linguagens expressivas como a fala, o desenho e a 

escrita” (HARF, 1987, p.15). Mas o espaço educacional tem negado essa importante 

forma de manifestação na formação dos professores e, conseqüentemente, as crianças 

tem vivido a repetição de práticas pedagógicas que compreendem o aluno apenas na 

dimensão cognitiva, como “cabeça pensante”, sem considerar o homem enquanto 

totalidade. Propor um momento para todos nos movimentarmos dançando os diferentes 

ritmos foi um rico momento de aprendizagem e interação.   

“ver os professores dançando conosco foi o espetáculo do Círculo de Cultura” 

(Gleydineia J. Dâmaso, aluna do curso de Pedagogia FACIP) 

“Participar do Círculo de Cultura, foi mais uma vez uma grande alegria, 

satisfação e experiência. Além de me ver dentro de um ambiente criativo, 

curioso, rico e amplo de conhecimento. Viver uma tarde de Círculo de Cultura é 

adquirir novas experiências e conhecimentos.” (Fernada D. Bento, aluna do 

curso de Pedagogia Pedagogia FACIP) 
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“O Círculo de Cultura foi maravilhoso! Uma tarde super agradável, cheia de 

aprendizagem, magia, experiência, conhecimento e muita diversão.” (Poliana S. 

de Oliveira, aluna do curso de Pedagogia Pedagogia FACIP)  

 
Fotos do espaço musical.   

 

Envolvendo a linguagem cinematográfica, a proposta era assistir o curta-

metragem “Vista minha pele” de Joel Zito Araújo, que propõe a problematização do 

racismo e o preconceito no espaço escolar. A intenção era debater e literalmente sentir o 

tema, vestir a pele, visto que no filme há uma inversão da história, onde os negros 

constituem a classe dominante e os brancos são os escravos e o mesmo ocorre em 

relação aos países pobres e ricos. O propósito era formar coletivamente uma visão 

crítica sobre a realidade, possibilitando ao grupo ver além das aparências, ler as linhas e 

as entrelinhas das marcas do racismo presente em nossa cultura.  

 

“Considero o Círculo de Cultura uma referência importante de manifestação 

educacional.” (Camila Rodrigues, Aluna do curso de Pedagogia FACIP) 

 

L
eo

n
ic

e 
M

. 
R

ic
h
te

r 



46 

 

 
Fotos do Espaço da linguagem cinematográfica 

 

Em cada uma das imagens destacadas anteriormente tentamos explicitar nossas 

dificuldades em realmente fazer fluir nosso Círculo de Cultura. Como sustenta Freitas 

(1991) essa formação deve proporcionar condições de construir o próprio conhecimento 

por meio da reflexão, da investigação, da criatividade; promovendo o desenvolvimento 

da consciência crítica e da autonomia para intervir na realidade vivida. Assim, ensinar 

sempre será um ato criador, crítico, criativo e não uma técnica ou ação mecânica. 

 

Considerações Finais  

O Círculo de Cultura do curso de pedagogia representou para todos, alunos e 

professores, um desafio. Cada atividade planejada concebia um olhar diferente em 

relação às atividades propostas, a forma de utilização dos espaços, a organização das 

mobílias, a disposição das pessoas nesses ambientes, a forma de relação entre as 

pessoas, ver professores e alunos dançando, pintando, debatendo e indagando juntos 

representou certamente um momento inquestionavelmente rico, onde juntos aprendemos 

e ensinamos. 

É relevante destacar também as nossas dificuldades no desenvolvimento do 

Círculo de Cultura, pois o mesmo se defronta com uma cultura educacional sobre a qual 

discutimos arduamente na academia, mas que muitas vezes nos distanciamos em nosso 

fazer. Retomamos as palavras de Freire (1996), da necessidade de aproximarmos o dito 

e o feito, se realmente estamos propondo a luta pela emancipação e desenvolvimento de 
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todos. Nesse sentido é inegável nossas dificuldades em assumir novas posturas 

corporais, espaciais e interpessoais.  

Tais dificuldades nos remetem, justamente, à inviabilidade de analisarmos a 

formação do educador sem considerarmos a trama de relações sociais e os conflitos no 

plano estrutural e política da nossa sociedade. Nesse sentido o Círculo de cultura 

aparece na contramão de uma sociedade que se curva ao “deus mercado”, que proclama 

o fim da história, das ideologias e das grandes utopias.  

Vale destacar que enquanto professores do curso de pedagogia, sujeitos em 

formação, inacabados como afirmava Freire (2005), enfrentamos muitas dificuldade na 

tentativa da construção de uma proposta de formação que rompa com a perspectiva 

linear e disciplinar. Sendo assim, representa para nós um desafio constante para que   

que possamos também escrever e reescrever as nossas próprias 

histórias cotidianamente para que, juntos, estejamos refletindo 

sobre elas e trazendo para o espaço escolar a percepção do 

tempo como história social, para não cometermos os erros do 

passado e para pensarmos no futuro perpassado por uma 

transversalidade cidadã que lê o mundo, que considera a 

transversalidade da própria relação pedagógica, dentro e fora do 

Círculo de Cultura e da escola, reconhecendo e descobrindo, 

com os nossos alunos, a pluralidade, a transdisciplinaridade e as 

múltiplas dimensões e pilares do conhecimento e do 

desenvolvimento humano (PADILHA, 2002, p. 141). 

  

Nossa tentativa de contribuirmos com a construção dessa nova cultura está 

apoiada no Círculo de Cultura, compreendido como espaço de formação dialógica, 

atividade criadora e de trocas culturais. Alicerce para pensarmos juntos a realidade, as 

dificuldades e as alternativas da construção educacional de qualidade para todos, que 

promova o desenvolvimento nas múltiplas dimensões da formação humana.  
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EIXO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO. 

 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E NEOLIBERALISMO – INFLUÊNCIAS NA 

ENTURMAÇÃO DE ALUNOS, NA QUALIDADE DE 

ENSINO E NA FORMAÇÃO DOCENTE. 

 

Maria Célia Borges Dalberio – UFTM 

marcelbor@gmail.com  

Maria do Carmo Custódio – PUCSP 

docarmoc@gmail.com 

Valéria Moreira Rezende UFU/FACIP 

valeria@pontal.ufu.br 

 

 

O capitalismo na sociedade brasileira suscita a discussão sobre a força do 

neoliberalismo e da globalização influenciando todas as áreas e, especialmente, no setor 

educacional. O Estado-Nação como prática política tem na sua origem contradições, e a  

universalidade da categoria povo aplastou a diversidade cultural. A escola contribuiu 

para concretização de tal procedimento. No contexto escolar, as políticas educacionais 

interferem na organização das turmas e das estratégias de enturmação dos alunos e sua 

relação com a inclusão educacional e na esfera estadual, a escola e seus sujeitos 

defrontam-se com uma série de ingerências na implantação do Projeto de 

Desenvolvimento Pedagógico Institucional, apresentado como eixo estruturante dos 

Programas de Escolas Referências (PER). A escola apresenta contradições no que diz 

respeito à qualidade do ensino, pois se submete às imposições do poder público que 

anunciam uma proposta de construção da escola de excelência, e na prática não se 

concretiza. Assim, as políticas atuais nos mobilizam a busca da compreensão de várias 

questões, dentre elas: O que é a concepção neoliberal? Como interfere nas políticas 

educacionais? Como é a gestão escolar democrática e de qualidade? Qual a influência 

dos critérios de organização das turmas e as estratégias de enturmação dos alunos na 

inclusão escolar? O que representa a qualidade do ensino médio regular na rede pública 

estadual mineira, no processo de implantação do Programa Escolas-Referência (PER)? 

Qual a probabilidade de uma crise na consecução de uma socialização secundária via a 

formação de professoras no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) para a Pluralidade Cultural? O objetivo da discussão nessa Sessão 

Coordenada é entender a relação das políticas educacionais e do Neoliberalismo e as 

práticas pedagógicas nos diferentes contextos do processo educacional, evidenciando: as 

estratégias de enturmação dos alunos no ensino fundamental, a qualidade de ensino e as 

propostas de universalização da educação básica e as inovações e contradições no 

currículo de formação de professores para atender às novas demandas educacionais. As 

pesquisas são de abordagem qualitativa, bibliográfica, documental e levantamento, com 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas. No referencial teórico buscamos dialogar 

com os autores: Gentili, Freire, Bourdieu, Patto, Arroyo, Frigotto, dentre outros. Na 

reflexão crítica dos temas abordados buscamos superar os entraves que prejudicam 

construção da escola democrática e inclusiva, afirmando que a construção de projetos 

próprios e a participação ativa, dos sujeitos interferindo na realidade, conduzirá  

educadores e alunos à superação de toda situação alienante e opressiva. 

mailto:marcelbor@gmail.com
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docente. 

 

 

EDUCATIONAL POLICIES AND THE NEOLIBERALISM– 

INFLUENCES IN A ORGANIZATION OF THE CLASSES, IN THE 

EDUCATIONAL QUALITY AND IN THE TEACHER FORMATION 
 

Maria Célia Borges Dalberio – UFTM- marcelbor@gmail.com 

Maria do Carmo Custódio – PUCSP-docarmoc@gmail.com 

Valéria Moreira Rezende UFU/FACIP- valeria@pontal.ufu.br 

 

The capitalism in the brazilian society emerges the discussion about the power of the 

neoliberalism and the globalization influencing every areas and , especially in the 

educational sector. The state-nation as a policy practice has in your genesis 

contradictions and the universality of the people category crushed the cultural 

diversification. The school contributed to the realization of that procedure. In the school 

context, the educational policies interfere in a organization of the classes and of the 

strategies of a socialization of the pupils and their relation to educational inclusion and 

the sphere state, school and their subjects are faced with a series of interference in the 

implementation of the Institutional Educational Project Development, presented as 

structuring axis of Programs Schools References ( PER). The school presents 

contradictions regarding the quality of education, is subject to taxes because of the 

public that announcing a proposal to build the school of excellence, and in fact did not 

materialize. In that way, the current political rally in the search for understanding of 

various issues, among them: What is the design neoliberal? How to interfere in 

education policy? How is the democratic school management and quality? What is the 

influence of the criteria for the organization of classes and strategies for the inclusion of 

student’s socialization school? What is the quality of regular education in public mining 

state in the process of implementation of the Program-Schools Reference (PER)? What 

is the probability of a crisis in achieving secondary socialization via the training of 

teachers in the course of education at the Federal University of Santa Catarina (UFSC) 

for cultural pluralism? The purpose of this discussion session is to understand the 

relationship Coordinate education policies and practices of neoliberalism and teaching 

in different contexts of the educational process, showing: the strategies of socialization 

of pupils in elementary school, the quality of teaching and of proposals for universal 

basic education and innovations and contradictions in the curriculum of teacher training 

to meet new educational demands. The research is of a qualitative approach, literature, 

documentation and research, with application of semi-structured. In the theoretical 

framework we seek dialogue with the authors: Gentili, Freire, Bourdieu, Patto, Arroyo, 

Frigotto, among others. In critical reflection of subjects seek to overcome the obstacles 

that hinder construction of democratic and inclusive school, saying that the construction 

of projects and the active participation of the interfering subject in fact, lead educators 

and students to overcome any situation oppressive and alienating.  

Key-words: Educational policies; Education organization; quality and teacher formation 

 

TEXTO 1 
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AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E AS INFLUÊNCIAS DO 

NEOLIBERALISMO E DA GLOBALIZAÇÃO NA ESCOLA 

PÚBLICA 

Maria Célia Borges Dalberio – UFTM 

mariacelia@letras.uftm.edu.br 

 

 

O contexto social hodierno, na sociedade brasileira organizada segundo o  

capitalismo,  suscita a discussão sobre a força da política neoliberal e da globalização 

em influenciar a sociedade brasileira em todas as áreas e, especialmente, no setor 

educacional. Dentro do tema proposto, indagamos: O que é a concepção neoliberal? 

Como interfere nas políticas educacionais? Como se faz uma gestão escolar 

democrática? Quais as perspectivas de superar a situação de opressão, descrença e 

passividade em que nos encontramos? Como mobilizar a comunidade e os educadores 

para construir uma escola de maior qualidade e, portanto, mais inclusiva? 

As respostas a todas essas perguntas não são simples e nem óbvias. Pelo 

contrário, são polêmicas e podem ser vistas sob diversas perspectivas. Assim, com a 

pretensão de construir uma educação entendida como progressista, portanto, crítica e 

libertadora – na busca de nos posicionar como educadores críticos, iluminados pela 

concepção crítico – dialética, foi que nos dispusemos a analisar e a discutir os temas 

elencados. 

Pela perspectiva crítico-dialética eleita, à luz de Paulo Freire, reafirmamos a 

nossa visão do homem e de sua condição de ser histórico-social, experimentando e 

vivenciando continuamente “[...] a tensão de estar sendo para poder ser e de estar sendo 

não apenas o que herda, mas também o que adquire e não de forma mecânica. Isso 

significa ser o humano, enquanto histórico, um ser finito, limitado, inconcluso, mas 

consciente de sua inconclusão” (2003, p. 18). 

No presente texto, o objetivo principal é discutir os conceitos de neoliberalismo 

e de globalização, bem como quais as suas influências nas políticas educacionais e, 

precisamente, na qualidade de ensino das escolas públicas, nas quais se encontram as 

classes menos abastadas. 

Para responder ao problema aqui exposto, foi necessário fazer uma análise geral 

sobre o contexto social, político e educacional brasileiro. Para elaboração desta 

investigação, recorremos à pesquisa bibliográfica e realizamos leituras, análises, 

comparações e sínteses dos diversos pesquisadores que já discutiram as questões aqui 
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tratadas. Procuramos, nesta pesquisa bibliográfica, comparar, alinhavar, reafirmar e 

também questionar criticamente as idéias dos autores consultados. Portanto, a 

organização do texto está ancorada pelo pensamento de diversos outros autores, e tem 

como pretensão proporcionar o diálogo entre eles e, além disso, avançar para além das 

discussões já realizadas, trazendo uma contribuição teórica. 

Por isso, este trabalho é fruto de leituras, discussões, análises e reflexões acerca 

dos movimentos do capitalismo, mais especificamente de suas manifestações nos 

movimentos do neoliberalismo e da globalização e, principalmente, das influências 

destes nas políticas educacionais.  Seu resultado final, será a edição de um Livro 

intitulado Neoliberalismo, Políticas Educacionais e a  Gestão Democrática Na Escola 

Pública De Qualidade, lançado pela Editora Paulus. 

A certeza de que o trabalho que se faz na escola e que é materializado nas 

concepções e práticas proclamadas e/ou vividas – jamais foi neutro – e que, certamente, 

sofre interferências do contexto social, político e econômico em cada momento 

histórico, aguçou nossa curiosidade para a investigação nesse sentido. 

 Sabemos que a educação no Brasil, nos primeiros séculos, esteve sob o domínio 

da Igreja Católica e, de um lado, era de cunho religioso e humanista e, de outro, seletiva 

e excludente. Havia também a preocupação com o catecismo e a formação para a fé e a  

submissão. A história nos mostra que a educação em suas origens, foi sistematizada por 

preceitos liberais do capitalismo, pelo qual a construção da sociedade moderna era 

alicerçada por dois pilares: o mercado e a democracia. Já nesse momento, havia 

contradições, pois, se por um lado, a concepção do mercado buscava a acumulação de 

riquezas por meio do lucro e da mais valia, por outro, o ideal de democracia buscava 

ações e práticas mais inclusivas, buscando diminuir o grau de desigualdade e exclusão.  

Assim, o Estado liberal caracteriza-se pela separação entre Estado e economia e 

pela tentativa de reduzir a política à chamada sociedade política, ou seja, por tentar 

despolitizar as relações econômicas e sociais.  Nesse sentido, ao separar a política da 

economia, o Estado liberal define, por um lado, o conceito de sociedade reduzida aos 

produtores e aos cidadãos e, por outro, ambos tendo em comum a qualidade de humano, 

contudo, separados por esfera de atuação. Ainda o Estado apresentava-se como oposto 

aos privilégios de nascimento ou por direito divino, contudo, só assegurava a igualdade 

política dos proprietários.  Então, o conceito de igualdade versus o de liberdade, 

advinha do bem-estar geral do indivíduo.  Posteriormente,  
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[...] as lutas sociais e políticas do nascente proletariado do século 

XIX ganharam forças e pressionaram em direção à igualdade política 

e à distribuição igualitária dos bens, ou melhor, em direção à abolição 

do capitalismo. Isto é, o liberalismo nos campos econômico e político 

provocou uma grande desigualdade social e um grande conflito e 

antagonismo entre a burguesia e o proletariado, os partidos e as 

revoluções socialistas se desenvolveram. (TOLEDO, 1995, p. 72) 

 

Dentro da concepção liberal, a visão individualista  se constituiu por uma 

sociedade política livre, aberta aos investimentos e ao crescimento do capital.  Por isso, 

tudo era válido em nome do lucro. 

Segundo o pensamento de Marx (1976), o capitalismo se tornou uma religião da 

vida cotidiana, apresentando crenças, devoções, espiritualidades, mitos e ritos, contudo 

sem o ônus de receber críticas como acontecem com as religiões. Nesse contexto, a 

secularização marcava o início de um novo paradigma, no qual as religiões ficam em 

segundo plano e a ciência toma frente como a reveladora das verdades científicas 

aceitas pela sociedade.  

Assim, se por um lado, na Idade Média  a felicidade ou o “reino dos céus” era 

conquistado após a morte, pela escatologia, por outro, na Idade Moderna, cada sujeito é 

responsável pela criação de sua história, onde seria possível viver a “liberdade, 

fraternidade e a igualdade”, segundo os preceitos da Revolução Francesa que passaram 

a ser as promessas e os objetivos do mundo moderno. 

Chegada a crise do liberalismo, a partir daí,  estrutura-se o Estado Social.  

Podemos entender que isso foi resultado não do triunfo teórico de um paradigma 

alternativo, mas das lutas sociais e políticas do século XIX e princípios do século XX: o 

auge do movimento socialista e a decadência do assistencialismo cristão.  Fracassou por 

ser incapaz de sustentar o crescimento econômico sem grandes crises, assim, como 

garantir a ordem social.  Tal derrota, desencadeou uma mudança de rumos em direção 

ao Estado Social, que surgiu em torno dos anos 20  e predominou até a década de 70, do 

século passado. Dentro da nova concepção, a sociedade deixa de ser pensada  como 

somatório de indivíduos e implicitamente reconhece-se conformada por classes sociais.  

Desse modo, as organizações, representantes de interesses setoriais, além de serem 

legitimadas, conquistam  o direito de participar de pactos e relações que transcendem a 

democracia parlamentar. 

 Nesse prisma, o Estado torna-se um planejador e interventor com relação aos 

excessos do liberalismo, na busca de atenuar a crise que foi desencadeada.  Investe nas 
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estatais, discute questões sociais procura adotar medidas mais sociais para atender às 

necessidades do povo. 

 Assim, segundo Mo Sung (2006)  para justificar a lógica da concorrência do 

mercado, implantada pela concepção liberal, a sociedade capitalista aderiu o discurso da 

democracia, por apresentar uma perspectiva mais inclusiva. Essas idéias se materializam 

na história de luta para ampliação do número de eleitores, no princípio de propriedade, 

de liberdade para os homens e depois para as mulheres, dentre outros.  Tudo em nome 

dos valores fundamentais da democracia e da participação. Nessa perspectiva, o 

“modelo social-democrata implantado na primeira metade do século XX em diversos 

países foi, sem dúvida, uma resposta prática e teórica para o ‘lado sombrio’ do viver em 

função da acumulação de riqueza” (Ibid, p. 73, grifos do autor). Nesse sentido, as novas 

idéias dessa concepção vieram justificar na teoria e na prática os ideais do capitalismo, 

desmistificando o seu lado nefasto no qual existe de um lado, a acumulação de mais 

riquezas para uma minoria e, por outro, o crescimento da pobreza e da miséria de uma 

grande massa. 

 Concretamente, emergiram os direitos sociais e, assim, foram criados vários 

projetos e programas sociais com objetivo de  atenuar os índices da crescente miséria e 

desigualdade social.  Dentre esses programas citamos o salário-desemprego, a educação 

e saúde gratuita, o auxílio moradia, dentre outros.  É uma forma de solidariedade 

institucionalizada da sociedade para com os indivíduos economicamente mais 

fragilizados. 

 Mas, a crise do Estado Social também chegou, por volta de 1970, tendo sido 

subvertido pelo neoliberalismo, numa longa fase de transição, que ainda não se acabou. 

São várias as explicações para a crise do Estado Social. Na denominada crise fiscal, o 

Estado Social viu-se obrigado a gastar muito além de um orçamento não-inflacionário, 

ao se converter num eixo de acumulação do capital e da ordem social. Assim, segundo 

os monetaristas, o funcionamento financeiro do Estado conduzia a um déficit por meio 

do subsídio ao investimento, à produção e ao consumo. Outro aspecto demonstra que tal 

concepção é  baseada na “inflação” das demandas e das proteções aos trabalhadores. 

Nesse sentido, o crescimento da produtividade pressionaria a baixar a taxa de lucros, 

também pela rigidez nos processos de trabalho. 

          Portanto, tais argumentos indicam que a crise de produtividade gerou o 

desemprego, a queda salarial, a menor arrecadação para o Estado e crise fiscal, a crise 

de legitimidade e, por fim, a reestruturação do próprio Estado em direção ao 



55 

 

neoliberalismo, que pelas suas características, evidencia um retorno ao antigo 

liberalismo.  

Mas, qual a origem do neoliberalismo?  Já em 1776, Adam Smith, destacou-se 

como um grande teórico do capitalismo.  Ele defendeu a idéia de que o “livre mercado” 

possuía a propriedade de superar os grandes problemas acumulados ao longo do tempo, 

podendo, assim, eliminar a fome e a miséria e levar à plena satisfação e à liberdade 

individual, desde que o Estado não interferisse na economia e as próprias empresas 

pudessem se auto-regular. Vemos como são antigas as idéias do livre mercado, 

liberdade individual, minimização do poder estatal, dentre outras. 

A formulação do neoliberalismo mostrava-se já desde os primeiros anos após  a 

II Guerra Mundial, nas regiões da Europa e da América do Norte, onde imperava o 

capitalismo que foi uma reação teórica e política veemente contra  o  Estado   

intervencionista  e  de  bem  estar.  O livro de Friedrich Hayek1 - O caminho da servidão 

-  é seu texto de origem, e foi escrito em 1944. 

O neoliberalismo é conhecido como o “novo liberalismo”  que corresponde a 

uma nova fase do desenvolvimento do capitalismo, que se organiza para  realizar um 

novo padrão  de acumulação do capital, a partir de um alto grau de concentração, seja a 

partir do setor produtivo ou financeiro. 

Por volta de 1973, todo o mundo capitalista avançado caiu numa grande crise 

que levou as economias mundiais, dez anos após, a uma profunda recessão.  Se por um 

lado, havia baixas taxas de crescimento, por outro, havia altas taxas de inflação.   Tal 

crise deu força e abriu caminho para as idéias neoliberais conquistarem seu espaço, pois 

elas adentraram a sociedade com promessas de salvação. 

Hayek e seus seguidores, afirmavam que as raízes da crise se deviam à 

influência nefasta dos sindicatos, como também, do movimento operário, uma vez que 

suas pressões reivindicatórias com os salários e sua pressão parasitária corroeram as 

bases de acumulação capitalista e, ainda, obrigavam o Estado a aumentar os seus gastos 

sociais.  

                                                 
1
 Friedrich Hayek é considerado o pai do neoliberalismo.  Em 1944 escreveu o livro O caminho da 

servidão, que é um ataque apaixonado à qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 

Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas também política.  

Seu alvo foi o partido trabalhista inglês, sobre o qual denunciava abertamente: “Apesar das boas 

intenções, a social-democracia moderada inglesa conduz ao mesmo desastre que o nazismo alemão – uma 

servidão moderna”.(ANDERSON, 1995, p. 9) 
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Como medida, procurou-se então, por um lado, manter o Estado forte na 

capacidade de romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, por outro, 

amenizar o poder do Estado com relação aos gastos sociais e nas intervenções 

econômicas. 

A hegemonia dessa doutrina não se consolidou de um dia para outro, mas ainda 

encontra-se em processo e em contínua  atualização.  

Há um marco importante em 1979 quando, na Inglaterra, foi eleito o governo 

Margareth Thatcher, confirmando-se como o primeiro regime de um país de capitalismo 

avançado publicamente empenhado em pôr em prática o programa  neoliberal. Depois 

disso, segundo  Anderson (1995), em 1980, Ronald Reagan chega à presidência da 

república e  adere ao programa. Logo após, em 1982, Kohl derrota o regime social 

liberal de Helmut Schmidt, na Alemanha.  Em 1983, na Dinamarca,  o Estado do 

modelo do bem-estar escandinavo, cai sob o controle de uma coalizão clara de direita, o 

governo de Schluter.  Outros países da Europa ocidental aderem à política neoliberal, 

exceto Suécia e Áustria.   Desse modo, fica  instaurado o triunfo da ideologia neoliberal 

na região do capitalismo avançado. 

Julgamos pertinente registrar aqui, a prática efetiva dos primeiros governos que 

assumiram o neoliberalismo.  Os governos Thatcher    

 

[...] contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, 

baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, 

aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de 

desemprego massivos, aplastraram greves, impuseram uma nova 

legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente, - esta 

foi a medida surpreendentemente tardia – se lançaram num amplo 

programa de privatização, começando por habitação pública e 

passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a eletricidade, 

o petróleo, o gás e a água. (ANDERSON, 1995, p. 12) 

 

Tais medidas representam o pacote mais sistemático e ambicioso de todas as 

experiências neoliberais em países de capitalismo avançado. 

Assim, a ideologia neoliberal foi se estendendo por todo o mundo, divulgando e 

persuadindo as diversas nações com suas promessas de busca de estabilidade monetária, 

desenvolvimento, liberdade individual, livre comércio, detenção da inflação, dentre 

outros. 
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No conjunto dos países da OCDE2 , realmente houve queda da inflação.  

Contudo, a deflação era a condição para a recuperação dos lucros.  Assim, num primeiro 

momento, a ideologia neoliberal mostrava-se cada vez mais sedutora, evidenciando 

êxitos em sua prática, por meio da deflação, dos lucros, do aumento de empregos e 

salários. 

Todavia, a recuperação dos lucros não levou à recuperação dos investimentos.  A 

desregulamentação financeira, importante elemento no programa neoliberal, criou 

condições  muito mais favoráveis à inversão especulativa do que a produtiva.   Daí, na 

década de 80 houve um crescimento explosivo dos mercados de câmbio internacionais, 

cujas transações orçamentárias, acabaram por diminuir o comércio mundial de 

mercadorias reais.  Então, o neoliberalismo começa a fracassar, uma vez que o peso do 

Estado de bem-estar social, não diminuiu muito, apesar de todas as medidas tomadas 

para conter os gastos sociais. Na verdade, depois veio o aumento do desemprego e o 

aumento demográfico dos aposentados da população,  também aumentaram os gastos 

sociais, representando bilhões para os cofres do Estado. 

Por conseguinte, por ironia, desencadeia-se uma profunda recessão no 

capitalismo avançado, e, em 1991, a dívida pública começou a assumir dimensões  

alarmantes, em quase todos os países ocidentais, e inclusive na Inglaterra e nos Estados 

Unidos.  Assim, acontece o endividamento privado das famílias, das empresas, o 

aumento do desemprego e, conseqüentemente, o aumento da miséria. 

Contudo, quando se esperava da sociedade uma reação contrária ao 

neoliberalismo, isso não aconteceu e ele sobreviveu e ganhou ainda mais força.  Assim, 

na Suécia, a social-democracia, que havia resistido ao avanço neoliberal nos anos 80, foi 

derrotada por uma frente unida da direita em 1991. Outra clara vitória do neoliberalismo 

foi a queda do comunismo na Europa Oriental e na União Soviética, de 89 a 91, 

exatamente no momento em que os limites do neoliberalismo no próprio Ocidente se 

tornavam cada vez mais óbvios. 

                                                 
2
 OCDE – Organização Européia para o Comércio e o Desenvolvimento.  Segundo Libâneo, Oliveira e 

Toschi, (2003, p.82)) “o poder de decisão ocorre nas instâncias mundiais de concentração do poder 

econômico, político e militar”.  Nesse sentido, os autores  citam a Organização das Nações Unidas 

(ONU), o grupo dos sete países mais ricos e poderosos do mundo (G-7 – Estados Unidos, Canadá, Japão, 

Alemanha, Inglaterra, França e Itália), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (Bird), o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (OMC).  

FREITAS (2005, p. 110) traz uma citação em nota de rodapé sobre o G 8 e, neste grupo,  inclui a Grã-

Bretanha e a Rússia e exclui a Inglaterra. 
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Na América Latina, o impacto do neoliberalismo tardou um pouco, entretanto, 

hoje esta se converte na terceira grande cena de experimentação neoliberal.  No Chile, 

diferentemente dos outros países, a política neoliberal se instalou sob a ditadura de 

Pinochet.  Começou seus programas de maneira dura, aplicando a desregulação, 

desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em favor dos ricos e 

privatização de bens públicos. Assim, o neoliberalismo chileno, segundo Anderson 

(1995), pressupunha a abolição da democracia e a instalação de uma das mais cruéis 

ditaduras militares do pós-guerra. 

No Brasil, no final da década de 1980, ainda no governo Sarney, já havia 

grandes índices de inflação.  A  hiperinflação tornou-se necessária para condicionar o 

povo a aceitar a medida anti-inflacionária drástica que faltava nesse país.  Por 

conseguinte, a hiperinflação chegou também ao Brasil, e diante dessa realidade, torna-se 

uma frágil presa às ondulações da ideologia neoliberal. 

 A maior inserção do Brasil, ao mercado internacional, deu início às tentativas de 

impor o neoliberalismo entre nós.  O presidente Collor propiciou um terreno fértil a 

essas idéias.  Com o seu impeachment, o vice-presidente Itamar Franco é empossado e 

dá prosseguimento à implantação do novo modelo.  Em seguida, Fernando Henrique 

Cardoso é nomeado Ministro das Relações Exteriores e, posteriormente, Ministro da 

Fazenda.  Nessa condição, FHC em constante contato com os EUA, fez acordos e 

declarações pomposas que são acolhidas com simpatia e interesse pelos grandes 

empresários americanos. 

 Depois, em outubro de 1994, FHC é eleito o presidente do país, cujo discurso de 

campanha  era o Plano Real, apresentado como o estabilizador da economia.  

Entretanto, logo cessou a euforia, pois, em curto prazo, veio o aumento do desemprego, 

as altas taxas de juros e o aumento da dívida pública. 

 Contudo, a política neoliberal ganhou forças e se estendeu.  E, com a adesão a 

ela   

 

 [...] passam a seguir a risca toda a política de ajuste do FMI, do 

Banco Mundial, do Consenso de Washington (realizado em 1989) 

que intensificaram suas exigências no cumprimento do novo modelo.  

Exigem, assim, a abertura cada vez maior do mercado interno, a 

desestruturação do Estado nacional, amplo programa de privatização 

das empresas estatais estratégicas e mais lucrativas, desemprego 

maciço, rebaixamento dos níveis de vida dos trabalhadores e das 

grandes massas, aplastamento  da classe média e a cessão total dos 

recursos estratégicos não-renováveis, que poderiam ser usados para 

seu próprio desenvolvimento. (MELO, 1996, p. 18). 
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Assim, a consolidação do neoliberalismo é resultado de sua aparente forma de 

contornar, idealmente, a crise atual do capitalismo, tendo como principais triunfos a 

queda da inflação e o aumento gradativo das taxas de lucro, entretanto, à custa do 

empobrecimento da maioria da população. 

Existe um emaranhado de posições teóricas acerca do neoliberalismo e 

valorativas dos neoliberais atuais. Os Estados capitalistas, pós-Estados sociais, têm 

traçado políticas econômicas formando novos blocos e forças e difundindo uma cultura 

e um sentido comum que retoma aspectos parciais de diversos neoliberalismos teóricos, 

mas que nunca são a aplicações rigorosas de nenhum deles.  

Notamos que o neoliberalismo combina freqüentemente com o conservadorismo 

no plano cultural, e com o autoritarismo, no plano político.  Portanto, se por um lado, 

suas orientações proclamam a liberdade econômica, por outro, limitam o terreno da 

liberdade política das massas, deixando as decisões ficavam a cargo da burguesia, que 

usufruíam da liberdade concedida pelo Estado.  Assim, o neoliberalismo coloca o 

Estado menos proprietário e interventor na economia e na previdência social, mas não é, 

necessariamente, por isso, um Estado fraco. 

Nesse sentido, há restrição da democracia real, considerado pelos neoclássicos, 

elemento exógeno, que pode perturbar o equilíbrio econômico.  Assim, a tendência é 

marginalizar as corporações sindicais do Estado, ou organizar mecanismos de controle 

do descontentamento frente às políticas salariais restritivas, à diminuição dos gastos 

sociais ou mesmo mediar estatalmente o conflito operário-patronal em favor da empresa 

e da flexibilidade não ajustada das relações trabalhistas. 

Por conseguinte, podemos afirmar que o neoliberalismo coloca-se como uma 

doutrina justificadora de uma nova ordem, posterior à do Estado Social, mas, na 

verdade, só cumpre os seus pressupostos em parte, mas, em troca, enfrenta contradições 

importantes, qual seja: 

Se por um lado, permite às economias crescimento dentro dos limites e reduz 

taxas de inflação, mesmo à custa de uma polarização produtiva e social; por outro, a 

promessa de igualdade no mercado se cumpre com a desregulamentação e privatização, 

sem atentar contra os monopólios que crescem em poder juntamente com as políticas 

neoliberais. 

Outra contradição é que a liberalização dos mercados desencadeia uma rígida 

política salarial que provoca a queda nos salários reais.  Não há preocupação em 

eliminar fatores exógenos para equilibrar os preços e, então, a crise de fato recai sobre 

os ombros dos  assalariados. 
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 Como resultado, se por um lado, a ideologia neoliberal assume a acumulação do 

capital num novo patamar, fazendo sua concentração nas mãos de uma nova e 

“insensível” elite que se considera dotada de inteligência e atributos de competência 

excepcionais que lhe dão o direito a usufruir de todo o tipo de privilégios; por outro, 

impossibilita os índices de crescimento desejável dos países que o adotaram e promove 

o desemprego estrutural, que atinge a taxas elevadíssimas em todo o mundo. 

Os  índices de bem-estar e qualidade de vida apontam a desigualdade crescente. 

Se de um lado, há um rápido enriquecimento de alguns, por outro, há um ofensivo e 

célebre empobrecimento de muitos outros.  Evidenciando a gritante desigualdade entre 

pobres e ricos. Nessa perspectiva, Bauman (1998, p. 76) informa que  a 

 

[...] quinta parte socialmente mais alta da população mundial era, em 

1960, trinta vezes mais rica do que o quinto mais baixo; em 1991, já 

era sessenta e uma vezes mais rica.  Nada aponta para a 

probabilidade, no futuro previsível, de que essa ampliação da 

diferença seja reduzida ou detida, quanto mais revertida.  O quinto 

mais alto do mundo desfrutava, em 1991, de 84,7% do produto 

mundial bruto, 84,2 % do comércio global e 85 % do investimento 

interno, contra respectivamente 1,4%, 0,9%  que  era o quinhão do 

quinto mais baixo.  O quinto mais elevado consumia 70% da energia 

mundial, 75% dos metais e 85% da madeira.  Por outro lado, o débito 

dos países economicamente fracos do “terceiro mundo” estava, em 

1970, mais ou menos estável em torno de 200 bilhões de dólares.  

Desde então, ele cresceu dez vezes e está hoje, rapidamente, se 

aproximando da atordoante cifra de 2.000 bilhões de dólares. (ver 

Programa para o Desenvolvimento, das Nações Unidas, edição de 

1994). 

 

Desse modo, nosso sistema capitalista, orientado pelos princípios da sociedade 

liberal, produz constantemente vítimas.  E as “vítimas são re-conhecidas como sujeitos 

éticos, como seres humanos que não podem reproduzir ou desenvolver sua vida, que 

foram excluídos da participação na discussão, que são afetados por alguma situação de 

morte...”(DUSSEL, p. 303, 2002). 

Está explicita a desigualdade em nível mundial, não só nos países pobres.  Os 

pobres são os dominados, as vítimas desse sistema.  “A alteridade das vítimas descobre 

como ilegítimo e perverso o sistema material dos valores, a cultura responsável pela dor 

injustamente sofrido pelos oprimidos...” (DUSSEL, 2002, p. 315-316) 

Outrossim, a globalização está intrinsecamente relacionada à evolução do 

neoliberalismo, por isso, podemos afirmar que o neoliberalismo é o retrato ou a 

expressão da globalização em andamento.  Na verdade, um dá sustentação ao outro.  

Atualmente, não se pode pensar no capitalismo – que se expande cada vez mais  

vorazmente  - desvinculado da globalização. Por isso, vamos discutir sobre ela, 

explicitando sua origem, conceito, intenções, bem como os seus aspectos positivos e 

negativos.  

Assim, a globalização traz as instituições supranacionais, cujas decisões 

interferem nas opções políticas para qualquer Estado.  É verdade que a globalização 

provoca um impacto avassalador nos processos econômicos globais, incluindo 
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processos de produção, consumo, comércio, fluxo de capital e interdependência 

monetária.  

De outra forma,  a globalização se explica pelo surgimento de novas formas 

culturais, de meios de tecnologias de comunicações globais, que moldam as interações e 

identidade dentro dos cenários culturais locais.  Com a discussão da globalização, a 

ascensão do neoliberalismo torna-se  um discurso político hegemônico.  Esta pode ser 

vista  como um elenco de mudanças percebidas como instrumento utilizado pelos 

legisladores para conseguir apoio e suprimir a oposição às mudanças, porque  “forças 

maiores” como a competição global, exigências do FMI e Banco Mundial e as 

obrigações com as alianças regionais, pressionam o Estado para agir segundo as regras 

que não criou. 

A globalização pode ser definida, como “uma gama de fatores econômicos, 

sociais, políticos e culturais que expressam o espírito e a etapa de desenvolvimento do 

capitalismo em que o mundo se encontra atualmente”.  (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2003, p.70).  Sem dúvidas, é uma palavra de difícil conceituação por sua 

complexidade.  Na prática, ela tem trazido grandes mudanças e até mesmo 

revolucionado os setores econômico, financeiro, tecnológico e de comunicação em 

nosso país.  

 Mas, é inegável que a globalização trouxe alguns aspectos positivos, tais como 

os avanços obtidos nas ciências e nas tecnologias, na imediação e na comunicação sem 

fronteiras, no aumento da longevidade humana e na cura de algumas doenças antes 

consideradas incuráveis. 

 Por conseguinte, é fato que a globalização provocou grandes e significativas 

mudanças em nossa sociedade.  E tais mudanças não param, pois continuam emergindo 

e nos surpreendendo a cada dia.  Tal fato nos mobiliza a estar atentos, abertos e flexíveis 

para as adaptações que elas exigem. 

Assim, tais mudanças exigem um novo perfil do trabalhador e um novo padrão 

de gestão, consoantes com os imperativos da nova ordem mundial caracterizada, 

sobretudo, pela globalização da economia, pela privatização das empresas estatais, pela 

desregulamentação economia como decorrência da limitação da intervenção estatal que 

antes foi constituída, e pela velocidade dos meios de informação e comunicação. 

Por conseguinte, a chamada revolução do conhecimento nas áreas da 

microeletrônica e da biotecnologia carrega as suas contradições, pois, se de um lado, 

possibilita à humanidade revolver os mais graves problemas de escassez, por outro, a 

privatização do usufruto de tais inovações, lança a maioria da população à barbárie, a 

uma espécie de infeliz retorno ao estado da natureza. 

Nas cidades é comum assistirmos  ao aglomerado de favelas e pessoas morando 

nas ruas, a violência, os excessos que se tornam necessidades, o corpo buscando 
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excitantes brutais, o isolamento do indivíduo, acuado pelo sentimento de impotência 

diante das flutuações políticas, cultos sombrios e malignos, imolação das crianças, 

suicídios em massa, massacres políticos, o império da dor, da fome e da miséria 

humana.  

Bauman confirma essa idéia dizendo que “cada vez mais, ser pobre é encarado 

como um crime; empobrecer, como produto de predisposições ou intenções criminosas 

– abusos do álcool, jogos de azar, drogas, vadiagem e vagabundagem” (1998, p. 59).   

Dessa maneira, cada vez tornamo-nos mais individualistas e menos solidários, uma vez 

que não se quer dividir nada com os desvaforecidos, pois “os pobres, longe de fazer jus 

a cuidado e assistência, merecem ódio e condenação – como a própria encarnação do 

pecado”. (Ibid).  

Dentro dessa perspectiva o Estado diminui os investimentos destinados à saúde, 

à educação, à previdência, aos serviços públicos essenciais e, sobretudo, à população, 

em nome de uma ideologia que, enfim, proclama ser moderna.  Desse modo, o  zelo 

pelo setor social do país deixa de ser prioritário, deixando-o à própria sorte ou a cargo 

da sociedade civil.  

Destarte, o conhecimento científico avança, o entendimento ético cresce e, por 

isso, ninguém em sã consciência julgaria ético ou correto muitas atitudes reais ou 

“asseveraria a sério ser correto e benéfico poluir a atmosfera, perfurar a camada de 

ozônio, ou empreender guerras, superpovoar a Terra ou transformar  as pessoas em 

nômades sem teto.”  (BAUMAN,1998, p. 73).  Entretanto, tudo isso está acontecendo e 

muitas outras barbáries.  Cada vez  mais aumenta a distância entre os ricos e os pobres.  

A cada dia confirma-se a idéia de que “os ricos provavelmente se tornarão mais ricos, 

mas os pobres muito certamente se tornarão mais pobres” (Ibid, p. 77). 

O capitalismo mundial recupera os lucros históricos, em taxas próximas às dos 

anos 40 a meados de 70 do século passado.  Entretanto, tão somente um terço da 

população mundial usufrui dos bens produzidos por essa sociedade e pode consumir.  

Os outros dois terços restantes dos habitantes do planeta vivem na exclusão, sofrem a 

restrição dos direitos da cidadania e, por isso, não podem consumir.  Nessa perspectiva, 

os pobres de hoje, dentro da visão econômica e política neoliberal, são redundantes, 

inúteis, disponíveis, e não existe nenhuma razão racional para a manutenção de sua 

existência.   A intenção, pelo que tudo indica, é excluí-los da sociedade.  Nesse sentido, 

Castells apud Góes e Laplane (2004, p. 09) diz que o “que caracteriza a globalização é 

que ela é extraordinariamente excludente e inclusiva ao mesmo tempo.  Inclui o que 

gera valor e exclui o que não é dinâmico e não cria valor”.   

Por fim, constatamos que na globalização há uma crescente desigualdade social, 

o aumento do desemprego e, conseqüentemente, da pobreza e da miséria humana. O 

indivíduo que não consegue ser o melhor em sua atuação produtiva, inclui-se nos 

padrões da sociedade de massa tornando-se mais um dessa sociedade excludente. Já o 

cidadão que se destaca pela sua atuação e empreendimento, consegue o seu espaço 

“local” e conseqüentemente sai da padronização. Mas, esses representam uma minoria. 
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Por fim, constatamos que se por um lado, há um discurso e uma legislação que 

conclamam a democracia, a liberdade e a inclusão, por outro, assistimos às 

desigualdades, à injustiça, à miséria e às ações desumanas, que impedem o sujeito de ser 

cidadão, de fato, livre e com direito à fruição de todos os bens produzidos nessa 

sociedade ocidental. 

E a escola, como se encontra dentro dessa sociedade capitalista, desigual e 

excludente? E o conhecimento científico e a educação poderão contribuir com a 

construção de um mundo melhor?    

É evidente que a globalização e a política neoliberal estão influenciando nos 

sistemas educacionais e que a educação está mudando e tem de mudar muito mais, para 

dar  respostas às circunstâncias novas advindas da globalização. 

A verdade é que na implementação de políticas neoliberais, o Estado omitiu-se 

de sua responsabilidade de administrar os recursos públicos para promover a justiça 

social, a qual está sendo substituída por uma fé cega no mercado.  Como conseqüência, 

temos os apelos por mais privatizações de escolas, e pela esperança de que o 

crescimento econômico gere uma forma de ajudar o pobre, ou que a caridade privada 

assuma aquilo que os programas de governo deixam de  fora.      

Mostram-se evidentes os efeitos da globalização presentes no cotidiano das 

escolas.   A educação liberal reflete os ideais da burguesia, cujo discurso enfatiza o 

individualismo e o espírito de liberdade.  Mais comumente, divulga-se a idéia de que a 

todos são dadas as mesmas oportunidades educacionais, por isso, vencem os melhores.  

Na verdade, a escola se caracteriza como dualista, na qual os jovens são encaminhados, 

de acordo com sua origem social, para a formação global, para a estrita formação 

técnica ou, ainda, para a simples iniciação no ler, escrever e contar.   

No setor educacional, o neoliberalismo apresenta posicionamentos ambíguos e 

contraditórios: De um lado, a tendência do social/liberalismo, denominado o novo 

liberalismo, enfatiza a escola pública, gratuita, universal e obrigatória, portanto, 

democrática e popular, voltada para a garantia da cidadania.  Nesse prisma, a 

democratização do ensino garantiria a igualdade de oportunidades, e a seleção dos 

indivíduos viria naturalmente.  

De outro lado, o neoliberalismo de mercado, julga o Estado falido e 

incompetente para gerir a educação, por isso, dá ênfase ao ensino privado, na busca da 

eficiência e qualidade de ensino. Propõe uma escola diferenciada e dualista, oferecendo 

o ensino propedêutico para a formação das elites intelectuais, e os cursos 
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profissionalizantes para a classe menos favorecida, atendendo assim, as demandas do 

mercado de trabalho.  

Nessa perspectiva, acusam o Estado de ser incompetente para gerir os recursos 

públicos que poderiam garantir uma escola de qualidade.   Todavia, sabemos que, na 

verdade, os governos latino-americanos não gastam “mal” em educação; gastam pouco 

e cada vez menos, porque diferentemente do que expressam em seus discursos, não 

tomam e não vêem a educação como uma prioridade.  No cotidiano das escolas 

públicas, além da desvalorização dos seus profissionais explicitada nos baixos salários, 

as condições de trabalho, relacionados à infra-estrutura e recursos didáticos 

pedagógicos, comumente são precários e ineficientes.  Conseqüentemente podemos 

concluir que a ideologia neoliberal, com relação à educação pública, apresenta um 

discurso diferente do que se apresenta na prática,  pois... 

 

[...] esta política redundou numa drástica diminuição  do investimento 

público, com a deterioração da infra-estrutura (em especial das áreas 

marginais).  Paralelamente, degradaram-se os serviços públicos, não 

só por falta de investimentos, mas sim de recursos correntes para o 

seu funcionamento; frente a essa realidade, os grupos de alta renda 

optaram por utilizar serviços privados de educação, saúde e 

segurança.  Ao mesmo tempo, os grupos de menor renda perderam 

um mecanismo compensador.  A regressão se fez maior ainda pela 

supressão de certos subsídios, em especial para os alimentos.  

CALCAGNO, 1992 apud (GENTILI, 1996). 

 

As escolas públicas, ao democratizar as suas vagas, garantindo a entrada da 

classe menos favorecida na escola, proclamam um discurso de que oferece igualdade de 

oportunidades tanto para os  ricos como para os pobres.  Entretanto, a escola pública 

atual, longe de oferecer oportunidades de igualar oportunidades, está fazendo 

justamente o contrário, devido à baixa qualidade do ensino oferecido por essas escolas.  

As escolas abriram, de fato, suas portas para todos, contudo, os investimentos na área 

educacional continuaram parcos, faltam condições dignas de trabalho e salários 

decentes para os professores. 

 Por isso, entendemos que  a idéia num processo de modernização conservadora é 

libertar os indivíduos para propósitos econômicos e controlá-los para propósitos sociais.  

Assim, por um lado, haverá um setor educacional menos regulamentado, de qualidade e 

privatizado para os ricos, e de outro, escolas públicas, rigidamente controladas e 

patrulhadas, recebendo poucas verbas e com professores sem remuneração decente, para 

as classes menos favorecidas. 
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Se por um lado, a concepção neoliberal tem desmobilizado as lutas sociais de 

resistência, bem como as lutas sindicais e de organização popular; por outro criam as 

políticas compensatórias que pretendem diminuir a miséria do povo, mas não atingem 

os seus objetivos e representam mais uma desculpa para sobrecarregar os contribuintes, 

ao mesmo tempo em que serve à política assistencialista, demagógica e eleitoreira. 

Assim, divulga-se a idéia de que a sociedade como um todo e, especificamente 

as pessoas, são responsáveis pela crise; os pobres pela pobreza, os desempregados pelo 

desemprego, os favelados e os sem-terra pela violência, os pais pelo pouco rendimento 

dos filhos na escola.  O darwinismo social3   impõe a idéia de que é preciso competir e 

só os melhores triunfarão. 

Nesse prisma, os educadores devem compreender os conceitos, as interferências 

e reconhecer a força da globalização e da política neoliberal, bem como suas 

implicações para moldar e limitar as escolhas disponíveis de políticas e práticas 

educacionais.  Tornou-se urgente, aprender a ler as linhas e as entrelinhas da sedutora 

ideologia neoliberal, para que os atores sociais e, principalmente, os educadores, não se 

coloquem como indivíduos passivos, manipulados e utilizados como personagens que 

colaboram com a  manutenção e a perpetuação do status quo.  

Se por um lado, as transformações no mundo e no Brasil são incontestáveis, por 

outro lado, a escola de hoje também tem passado por grandes mudanças.  E, com 

certeza, a escola tem que mudar muito mais, para dar conta de responder aos desafios 

que nos são colocados no mundo hodierno. 

A educação nesse mundo capitalista vem assumindo por um lado, um papel com 

uma opção técnica voltada para o mundo do trabalho, atendendo às demandas do capital 

e, por outro, assume também um discurso de preocupação com a construção de uma 

modernidade que seja ética e humanista. Nessa segunda posição,  a escola coloca-se, 

diante da sociedade, como agente de mudanças, capaz de interferir no processo histórico 

de forma positiva.    Mas, qual é a distância existente entre o que é proclamado e o que é 

                                                 
3
 O termo darwinismo social é aqui utilizado como uma associação ao darwinismo de Darwin (1809-

1882), cuja doutrina da evolução biológica é “fundada em dois princípios: 1. a existência das condições 

ambientais, e das quais algumas, pela lei da probabilidade, seriam biologicamente vantajosas; 2. a seleção 

natural graças à qual sobreviveram, na luta pela vida, os indivíduos em que se manifestassem as variações 

orgânicas mais favoráveis”. (ABBAGNANO, 1962, p. 216).  A seleção se dá, dessa forma, de maneira 

natural e vencem os melhores. 
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realizado?    Diante dessa sociedade capitalista, desigual e excludente, qual é o 

verdadeiro papel da escola?         

Nos dias atuais, a escola vem sendo questionada acerca de seu papel social e 

educativo diante das transformações que o mundo vem sofrendo nos setores 

econômicos, sociais, culturais, políticos e tecnológicos. Esse conjunto de 

transformações,  em decorrência da globalização, afeta a educação escolar de modo 

geral. 

Com isso, exige-se da escola o cumprimento de finalidades educacionais mais 

compatíveis com o interesse da política  capitalista. E as novas necessidades e  valores 

escolares; induzem mudanças nas atitudes dos professores em relação aos meios de 

comunicação, tecnológicos e outros.  Nessa perspectiva, Libâneo (2003), questiona  o 

papel social da escola que explicita a dualidade entre formar para o trabalho ou para a 

formação do cidadão participante da vida social.   

Se por um lado, para atender a política neoliberalista o governo direciona uma 

educação voltada para os objetivos do mercado de trabalho, por outro,  estamos 

buscando uma educação preocupada com o indivíduo enquanto um cidadão que 

contribui para a  transformação da sociedade. Para isso a escola deveria trabalhar na 

perspectiva da formação do ser humano, afirmando ou reafirmando valores como: 

solidariedade, justiça, liberdade e compromisso com o coletivo.   

Sabemos que a LDB 9394/96, não obstante, é a norteadora da política 

educacional brasileira. As diretrizes curriculares são os princípios que direcionam essas 

políticas. E desses princípios, emergem os Parâmetros Curriculares Nacionais que por 

sua vez dão sustentação aos Projetos Políticos Pedagógicos escolares. 

Assim, para que as políticas educacionais se concretizem em mudanças no 

sistema escolar, direcionados para a melhoria da qualidade de ensino, torna-se 

imprescindível que o coletivo da escola -  como também os pais e a comunidade no 

entorno da escola - tenha conhecimento de tais políticas e ao mesmo tempo se 

comprometa com a educação de forma a unirem-se na construção e execução do  

Projeto Político Pedagógico coerente com os princípios de uma escola que visa formar 

para e pela cidadania. 

Nesse contexto, para Fonseca (2001), é importante compreender como a 

formação docente recebe influências da política que o Banco Mundial dissemina no seu 

processo de cooperação, na forma de acordos de financiamento para a educação, com os 

governos.  
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Com base nessas afirmações, vale reforçar a importância de conhecermos sobre 

as questões das políticas públicas brasileiras e refletirmos  sobre o papel de interlocutor 

que o Banco Mundial vem realizando junto à educação, concedido pelas autoridades 

brasileira, para que possamos criar espaços para a solução do problema. 

É preciso buscar uma saída para essa situação.  E a educação escolar, pode 

interferir nesse processo? 

Concordamos  com a idéia do autor que diz que   

 

O grande propósito da educação seria proporcionar ao filho das 

classes trabalhadoras a consciência, portanto a motivação (além de 

instrumentos intelectuais), que lhe permita o engajamento em 

movimentos coletivos visando tornar a sociedade mais livre e 

igualitária.  É óbvio que a educação escolar também deveria cumprir 

muitos outros propósitos, que poderiam ser resumidos na habilitação 

do indivíduo a se inserir de forma adequada na vida adulta: 

profissional, familiar, esportiva, artística, etc.(SINGER, 1996, p. 5). 

 

Nesse prisma, partimos do princípio de que a tarefa da escola atual é de 

contribuir com a formação de cidadãos livres, conscientes e autônomos, que tenham 

utopias, compreendam e considerem a diversidade e a pluralidade, intervindo de forma 

efetiva para uma sociedade mais justa e solidária.  

Em resumo, é verdade que crescem cada vez mais a pobreza e os processos de 

exclusão social.  Tal fato leva à conformação de sociedades estruturalmente dividas em 

classes desiguais, nas quais, fundamentalmente, o acesso às instituições educacionais de 

boa qualidade e a permanência nas mesmas é vista como um privilégio do qual gozam 

apenas os bem nascidos.  A discriminação social e, especificamente, a discriminação 

educacional está relacionada com os mecanismos perversos da discriminação racial, 

sexual e regional, existentes historicamente em nossa sociedade.  Tais processos 

expressam  com as idéias e princípios da dinâmica assumida pela economia-mundo 

capitalista, apesar de se concretizarem com algumas diferenças regionais existentes. 

Concluímos que mediante o cenário global, a política neoliberal apoiada pela 

globalização é contraditória e nos coloca num mundo de dúvidas, incertezas  e 

inseguranças.   Se por um lado, há avanços tecnológicos e científicos que promovem 

maior qualidade de vida, mesmo que seja somente para alguns privilegiados; por outro 

lado, promove o aviltamento das desigualdades sociais e, principalmente a exclusão 

social para a maioria. 

Portanto, esse contexto confirma o grande êxito da política neoliberal, que impõe 

seus argumentos como verdades derivadas e  comprovadas nos fatos e resultados.  
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Existe uma saída? Como contrapor uma força tão grande e sedutora?    Os nossos 

desafios, enquanto educadores são imensos, sem medidas.   Não é nada fácil desarticular 

a aparentemente inquestionável nacionalidade natural do discurso neoliberal.  

Entretanto, para a construção de uma outra hegemonia, legítima, e que ofereça 

sustentação material e cultural a uma nova sociedade, realmente plena de democracia e 

cidadania, como também de distribuição igualitária dos bens sociais, é o desafio que 

conclama a todos nós educadores, unidos, à luta.  
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Introdução 

 O presente texto tem como objeto o estudo da organização das turmas e da 

enturmação dos alunos no contexto escolar e sua relação com a inclusão educacional. 

Para esse estudo utilizaremos dados da pesquisa realizada em 1998, nas escolas da rede 

municipal de Uberaba-MG sobre a implantação do Regime de Progressão Continuada 

no ensino fundamental organizado em ciclos. O objetivo da pesquisa consistiu em 

investigar a opinião das equipes dirigentes das escolas, atores diretamente responsáveis 

pela coordenação e pela mediação necessária entre a teoria e a aplicação da nova 

proposta pedagógica de organização escolar, sobre a implantação da proposta 

pedagógica, elaborada pela Secretaria Municipal de Educação de Uberaba, que instituiu, 

em todas as escolas da rede municipal de Uberaba, o Regime de Progressão Continuada 

no Ensino Fundamental organizado em ciclos. 

A metodologia usada na pesquisa fundamentada na abordagem qualitativa partiu 

de um esquema geral de conceitos para a comprovação das hipóteses com a realidade 

observada usando como instrumento de pesquisa a entrevista semi-estruturada. Nas 

entrevistas com as equipes dirigentes das escolas buscaram-se respostas para questões 
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analíticas investigando quais as opiniões a respeito das mudanças que ocorreram na 

escola com a adoção da proposta de Progressão Continuada. As entrevistas foram se 

estruturando evidenciando quais os pontos positivos e quais as maiores dificuldades 

enfrentadas pelas escolas durante o período de implantação da proposta. Na ocasião, as 

estratégias para a organização das turmas e a enturmação dos alunos se constituiram em 

uma das categorias analisadas, visto que, com a organização do ensino fundamental em 

ciclos, estabeleceu-se o critério da idade para a formação das turmas. 

 A partir dos dados coletados nessa pesquisa, nesse texto buscaremos refletir 

criticamente sobre a relação existente entre os critérios definidos para a organização das 

turmas de ensino fundamental na Proposta Pedagógica de Regime de Progressão 

Continuada organizado em ciclos e as estratégias utilizadas pelas escolas para a 

enturmação dos alunos, analisando em que medida esses critérios e estratégias 

contribuem para a inclusão dos alunos no processo educacional respeitando as 

diferenças individuais e sociais dos alunos promovendo a democratização e a melhoria 

da qualidade do ensino. 

 

A educação como direito 

 

Nosso atual sistema de ensino tem reproduzido em seu interior a exclusão já 

produzida no seio da sociedade. Essa exclusão se concretiza no ato ou efeito de criar, 

gerar, elaborar, realizar a privação, o distanciamento, a rejeição, o alijamento de um 

determinado grupo, camada ou categoria da população das funções do ensino e 

aprendizado representados pelo sistema escolar. A problemática do fracasso escolar 

demanda, para seu entendimento e sua superação, diferentes caminhos de análise. O 

entendimento de que lutar contra o fracasso escolar representa, sobretudo, uma luta de 

classes, tem que estar aliada à discussão do sentido que assume a obrigatoriedade 

escolar num contexto sócio-econômico determinado. Nesse sentido, democratização, 

qualidade e cidadania são inseparáveis. 

A igualdade de oportunidades ao direito à educação, não deve ser entendida 

apenas como o direito a matricular-se em uma escola, mas o direito de nela permanecer. 

Isto significa que ao início de cada ano de escolaridade todas as crianças em idade de 

ingresso na escola devem nela ser admitidas e ao final de cada ano de escolaridade, 

todas as crianças matriculadas devem vencer determinadas etapas, capazes de lhes 

garantir a continuidade escolar. A contrapartida da conquista do acesso à escola, no 

entanto, tem sido a qualidade deteriorada do ensino que chega até a população mais 
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carente. A permanência das crianças na escola que foi objeto de luta, não é garantida. 

Então a educação “obrigatória” não é tão “obrigatória” assim. 

Uma escola que não leva em consideração os condicionantes sociais, políticos, 

culturais e econômicos de sua clientela se distancia cada vez mais do sentido abrangente 

da formação necessária para a cidadania. A escola que não leva em conta a realidade 

dos seus alunos não tem como instrumentalizá-los para entender e transformar sua 

realidade, lutar por seus direitos e por condições melhores de vida. A escola que não 

promove a interação do sujeito com seu mundo acaba funcionando como mantenedora 

das desigualdades sociais, reprodutora das injustiças sociais; acaba promovendo a 

exclusão. Se educar é essencialmente formar o ser humano e se entendemos que o 

processo educativo não começa e não termina na escola, devemos nos preocupar em 

estabelecer um processo educativo no âmbito escolar que contemple todas as dimensões 

do ser humano, contribuindo assim, para a sua formação e não apenas informação. A 

prioridade deve ser o sucesso do aluno, a aprendizagem real, para que ele se torne um 

cidadão e se inscreva no corpo da sociedade com possibilidades de realização pessoal. 

Para isso, a escola deve ser democrática quanto ao acesso e permanência e deve oferecer 

um ensino de qualidade. A forma de organização da escola é condição estratégica para o 

alcance desse objetivo. E foi com esse ponto de vista que analisamos a implantação da 

Proposta Pedagógica de Regime de Progressão Continuada com especial interesse em 

conhecer melhor as políticas de organização das turmas e a enturmação dos alunos no 

ensino fundamental. 

 

O individual e o coletivo: como formar as turmas? 

 

 No artigo 3º da Portaria Interna n.º 13/99, que institui nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Uberaba o Regime de Progressão Continuada organizado em 

ciclos, encontramos a seguinte recomendação: “no processo de enturmação serão 

considerados: a idade, o nível de conhecimento e as habilidades básicas dos alunos”. 

(art. 3º, Portaria n.º 13/99 da SMEd) 

 Uma das principais mudanças propostas na organização escolar em Regime de 

Progressão Continuada refere-se à divisão dos alunos nos ciclos. Na proposta, o ensino 

fundamental passa a ser organizado em três ciclos de formação, cada um dos quais com 

três anos de duração e a divisão dos alunos nos ciclos de acordo com a faixa etária. 

 Os ciclos, na rede municipal de ensino de Uberaba, foram organizados da 

seguinte forma: 
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O Primeiro Ciclo: período característico da infância compreenderá os alunos que 

estiverem na faixa de idade de 06 (seis) a 08 (oito) anos. 

O Segundo Ciclo: período característico da pré-adolescência compreenderá os 

alunos que estiverem na faixa de idade de 09 (nove) a 11 (onze) anos. 

O Terceiro Ciclo: período característico da adolescência compreenderá os alunos 

que estiverem na faixa de idade de 12 (doze) a 14 (quatorze) anos. 

 A nova forma de organização do ensino fundamental trouxe em seu bojo um 

ponto polêmico: o do agrupamento dos alunos. Tradicionalmente, na rede municipal de 

ensino de Uberaba-MG, o critério adotado para a formação das classes nas escolas se 

baseava no rendimento escolar, comumente usada em uma organização escolar com 

base na seriação, e, como no Regime de Progressão Continuada a lógica da seriação é 

substituída pela adoção de um maior tempo para as aprendizagens, o critério para a 

formação das turmas passa a ser a idade. 

 Embora sendo uma realidade nova para as escolas municipais de Uberaba-MG, o 

agrupamento de alunos pelo critério da idade já vinha sendo recomendada, desde muito 

tempo, mesmo em regime de organização seriada. 

 LIMA (1969) afirma a recomendação e denuncia a sua inobservância por parte 

das sistemas e escolas: 

 

Se a seriação é o reconhecimento de que o sistema deve acompanhar o 

processo de maturação (...), ter-se-á de admitir que a formação da 

classe deve obedecer a rigoroso critério de idade. Mas, o que se vê? 

Justamente o contrário. As classes seriadas apresentam tremenda 

promiscuidade cronológica, verdadeira tortura mental para os 

professores. (LIMA, 1969: 96) 

 

 Os defensores do critério da idade para a formação das turmas consideram que 

as crianças, espontaneamente, agrupam-se por faixas etárias e que apresentam interesses 

específicos em cada idade. Assim, é mais fácil desenvolver a tarefa pedagógica com 

grupos homogêneos quanto à idade. 

 Corroborando essa posição, relacionam os critérios para organização das turmas 

aos objetivos e metas da escola definido dessa forma o perfil de escola desejada. Se o 

que a escola pretende é transmitir conteúdos, então o critério de agrupamento por 

rendimento é o adequado. No entanto, se a escola visa desenvolver as potencialidades 

do aluno e a atender as suas reais necessidades e a formação integral do aluno, então o 

agrupamento por idade propicia melhores condições para a aprendizagem. 
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 Nesse sentido, a fundamentação da adoção do critério da idade encontra 

fundamentação nos pressupostos conceituais dos Ciclos de Formação. Buscamos essa 

conceituação nas reflexões de ARROYO (1999), idealizador da Escola Plural de Belo 

Horizonte, que considera a manutenção de cada aluno com seus pares de idade 

extremamente benéfica ao processo de aprendizagem, tendo em vista a importância do 

convívio entre alunos da mesma idade no que se refere à socialização e formação. 

Considera também os Ciclos de Formação seria a forma mais indicada na tentativa de 

organização dos tempos e espaços no processo educacional. 

 

Ciclo não é um amontoado ou conglomerado de séries, nem uma 

simples receita para facilitar o fluxo escolar, acabar com a reprovação 

e a retenção, não é uma seqüência de ritmos de aprendizagem. É mais 

do que isso. É uma procura, nada fácil, de organizar o trabalho, os 

tempos e espaços, os saberes, as experiências de socialização da 

maneira mais respeitosa para com as temporalidades do 

desenvolvimento humano. Desenvolver os educandos na 

especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da 

juventude ou da vida adulta. Pensamos em Ciclos de Formação ou de 

Desenvolvimento Humano. (ARROYO, 1999: 158-160) 

 

 Nos Ciclos de Formação o foco da aprendizagem se centra na idade dos alunos. 

As idades da vida, da formação humana passam a ser o eixo estruturante do pensar, 

planejar, intervir e fazer educativos, da organização das atividades, dos conhecimentos, 

dos valores, dos tempos e espaços. Outra concepção de educação é desenhada, bem 

como a função social e cultural da escola e o perfil de educador. 

 A mudança proposta na organização do ensino fundamental não se resumiria 

apenas na simples mudança de critérios na organização das turmas, envolveria uma 

mudança de concepções educacionais. Essa reflexão nos levou a investigação em campo 

de como estava efetivando a enturmação dos alunos e a organização das turmas, 

buscando conhecer melhor qual a relação entre as fundamentações teóricas e 

conceituais, as orientações oficiais e a prática efetivada em cada escola. 

 Na pesquisa de campo visitamos 23 (vinte e três) escolas da rede municipal de 

ensino de Uberaba-MG e entrevistamos um elemento da equipe dirigente de cada 

escola. Os dados referentes a cada escola, especialmente as falas dos entrevistados, 

serão apresentados no texto segundo este código, por exemplo, ED – 9, refere-se a 

equipe dirigente da escola n.º 9. As falas dos entrevistados permearão todo o trabalho, 

dando a ele o necessário suporte empírico. 
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 Quando perguntamos às equipes dirigentes das escolas sobre os critérios para a 

organização das turmas, percebemos que todas as escolas se reportavam as políticas da 

Secretaria Municipal de Educação e estavam seguindo as orientações oficiais. No 

entanto, como se tratava de uma mudança de regime de organização de seriação para 

ciclos as dúvidas apresentadas em relação a enturmação dos alunos denunciavam a falta 

do entendimento dos fundamentos teóricos e conceituais da proposta. 

 

Essa é uma dúvida que eu tenho: Quando a escola recebe um aluno de 10 

anos que nunca estudou, como é o procedimento? Ele vai para a turma dos 

alunos de 10 anos que corresponde a 5ª série, feito isso vou estar 

respeitando o ritmo, a individualidade dele. Essa é a dúvida que a gente 

tem, porque teoricamente é lindo, bonito na teoria, mas na prática a escola 

tem que ser pública, popular, uma escola para a comunidade. Nem tudo 

você pode seguir, tem que usar de bom senso. (ED – 3) 

Não é uma transgressão para o aluno colocá-lo em uma turma de acordo 

com a idade se ele não apresenta desenvolvimento mental de acordo com a 

idade? (ED – 4) 

O que está bem definido é que temos 3 ciclos e que cada ciclo tem a duração 

de 3 anos, agora como fazer a enturmação dentro do ciclo ainda não está 

bem definido os critérios, não temos essa clareza dentro da SMEd inclusive, 

existe contradição entre a inspeção, parte legal, e o pedagógico da própria 

secretaria. (ED – 20) 

 

 Percebemos em outras falas que mesmo considerando o critério da idade para a 

organização das turmas, para a enturmação dos alunos o critério do nível de 

desempenho também era considerado e denunciado no currículo definido para cada 

turma. A nova proposta de organização do ensino fundamental em ciclos acrescentava 

mais uma dificuldade para as escolas: a inclusão dos alunos de 6 (seis) anos no ensino 

fundamental. O ensino fundamental dilatado para 9 (nove) anos passou a ser organizado 

em 3 (três) ciclos com 3 (três) anos de duração cada. Os alunos de 6 (seis) anos que 

anteriormente a proposta estavam matriculados na Pré-Escola passaram a ser 

matriculados no 1º ano do 1º ciclo do ensino fundamental. 

 

Neste ano é que nós atentamos mais para a questão da idade, mas nós 

acreditamos que se for necessário colocar crianças de 6, 7 e 8 anos numa 

mesma turma o ciclo é flexível para que isso aconteça. Sabemos que existe 

escola que está com a proposta de alunos de 6 anos numa turma com o 

programa da Pré-escola, alunos de 7 anos em outra turma com o programa 

da 1ª série e assim por diante, dessa forma continua a seriação. A inspetora 

da escola não concorda que, se for necessário, forme uma turma misturando 
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crianças de 6, 7 e 8 anos porque ela pensa muito no conteúdo, acreditando 

que se eu misturo um aluno de 8 anos com um aluno de 6 anos eu estou 

regredindo o aluno de 8 anos. Isso não é verdade porque nesse momento o 

que está sendo observado é a questão do desenvolvimento alcançado. (ED – 

14) 

No 1º ciclo a enturmação já foi feita de acordo com a faixa etária, porque a 

Escola de Ciclos já vinha caminhando, e de acordo com as dificuldades 

proximais. Nós não pensamos em ter salas homogêneas ou heterogêneas, 

mas pensamos no nível em que cada criança estava então nós fomos 

enturmando no 1º ciclo de acordo com as diferenças proximais. Foi uma 

experiência positiva que foi estendida à série inicial do 2º ciclo, ou seja, a 

antiga 5ª série. Então nós fizemos um trabalho de reenturmação de acordo 

com as dificuldades proximais. Para o próximo ano a reenturmação além do 

critério idade, nós vamos colocar a questão das dificuldades proximais, 

porque a gente acredita que o professor possa desenvolver um trabalho bem 

melhor, mais voltado para as dificuldades daquela turma. (ED – 1) 

Enturmação de acordo com a idade é a proposta, mas a realidade não é 

essa. Nós não vamos ter uma classe de 6 anos, o que a equipe vai fazer: 

pegar aqueles alunos de 7 anos que não fizeram Pré-Escolar, fazer um 

trabalho inicial com a proposta de pré. A enturmação sempre foi feita 

tentando conciliar dois critérios a faixa etária e o rendimento. (ED – 3) 

A escola enturma os alunos de acordo com o nível de desenvolvimento e 

tenta aproximar as idades quando há mais de uma turma. (ED – 4) 

Respeitamos a série partindo do pressuposto que a construção do 

conhecimento se dá gradativamente e constantemente, porém necessita de 

uma estrutura por isso nossa realidade atual é alunos de 8 anos na classe de 

alunos de 7 anos. (ED – 9) 

Quando recebemos um aluno de fora o primeiro critério é respeitar o 

histórico escolar. Nós temos algumas diferenças de idade nas turmas, mas a 

grande maioria está organizada de acordo com a idade. Temos que ter como 

primeiro critério o desenvolvimento do aluno. (ED – 13) 

Eu acho que se deve para a enturmação prestar atenção à idade sem 

desmerecer o nível de desempenho do aluno. (ED – 20) 

A enturmação dos alunos foi feita levando em consideração a idade e a 

aprendizagem. (ED – 21) 

Utilizamos os testes da leitura e da escrita para verificar o nível de 

conhecimento para fazer as enturmações. Nos anos anteriores a enturmação 

era feita usando como critério a verificação do nível da escrita das crianças 

e também a questão da idade. (ED – 14) 

A enturmação dos alunos foi feita baseada na idade e no nível dos alunos 

analisado a partir da psicogênese da língua escrita: fase pré-silábica, 

silábica, silábica-alfabética e ortográfica para o 1º ciclo. No 2º ciclo foi 

analisado o nível ortográfico e o conhecimento dos alunos em Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais. (ED – 20) 
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 As falas apresentadas são riquíssimas para reflexões pois apresentam inúmeros 

pontos a serem discutidos acerca do despreparo das escolas para a implementação de 

políticas autoritárias. Muitas mudanças estruturais trazidas inclusive no bojo da nova 

LDB nº 9394/96 que no auge de 1998 ainda não haviam sido assimiladas pela grande 

maioria dos profissionais de ensino: ciclos, classificação, reclassificação, aceleração e 

aproveitamento de estudos, dentre outras. As escolas e o profissional de ensino em 

exercício estavam ainda distantes dos debates e entendimentos da nova lei mas eram os 

principais atores das mudanças decorrentes dela e das políticas oriundas em cada 

sistema. As discussões e orientações, quando haviam, eram direcionadas as equipes 

dirigentes das escolas que eram responsabilizadas pela atualização nas escolas. Em um 

processo acelerado, que consideramos não respeitar o próprio tempo de assimilação e 

amadurecimento dos profissionais das escolas concluímos que a fundamentação 

conceitual para a adoção do critério da idade para a organização das turmas no ensino 

fundamental não havia sido entendido pelos profissionais da escola e, nem tão pouco, 

pelos professores que permaneceram organizando sua prática pedagógica pela lógica da 

seriação no que se refere ao currículo. Não houve a construção de um novo 

conhecimento, dessa forma, o mais fácil e possível foi estabelecer analogias com o 

conhecido. Logo, nas escolas se tornou comum e mais fácil para explicar as mudanças, 

relacionar as turmas organizadas por idade no sistema de ciclos às antigas, e presentes 

como nunca, séries do sistema de seriação: 

SISTEMA DE CICLOS SERIAÇÃO 

1º ciclo 1º ano Turma de 6 anos Pré-escola 

2º ano Turma de 7 anos 1ª série 

3º ano Turma de 8 anos 2ª série 

2º ciclo 1º ano Turma de 9 anos 3ª série 

2º ano Turma de 10 anos 4ª série 

3º ano Turma de 11 anos 5ª série 

3º ciclo 1º ano Turma de 12 anos 6ª série 

2º ano Turma de 13 anos 7ª série 

3º ano Turma de 14 anos 8ª série 

 

  

Esses desentendimentos e desencontros de concepções só favoreceram para 

aumentar a segregação, discriminação e exclusão dos alunos. As política esclareciam a 

forma de organização das turmas, no entanto, as escolas encontraram as lacunas 

necessárias na legislação para utilizar formas diferentes de enturmação. Algumas 

formas de enturmação foram mencionadas, dentre elas o agrupamento dos alunos com 
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baixo rendimento. Justamente essa estratégia de enturmação nos chamou mais atenção 

pois contraria totalmente os pressupostos de uma educação inclusiva acentuando a 

discriminação no interior das escolas. 

 Mesmo em uma proposta pedagógica idealizada para atender as diferenças 

individuais, aparece a figura do aluno problema, o aluno que não acompanha, o aluno 

com dificuldade de aprendizagem. Nas estratégias de enturmação adotadas no cotidiano 

da escola estes alunos foram agrupados em salas que receberam várias denominações: 

salas especiais, salas de reforço, salas de aceleração, salas intermediárias, salas 

múltiplas. Na constituição dessas salas eram perfeitamente possível perceber o aluno 

como principal e único culpado e responsável pela sua deficiência, sendo inclusive um 

transtorno para a escola o seu atendimento. 

 

Três salas tiveram que ficar com a professora especial, para essa professora 

trabalhar a questão dos pré-requisitos, a reenturmação aconteceu, as 

turmas foram sendo colocadas de acordo com essas dificuldades proximais. 

(ED - 1) 

Outra coisa, o Acertando o Passo é à noite, o aluno de 10 anos não vai 

estudar a noite. Como a escola vai resolver esse problema? Um aluno de 11 

anos que não está alfabetizado, ou ele vai para a classe de aceleração, ou 

ele vai ficar parado no tempo, porque não tem como. (ED - 3) 

Os alunos mais lentos estão juntos numa sala de menos alunos e à medida 

que eles vão desenvolvendo são removidos. (ED - 15) 

A escola tem também as salas múltiplas, que é composta de alunos de 7, 8, 9 

e 10 anos que estão em defasagem em aprendizagem. Que não sabem ler e 

escrever. São ao todo 17 alunos que assim que superarem as dificuldades 

voltarão para a sala normal deles. (ED - 17) 

Temos uma sala de alunos que estão em processo de alfabetização, são os 

resultados da seriação, chamamos de sala intermediária. Nós já 

conseguimos reconduzir, em pouco tempo, 4 alunos para as salas de acordo 

com a idade. No ciclo isso é possível na medida em que permite o retorno ao 

ponto de dificuldade do aluno e partir desse ponto sem a preocupação com o 

conteúdo programático. (ED - 19) 

 

 Um padrão de normalidade e de anormalidade foi se estabelecendo dentro das 

escolas recheado de discriminação e de segregação escolar. Era nítido o total despreparo 

para respeitar as diferenças individuais embora a legislação buscava justamente 

resguardar esse direito. 
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 Na investigação do cotidiano escolar encontramos mais um critério sendo 

utilizado para a enturmação dos alunos, agregado aos critérios de idade e de rendimento: 

a escolha dos alunos sendo realizada pelos professores. 

 

A enturmação é feita pelos professores com a ajuda do pedagogo e a 

secretaria. O critério é o da competência do aluno, no momento da 

enturmação o professor escolhe se ele prefere salas supostamente 

homogêneas ou se prefere a heterogeneidade. Como os professores preferem 

salas mais homogêneas as turmas ficam lotadas. (ED – 15) 

 

 Segundo PATTO (1990) a divisão dos alunos em busca da homogeneidade é 

ilusória e perigosa, pois é estigmatizante e mais impeditiva do que benéfica à progressão 

escolar. Essa prática assume o papel de indutora da “profecia auto-realizadora”, por 

meio da qual as professoras vêem confirmadas suas previsões feitas logo no início do 

ano a respeito de cada aluno. 

 

Na prática, uma outra motivação fala mais alto: cada professora tenta 

livrar-se dos alunos que lhe são indesejáveis, ou porque contribuirão 

para aumentar os índices de reprovação em sua classe ou porque 

perturbam a ordem e a perturbam, mobilizando seus fantasmas além 

do que pode suportar. (PATTO, 1990: 214) 

 

 Outros fatores também foram apresentados pelas equipes dirigentes das escolas 

como dificultadores para a organização das turmas e enturmação dos alunos satisfatória 

e que atenta às necessidades dos alunos. Dentre eles foram destacados a existência de 

alunos com defasagem idade/série e o número reduzido de turmas ocasionado pela 

exigência de um número mínimo de alunos por turma. 

 

Ainda existe na escola situações de defasagem. (ED - 4) 

A enturmação por idade apresenta entraves devido aos resíduos de 

defasagem de idade ainda existentes na escola, o mecanismo para isso seria 

o Projeto Acertando o Passo. (ED - 5) 

Por se tratar de escola rural ainda existe um número bastante significativo 

de alunos com defasagem de idade. (ED - 6) 

A escola ainda tem muitos alunos com defasagem e os pais não aceitam que 

os alunos sejam transferidos para o Projeto Acertando o Passo, não quer 

que o filho estude no turno noturno. (ED - 7) 
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Detectamos alunos com defasagem idade/série. (ED - 9) 

Ainda existem muitos alunos com defasagem de idade, principalmente, pela 

escola estar localizada na zona rural. Na zona rural os alunos começam a 

trabalhar mais cedo, sendo freqüentes os pais pedirem para os filhos 

estudarem no turno noturno. (ED - 11) 

A enturmação foi feita por idade, mas ainda existem alunos com defasagem 

de idade. (ED –18) 

Como a escola tem poucas turmas e uma clientela também reduzida a 

enturmação muitas vezes não atende realmente as necessidades individuais 

dos alunos. (ED - 6) 

 Na maioria das escolas os alunos em defasagem de idade/série maiores de 12 

(doze) anos foram encaminhados para as turmas do Projeto Acertando o Passo I e II. O 

Projeto Acertando o Passo é uma estratégia fundamentada na Educação de Jovens e 

Adultos que visa oferecer aceleração de estudos para os alunos com defasagem de 

idade/série que não tiveram oportunidade de estudo na idade certa. Consiste em uma 

suplementação de estudos onde a carga horária é reduzida pela metade, ou seja, cada 

semestre letivo corresponde a um ano de escolaridade; o que dá oportunidade ao aluno 

de concluir o ensino fundamental em menos tempo. Por se tratar de suplementação só é 

oferecida para alunos acima dos 12 (doze) anos de idade. 

 Como a transferência do aluno com dificuldade de aprendizagem para o Projeto 

de Educação de Jovens e Adultos exige uma idade mínima, outras estratégias foram 

apontadas como: Ensino Alternativo, Aulas de Reforço com a Bibliotecária, enfim, 

mecanismos que visam remanejar o aluno considerado “desajustado” para a 

homogeneização das turmas pela idade. 

 Nesse sentido, os critérios adotados para a organização das turmas nas políticas 

educacionais e as estratégias definidas pela escola para a enturmação dos alunos, se não 

bem entendidas e fundamentadas, poderão conduzir e/ou reforçar a discriminação e a 

exclusão escolar e não propiciar ao aluno desenvolvimento e aprendizagem conforme 

seu direito. 

 

Critérios para a enturmação dos alunos: estratégias para respeitar as 

singularidades do aprender 

 

 A organização das turmas e a enturmação dos alunos consiste em momento de 

análise e avaliação de todo o processo educativo e das concepções existentes no 

contexto escolar. No entanto, falta fundamentação teórica para que os profissionais de 
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educação assumam os critérios para o agrupamento dos alunos com a clareza conceitual 

necessária refletindo sobre os diferentes condicionantes que envolvem essa questão. 

 Os critérios adotados para a organização das turmas e as estratégias de 

enturmação dos alunos devem ter como princípio dar a cada aluno oportunidade de 

aproveitar da forma mais adequada e efetiva a aprendizagem sistemática, que a Lei lhe 

faculta por um determinado período de tempo. 

 Para que o aluno continue a construção do seu conhecimento, a partir do ponto 

em que se encontra, não basta repensar e reorganizar o currículo. Atenção especial 

também deve ser dada às estratégias utilizadas no processo ensino-aprendizagem, para 

que se atinja o objetivo proposto. Especial foco no currículo e a mudança nos métodos e 

nas técnicas também se fazem necessárias. 

 A escola não deve agir de forma rígida, desencadeando a ação educativa a partir 

do mesmo ponto do currículo para todos os alunos, nem lhes dando tarefas idênticas nas 

atividades de aprendizagem. A escola deverá propiciar aos vários grupos e, às vezes, a 

cada aluno, dentro de uma classe, tarefas diferentes, bem como permitir níveis de 

realização variados. 

 A variabilidade de desempenho, então, será bastante significativa e, em uma 

mesma turma, poderá haver alunos que estarão em diferentes pontos do currículo e que 

deverão ser atendidos a partir de um ponto específico. Contudo, essa variabilidade não 

será indicador da existência de turmas completamente heterogêneas, pois os alunos – se 

observados os critérios de idade e aproveitamento – apresentarão muitos pontos em 

comum. 

 O êxito da tarefa educacional depende, em larga proporção, das estratégias 

empregadas. Há que se respeitar não só as diferenças individuais, como também auxiliar 

a integração do aluno ao grupo, à classe, à escola e, conseqüentemente, à comunidade. 

Assim, as estratégias deverão proporcionar situações de ensino que permitam ao aluno 

trabalhar no grande grupo, em subgrupos flexíveis e individualmente. 

 Concluímos que, o atendimento às diferenças individuais consiste em planejar e 

conduzir a aprendizagem de forma a adaptar o currículo às necessidades e às 

características bio-psico-sociais de cada aluno, em um período de tempo determinado e 

são esses os critérios que devem respaldar a organização das turmas e a enturmação dos 

alunos e que devem ser perseguidos por todos os envolvidos no processo educacional. 

Não podemos, como nos alerta Paulo Freire e Shor (1990), cair na falas idéia do poder 

do professor afirmando que 
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(...) antes de mais nada, é preciso esclarecer que o seu trabalho, a sua 

atividade não será suficiente para mudar o mundo. Para mim, esta é a 

primeira coisa: não idealizar a tarefa educacional. Mas ao mesmo 

tempo é necessário reconhecer que, ao fazer alguma coisa dentro do 

espaço da escola, você pode fazer boas contribuições. Temos mais ou 

menos claros nossos limites como educadores. Ir muito além dos 

limites pode assustar as pessoas com quem queremos mudar a 

realidade; em segundo lugar e, necessariamente, eu precisaria mudar a 

minha humildade, “vis-à-vis” os alunos, trabalhando com eles, não 

como tática, mas como necessidade; em terceiro lugar, devo esclarecer 

que preciso re-aprender o que acho que sei, na medida em que os 

educadores conhecem juntos “comigo e entre eles”; em quarto lugar, 

também tenho que ser mais ou menos crítico a respeito de como nossa 

sociedade funciona. Preciso de uma compreensão crítica das próprias 

formas de funcionamento da sociedade, para poder entender como a 

educação, na qual estou envolvido, funciona no contexto global e no 

contexto de sala de aula. É um erro separar a dinâmica global da 

mudança social da nossa prática educacional. (FREIRE; SHOR,1990, 

p. 213-214). 

 

 Segundo REGO (1994) é necessário um redimensionamento do valor das 

interações sociais (entre os alunos e o professor e entre as crianças) no contexto escolar. 

Estas devem passar a ser entendidas como condição necessária para a produção de 

conhecimentos por parte dos alunos. A escola deve propiciar interações que permitam o 

diálogo, a cooperação e a troca de informações mútuas, o confronto de pontos de vista 

divergentes e a divisão de tarefas nas quais cada um tem uma responsabilidade que, 

somadas, resultarão no alcance de um objetivo comum. Cabe, portanto, ao professor não 

somente permitir que elas ocorram, como também promovê-las no cotidiano das salas 

de aula. 

 Diante do exposto, percebemos que, algumas das estratégias pedagógicas 

apontadas pelas equipes dirigentes das escolas para atender as características individuais 

e o ritmo de aprendizagem no sistema de ciclos, ainda não trazem nenhuma inovação 

em relação às estratégias adotadas na seriação. Ainda encontramos nas escolas alunos 

sendo divididos e rotulados como “fortes” e “fracos”. 

 Não podemos esquecer que o ato pedagógico deve ser considerado como uma 

situação dialógica, como influencia recíproca de desiguais, como espaço de posições, 

proposições e transformações. É preciso que se questione se as estratégias adotadas 

propiciam a exclusão ou se possibilitam a inclusão do aluno no processo educativo. Não 

se pode tentar resolver a problemática do “aluno-difícil”, tomando como alternativa seu 

encaminhamento para um outro recurso que pela própria característica mascara o 

fracasso escolar ou o coloca como situação já esperada. O processo educativo deve 
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absorver os alunos considerados “normais” e os considerados “difíceis”, oferecendo a 

ambos condições idênticas de desenvolvimento. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho, parte de minha tese de doutorado (cf. REZENDE, 2007), coloca 

em cena duas escolas públicas estaduais de Ensino Médio — denominadas Escola A e 

Escola B, do interior do Estado de Minas Gerais —, evidenciando suas características 

comuns e singularidades, bem como a orientação de suas práticas educativas em relação 

à qualidade do ensino. Essas unidades escolares estavam inseridas no Projeto Escolas-

Referência (PER), desenvolvido pelo governo do estado de Minas Gerais no biênio 

2006-2007, por meio da Secretaria da Educação, que tinha como principal objetivo a 

ampliação e a melhoria do Ensino Fundamental e a universalização e melhoria do 

Ensino Médio.4 

Esta investigação tem como problemática de pesquisa o conceito de qualidade 

do ensino e suas interfaces nas contradições da política educacional mineira no processo 

de implantação de um programa de qualidade. 

Buscou-se também compreender as relações entre essas condições e a qualidade 

do ensino oferecido naquelas duas escolas, especificamente no que se refere à 

implantação de um programa que se propõe a promover a qualidade do ensino, por meio 

de estratégias articuladas conforme determinação do governo mineiro.  

Trata-se de uma pesquisa que se propõe a investigar como a instituição social 

escolar realiza os processos e as práticas educacionais, visando à formação e à educação 

dos seus profissionais. Tomando como pressuposto o estudo interligado entre escola e 

cultura, a pesquisa privilegia estudos de saberes e práticas da escola e os modos 

específicos que ela utiliza para organizar-se e controlar seu trabalho, recaindo em 

aprendizagens relativas às normas de conduta dos sujeitos envolvidos, hierarquias e 

formas de poder, condições dadas ao alunado para a aquisição de conhecimentos, 

valores e conteúdos. 

As mudanças nas leis que regem o mercado de trabalho, provocadas pelo 

chamado processo de “globalização”, têm acarretado um desnível econômico 

significativo e, por conseguinte, a escassez cada vez maior de mão-de-obra qualificada, 

assim como o deslocamento de oportunidades de emprego e trabalho do setor produtivo 

para o setor de serviços. Tais são os fatores que têm justificado, cada vez mais, a busca 

maior escolaridade por parte dos jovens e adultos.  

A exigência de uma escolaridade mínima, decorrente dessa revolução 

tecnológica e mercadológica cada vez mais acentuada na sociedade contemporânea, tem 

conduzido a população a concluir, por força da necessidade, pelo menos a educação 

básica completa.  

Tais transformações passaram a conduzir, cada vez mais, a juventude brasileira a 

uma procura por níveis mais elevados de escolaridade e por melhor formação, seja para 

o trabalho, seja para a continuidade dos estudos.  

No entanto, percebe-se que há uma carência de espaços sociais, culturais e 

escolares adequados, que respondam a essa procura, pois a modernização acelerada não 

favoreceu o investimento em tais setores. Com isso, os jovens, ao ingressarem no ensino 

médio buscam melhor qualificação para conquista de emprego, do trabalho autônomo, 

                                                 
4
 O Projeto Escolas-Referência, segundo o governo de Minas Gerais, objetivou oferecer às escolas 

públicas um suporte que lhes possibilitasse tornarem-se referência para as outras escolas mineiras. Assim, 

representariam na rede pública pontos de convergência e de irradiação de boas experiências educacionais. 

Essas escolas foram escolhidas por sua posição de destaque no sistema escolar, graças à qualidade do 

trabalho que realizavam, à tradição que possuíam junto à comunidade local ou ao contingente da 

população que atendiam. 
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ou do acesso ao ensino superior.   

Os estudos de Barroso (1996), Canário (1996), Lima (1991, 1996) e Nóvoa 

(1995) proporcionam a percepção de que a organização da prática na escola e o 

cotidiano escolar não são determinados apenas pelas disposições legais e 

administrativas, concretamente decididas por órgãos exteriores à escola, isto é, pela 

instância da qual esta depende. A escola é entendida como instância auto-organizada 

para a produção de regras formais e informais características das organizações sociais. 

Sob esse modo de olhar, é vista no âmbito de contradições sociais que ora dificultam, 

ora impulsionam o projeto educacional, como estabelecimento de ensino e 

aprendizagem, com práticas e saberes, assumindo assim sua função formadora. 

 

Deste modo, o novo ensino médio ganha destaque por ser a etapa final da 

educação básica, conforme determinação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN – Lei Federal n. 9394/96 (BRASIL, 1996). No entanto, essa ênfase 

constitui problema a ser melhor equacionado, pois “... como uma pedra no meio do 

caminho” – retomando a epígrafe, sob a ótica das chamadas “reformas neoliberais”, o 

ensino médio encontra-se limitado pelo desempenho do ensino fundamental e 

pressionado pelos requisitos para o ingresso no ensino superior.  

Além dessas dificuldades, o ensino médio defronta-se com três expectativas, 

conforme o art. 35 da LDB/96:  

 a incumbência de completar a educação básica, preparando os jovens para a 

continuidade dos estudos em nível superior;  

 o preparo para o exercício pleno da cidadania; e  

 o dever de preparar esses jovens para o ingresso no mundo do trabalho.  
 

Deste modo, a justificativa principal para a reforma do ensino médio, segundo o 

MEC, consiste na necessidade de construção de um sistema educacional flexível, que 

evite exigir dos jovens opções precoces de profissionalização, resguardando para a fase 

adulta essa incumbência, como propõem Franco &  Bonamino (1999). 

Além dessa característica de base, a LDBEN explicita também que o ensino 

médio é a "etapa final da educação básica" (Art. 36), portanto, passa a ter a 

característica da “terminalidade”, isto é, o término desse nível de ensino deve garantir 

ao estudante a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, de aprimorar-se como pessoa humana, bem como de obter de 

instrumentos que lhe permitam "continuar aprendendo" (BRASIL, DCNEM, 1998, p. 

9). 

Embora o texto da lei faça referência à preparação para o trabalho, a base do 

Ensino Médio é a formação geral, como determinam as próprias Diretrizes Curriculares 

do Ensino Médio – DCNEM (BRASIL, 1998): “(...) destaca-se a afirmação do seu 

caráter de formação geral, superando no plano legal a histórica dualidade dessa etapa de 

educação” (p. 56 - grifo meu).   

A “condução autônoma desse projeto de vida” reclama “uma escola média de 

sólida formação geral”, articulada com o preparo para o exercício de uma profissão, 

conforme ressalta o mesmo documento: 

 

(...) Entendida a preparação para o trabalho no contexto da Educação Básica, da qual o 

Ensino Médio passa a fazer parte inseparável, o Artigo 36 prevê a possibilidade de sua 

articulação com cursos ou programas diretamente vinculados à preparação para o 

exercício de uma profissão, não sem antes: reiterar a importância da formação geral a 

ser assegurada.( BRASIL, 1998, p. 58 - grifo meu).   
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 O documento ainda adverte que o significado desta chamada formação “sólida” 

nada tem a ver com o ensino enciclopedista e academicista dos currículos de ensino 

médio tradicionais, “reféns” dos exames vestibulares. Observa-se uma distinta 

separação entre “preparação geral para o trabalho” e “habilitação profissional” no 

documento. No entanto, nada dissocia, no documento, a preparação geral para o 

trabalho da formação geral do educando, ao contrário: 

 

(...) Essa preparação geral para o trabalho abarca, portanto, os conteúdos e competências 

de caráter geral para a inserção no mundo do trabalho e aqueles que são relevantes ou 

indispensáveis para cursar uma habilitação profissional e exercer uma profissão técnica. 

No primeiro caso, estariam as noções gerais sobre o papel e o valor do trabalho, os 

produtos do trabalho, as condições de produção, entre outras.   

(...) Um dos f que afetará a quantidade de tempo a ser alocado à formação profissional 

será a maior ou menor proximidade desta última com a preparação básica para o 

trabalho que o aluno adquiriu no Ensino Médio. Quanto maior a proximidade, mais os 

estudos de formação geral poderão propiciar a aprendizagem de conhecimentos e 

competências que são essenciais para o exercício profissional em uma profissão ou área 

ocupacional determinada. Esses estudos podem, portanto, ser aproveitados para a 

obtenção de uma habilitação profissional em cursos complementares, desenvolvidos 

concomitante ou seqüencialmente ao Ensino Médio. (BRASIL, 1998, p. 87 – grifo do 

documento) 

 

 Deste modo, os estudos específicos que se destinam ao preparo dos alunos para 

o exercício de profissões técnicas podem ser oferecidos, desde que seja atendida, 

prioritariamente, a formação geral do educando e, mesmo assim, em modalidade 

facultativa. 

 Do ponto de vista curricular, a LDBEN propõe uma “educação comum de base 

científico-tecnológica e humanista” (art. 36), pois se trata de preparar o educando não 

apenas para o trabalho, mas também para a cidadania e para seu desenvolvimento como 

pessoa humana (art. 35). Na proposta curricular apresentada pelas DCNEM, destaca-se 

a abrangência da interdisciplinaridade concebida como “relações entre disciplinas, 

interligadas pela formação de competências comuns”. O conhecimento passa a ser 

concretizado pelos conteúdos afins e vivenciados pela articulação entre teoria e prática.  

 Em se tratando do ensino público de nível médio no Brasil, grosso modo, é 

necessário afirmar que tão importante quanto o acesso, deve ser também a qualidade do 

acesso ao conhecimento que ele oferece.  

Nessa mesma direção destaca-se o Relatório Nacional de Acompanhamento que 

apresenta os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, lançado pelo governo federal 

em setembro de 2004, propondo oito objetivos para melhorar a qualidade de vida dos 

brasileiros até 2015. Esses objetivos foram propostos a partir do Relatório de 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), divulgado em julho/2000, que revelou a qualidade da educação e expectativa 
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de vida da população em 177 países, entre eles, o Brasil, que apresentou resultados 

sofríveis.  

Um dos objetivos propostos no relatório é atingir o ensino primário universal, ou 

seja, até 2015 garantir que todas as crianças de ambos os sexos terminem um ciclo 

completo de ensino. Embora no Brasil seja o ensino médio, a etapa final da educação 

“básica”, a sua garantia e prioridade de oferta não está incluída nos objetivos propostos 

no documento do governo federal, que se restringem apenas ao ensino fundamental. 

Mas entre os dados sobre a situação do ensino fundamental, o relatório apresenta os 

sérios problemas que enfrenta também o ensino médio no Brasil, que têm se agravado 

em ritmo acelerado, com a oferta gratuita e obrigatória do ensino fundamental: 

defasagem idade série, desequilíbrios regionais, restrições quanto ao acesso, 

permanência, reprovação e evasão.  

A principal meta a ser atingida, expressa nesse documento – Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento – para sanar 

estes problemas, é a universalização do acesso e permanência do aluno na escola, “... 

buscando dar maior ênfase à melhoria na qualidade do ensino” (BRASIL, 2004, p. 30).  

Nesse contexto, o ensino médio em particular, seria beneficiado pela instituição 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB): “... Sua 

atribuição é a manutenção e o desenvolvimento do ensino básico [educação infantil e 

ensino fundamental e médio]” (BRASIL, 2004, p. 31). 

No entanto, têm sido produzidos um número significativo de trabalhos, 

relatórios oficiais e pesquisas, que mostram outra realidade do ensino médio e o 

definem como sendo de má qualidade, interferindo no baixo nível de desenvolvimento 

dos alunos (ver a respeito, por exemplo,. CODO & MENEZES, 2001; Informativo 

INEP n. 67/2004; UNICEF, 2002; Relatório PISA/UNESCO/OCDE, 2000 e 2003).  

A sua ineficiência é apontada, tanto no preparo do estudante para inseri-lo no 

campo de trabalho (ver a respeito, por exemplo: KUENZER, 2000 e ZIBAS, 2004), 

quanto na formação para o ingresso na universidade (ALMEIDA & NOGUEIRA, 

2002). 

Além disso, esse discurso tem sido cada vez mais recorrente entre políticos e 

administradores da educação e nos meios acadêmicos.  

Os dados estatísticos referentes ao desempenho dos alunos no ensino médio, que 

vêm sendo divulgados pelos órgãos oficiais, também ressaltam o fracasso e o baixo 

nível de qualidade desse momento da escolaridade básica no Brasil
5
. Estes resultados, 

por certo, estão condicionados à falta mínima de condições necessárias para que o aluno 

obtenha uma formação adequada. 

Porém, quando a análise se detém numa visão focada na escola, tais resultados 

podem parecer desconectados da realidade que se percebe no interior delas. Isto se 

justifica porque existem diferenças significativas entre as escolas. Sendo ou não 

subordinadas a uma mesma instância de ensino, elas podem apresentar resultados 

diferentes. As escolas que contradizem estes resultados insatisfatórios e fogem desse 

“padrão de qualidade inferior”, em geral são reconhecidas em sua comunidade como 

escolas de tradição e de excelência.    

                                                 
5
 O Boletim Informativo do INEP apresenta o resultado do desempenho dos alunos do Ensino Médio no  

ENEM em 2004 e o classifica como insatisfatório. Segundo o informativo os participantes tiveram mais 

dificuldades na “competência” que exige a associação de informações. Obtiveram avaliação média de 45,58 

na parte objetiva e de 48,95 na redação. A média de “competência” na parte objetiva foi de 43,89. 

Obtiveram médias na parte de Língua Portuguesa, apenas 58,02%. No entanto, esses resultados são 

mesclados por: 44% de alunos trabalhadores; mais de 71% oriundos de escolas públicas; 18,4%, terminaram 

o Ensino Médio com mais de três anos e 42,8%, cursaram o Ensino Médio no turno noturno (cf. Informativo 

Inep, nº 67, 1/12/04). 
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Volume considerável de estudos — Canário (1996), Lima (1996), Marin, Bueno & 

Sampaio (2005), Nogueira (1998), Nóvoa (1995) e Oliveira (2001), entre outros – tem sido 

produzido com a finalidade de compreender a escola formada por práticas, costumes, 

valores e sujeitos sociais que produzem e reproduzem sua própria cultura. Tais pesquisas 

demonstram a impossibilidade de se estudar a escola e as políticas educacionais isoladas do 

contexto social em que estas se inserem, o que implica dizer que não é possível realizar uma 

análise consistente da escola desconexa do movimento político no qual esta se efetiva e no 

universo social e cultural que a envolve. Nas palavras de Marin, Bueno & Sampaio (2005): 

 
(...) grandes dificuldades cercam o estudo da escola, no sentido de apreendê-la 

como totalidade explicativa de questões, problemas ou fenômenos que nela 

acontecem e que, além disso, só podem ser compreendidos na relação com o 

contexto social. Significa dizer que entender os problemas da educação implica 

entender a escola, descrevendo e interpretando as suas práticas, percebendo-a 

na trama das relações sociais em que o processo educacional tem lugar (p. 173). 

 

Nesse sentido, Azanha (1995) também destaca a importância de se entender a 

escola a partir de suas práticas e não vista de fora do que acontece no seu interior, ou 

seja, apenas por meio da árida discussão que envolve a sociedade, a economia e a 

escola. 
 

 

 

2. Afinal o que é qualidade do ensino?  

Para abordar o conceito de qualidade, é preciso notar que ele tem uma característica 

polissêmica, isto é, em se tratando de educação, causa um efeito significativo, embora 

muitas vezes obscuro em seu significado. A palavra mobiliza a todos, mas não 

necessariamente com os mesmos objetivos. “Qualidade do ensino”, portanto, pode ser 

entendida de formas absolutamente diversas. 

O que dizem então dos documentos oficiais sobre “qualidade do ensino?” 

Várias são as passagens nos textos legais em que aparece o conceito de “qualidade do 

ensino”. Diversos são os estudos feitos na tentativa de compreendê-lo. No entanto, como já 

apontaram muitos autores, dentre os quais Braslavsky (2004), falar em qualidade é algo 

simples, mas definir e precisar o termo é algo por demais complexo. 

O art. 206, inciso VII, da Constituição de 1988 afirma como princípio a garantia de 

padrão de qualidade. O parágrafo 1º do art. 211 refere-se às funções redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios.  

Por sua vez, o art. 214, que prevê um Plano Nacional de Educação, em seu inciso III 

estabelece a melhoria da qualidade do ensino como um dos objetivos desse plano. 

Aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001), no item 2 (“Objetivos e prioridades”), também enaltece a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis. Quanto ao Ensino Médio, advoga: “... deverá 

enfrentar o desafio dessa dualidade [a disputa permanente entre orientações 

profissionalizantes ou acadêmicas, entre objetivos humanistas ou econômicos] com 

oferta de escola média de qualidade a toda a demanda”. E mais: 

 
A oferta da educação média de qualidade não pode prescindir de definições 

pedagógicas e administrativas fundamentais a uma formação geral sólida e 

medidas econômicas que assegurem recursos financeiros para seu 

financiamento. Como os Estados e o Distrito Federal estão obrigados a aplicar 

15% da receita de impostos no ensino fundamental, os demais 10% vinculados à 
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educação deverão ser aplicados, prioritariamente, no Ensino Médio. Esta 

destinação assegurará a manutenção e a expansão deste nível de ensino nos 

próximos anos (BRASIL, 2001 – Plano Nacional de Educação, anexo à Lei nº 

10.172, de 9/1/01). 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina a função supletiva e redistributiva 

entre as instâncias de gestão de modo a assegurar a oferta e a qualidade do ensino, com 

oferta de suplementos por parte da União Federal, caso necessário, para a garantia desse 

padrão de qualidade, pois cabe a ela, zelar pelo efetivo cumprimento das diretrizes e 

bases da educação nacional.  

A Lei do PNE é clara quando ressalta que a qualidade da escola média só pode ser 

garantida se forem assegurada à escola, condições básicas tanto no âmbito pedagógico 

como no administrativo. Tais condições são serão garantidas se forem também 

assegurados recursos financeiros para investimentos nesse nível. Refere-se ainda, à 

prioridade de investimento no Ensino Médio dos 10% arrecadados pelos Estados e 

Distrito Federal, uma vez que é de responsabilidades deles o Ensino Médio.  

Para Marchesi & Martín (2003) o conceito de qualidade do ensino é bastante complexo 

e não deve se limitar a apresentar um determinado nível de rendimento escolar dos 

alunos, mas deve incluir também um conjunto de aprendizagens relacionadas ao 

desenvolvimento pessoal, afetivo social e moral do aluno: 

 
(...) os resultados dos alunos são influenciados por seu nível social que depende 

em grande medida de suas condições sócio-culturais e familiares (...). A 

qualidade do ensino deve levar em conta as finalidades gerais da educação, o 

contexto em que se produz e o conjunto de seus processos (p. 21). 

 

 

No entanto, os autores ressaltam que não são somente as condições sócio-

culturais dos alunos que determinam esse processo e apontam índices da baixa ou alta 

qualidade do ensino. É necessário que o sistema educacional assegure a melhor 

educação possível para todos os alunos. A partir daí apresentam um conceito de 

qualidade do ensino: 

 
Uma escola de qualidade é aquela que estimula o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, sociais, afetivas e morais dos alunos, contribui para a 

participação e a satisfação da comunidade educativa, promove o 

desenvolvimento profissional dos docentes influi com sua oferta educativa em 

sue ambiente social. Uma escola de qualidade leva em conta as características 

de seus alunos e de seu meio social. Um sistema educacional de qualidade 

favorece o funcionamento desse tipo de escola e apóia particularmente aquelas 

que escolarizam alunos com necessidades educativas especiais ou que estão 

situados em zonas socialmente ou culturalmente desfavorecidas. (p. 22) 

 

A partir de tais considerações é possível afirmar que são vários os fatores que interferem 

no fator de qualidade do ensino, daí a complexidade de se elaborar uma definição mais 

precisa. Não é correto também considerar qualidade como resultado objetivo de 

aprendizagem, descontextualizado de suas práticas, valores e sentimentos. Estabelecer 

parâmetros de aferição na qualidade da educação por meio da definição dos indicadores 

de qualidade não é uma tarefa simples. Não existe consenso suficiente na definição de 

indicadores de qualidade, pois, como afirmam Marchesi & Martin (2003): 

 
 (...) diante dos enfoques mais quantitativos e informativos, que são os 

majoritários, surgem propostas que reclamam um enfoque mais qualitativo na 

obtenção dos dados, diante do risco de perder a riqueza e a complexidade dos 
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processos educativos, e uma maior descrição e elaboração da informação 

proporcionada pelos indicadores (p. 27). 

 

Azanha (1995) também resgata esse conceito de qualidade ou melhor, de má qualidade, 

como algo que não foge à realidade vivenciada nas escolas, mas está intrinsecamente 

ligado ao que acontece no seu interior. Apresenta uma explicação que merece ser 

mencionada: 
 

O que interessa é descrever as práticas escolares e os seus correlatos (objetivados 

em mentalidades, conflitos, discursos, procedimentos, hábitos, atitudes, 

regulamentações, “resultados escolares”, etc.). Somente o acúmulo sistemático 

dessas descrições permitirá compor um quadro compreensível da situação escolar, 

ponto de partida para um esforço de explicação e reformulação. Esse quadro 

permitirá provavelmente que a expressão “má qualidade do ensino”, que é nuclear 

nas descrições das crises da escola, apareça não mais como o “efeito objetivo” e 

inexorável dessa crise, mas como o correlato de uma mentalidade pedagógica 

com profundas raízes em determinadas condições sociais. Somente um 

positivismo tosco nos impede de observar que má “qualidade do ensino” não é 

uma entidade real, mas lingüística. (AZANHA, 1995, p. 72 –  grifos do autor). 

 

Conforme o exposto pelo autor entende-se a necessidade de compreender a complexa 

situação da escola, para discutir mais objetivamente o que se refere à qualidade da 

escola e do ensino oferecido. No entanto, o discurso genérico da melhoria da qualidade 

de ensino, em decorrência das reformas educativas, está constantemente em pauta: nos 

meios de comunicação de massa, em revistas e jornais, nas entrevistas de autoridades, 

nos documentos oficiais, etc. Difícil fazer uma abordagem crítica do que representa essa 

expressão “qualidade do ensino” para poder avaliar os seus efeitos.  

Para Barroso (1997) o conceito de qualidade camufla um conjunto de 

perspectivas de práticas divergentes que, muitas vezes, trazem um sentido diferente do 

que se pretende anunciar. O autor analisa a “ilusão racionalista” que esconde um caráter 

artificial da qualidade sob a capa de uma visão unitária simplista e normativa das 

políticas que desenvolvem sistemas de qualidade em nome de uma suposta neutralidade 

técnica dos instrumentos que são usados por eles para controlar as ações.  

Porém o controle de qualidade da educação que tem sido enfatizado nos últimos anos e 

está presente nos debates e nos documentos oficiais é reflexo de dois movimentos: um 

externo (mercado) e ou outro interno (escola propriamente dita).  

 A partir da segunda metade do século XX, a crise econômica nos modos de 

produção gerou a necessidade de introduzir sistemas de controle qualidade e mais que 

isso, a exigência passou a ser da garantia da qualidade, que requeria o controle em 

todas as etapas do processo de produção por meios de diversas técnicas, noções e 

métodos. A qualidade, que tem como foco a priorização do “cliente” no processo de 

produção, passa a ter a normatização e a certificação como eixos centrais das políticas 

de desenvolvimento, no sentido de garantir a efetivação do nível de qualidade.  

 As políticas educacionais não passaram ilesas a este movimento que tende cada 

vez mais ao aperfeiçoamento a cobrança de resultados satisfatórios. Este processo teve 

início em 1981 nos Estados Unidos quando foi criada a Comissão Nacional sobre a 

Excelência da Educação, cujo objetivo era dar inicio à reforma para “elevar a qualidade 

do ensino” e, da mesma forma que no setor econômico, investir esforço e empenhar-se 

para atingir a “excelência na educação”. 

 Sob protestos ou não, o fato é que esta reforma foi marco definitivo para as 

reformas educativas com a temáticas: qualidade, excelência, eficiência,  e eficácia. E 

todo esse modelo de “gestão de qualidade” que estava sendo desenvolvido no campo 

econômico foi absorvido pelo campo educacional.  
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Conforme as idéias de Barreto (2001), no “discurso” da nova ordem social: nível de 

excelência, eficiência, eficácia e efetividade seriam ganhos do sistema educacional. 

Essa estratégia proporciona otimização dos recursos físicos e humanos, potencializando 

a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e a qualidade do serviço educacional. 

Chauí (1999) também discute essa questão quando aborda a ótica de competência e 

nível de excelência da chamada universidade operacional que ela critica: 

 
A qualidade [da universidade operacional] é definida como competência e 

excelência, cujo critério é o atendimento às necessidades de modernização da 

economia e desenvolvimento social; e é medida pela produtividade, orientada 

por três critérios: quanto uma universidade produz, em quanto tempo produz e 

qual o custo do que produz. Em outras palavras, os critérios da produtividade 

são quantidade, tempo e custo, que definirão os contratos de gestão. Observa-se 

que a pergunta pela produtividade não indaga: o que se produz, como se produz, 

para que ou para quem se produz, mas opera uma inversão tipicamente 

ideológica da qualidade em quantidade. (CHAUÍ, 1999: p. 3) 

 

A crítica da autora incide sobre a lógica de sobrelevar a qualidade sob ótica do modelo 

econômico com forte tendência de gestão empresarial que transforma qualidade em 

quantificação, determinação objetiva de custos, prazos, números e resultados precisos e 

eficazes, que serão capazes de dar retorno imediato. A qualidade do processo em si que 

implica em compreender como o processo formativo se desenvolve, com que finalidade 

e a quem será direcionado, são fatores que requer uma analise subjetiva é 

desconsiderada.  

Casassus (1999), por sua vez, também chama a atenção para essa questão e afirma que 

uma estratégia efetivamente descentralizada e não desconcentrada, ao interferir na 

gestão, provoca uma mudança organizacional, a qual, por sua vez, pode implicar na 

melhoria da qualidade do serviço educacional. Da mesma forma, Rezende (2001) 

enfatiza as estratégias utilizadas pelo governo mineiro, que, no discurso de seus 

proponentes, veicula a idéia de que a reforma do Estado passa pelo processo de 

descentralização. Na prática, a autora constata que ocorre um modelo de reforma 

calcado no processo de desconcentração, isto e, com a ausência de poder de decisão, 

tanto na instância intermediária de gestão, como na própria escola, não garantindo o 

chamado “padrão de qualidade”. 

Barroso (1997) afirma que embora existam os defensores e os críticos desta política de 

investimento no padrão de qualidade da educação, o olhar de análise não pode ser 

maniqueísta e sim de uma abordagem que ele chama de “caleidoscópica” (p.25) de 

modo a considerar a variedade de mudanças e a pluralidade de atores envolvidos. Sendo 

assim, identifica-se um conjunto de lógicas que produzem políticas, medidas e discursos 

e atividades de controle de qualidade. O autor sintetiza em três principais: lógica 

política, lógica gerencialista e lógica pedagógica.  

Na lógica política a defesa da “qualidade” e o ato de impor normas e regras a serem 

seguidos para a efetivação de um nível de qualidade assume uma característica retórica 

com objetivo específico de encobrir outros elementos. Esta política de modernização 

que visa promover a “qualidade” e “excelência” do ensino tem como objetivo conciliar 

a eficiência e a equidade no funcionamento do sistema educativo. Nesta lógica as 

escolas são convocadas a dar uma resposta pelo investimento feito nelas por meio de 

comprovações de eficiência externa que atendem as necessidades do mercado e interna 

na melhora do desempenho de suas atividades. Outro objetivo é também a redução do 

monopólio público da educação e introduzir no sistema educativo lógica de mercado, ou 

seja, a desobrigação do Estado para com a educação em termos de responsabilidade e 

custos, momento em que “a escola passa a ser gerida como uma empresa no quadro de 
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um sistema de concorrência em que a satisfação do consumidor decide a sua 

rentabilidade e eficácia” (Barroso, 1997, p. 27).  

Para Frigotto e Ciavatta (2003) a retórica do discurso neoliberal enfatiza a globalização, 

o Estado mínimo, a reestruturação produtiva, a sociedade do conhecimento, a qualidade 

total e empregabilidade entre outros, “... cuja função é a de justificar a necessidade de 

reformas profundas no aparelho do Estado e nas relações capital/trabalho” (p. 93).  

O terceiro objetivo diz respeito à necessidade do Estado de preservar o controle do 

sistema educativo para que haja o reconhecimento, por parte da sociedade, que o 

considera elemento vital. Assim, ao mesmo tempo em que requer da lógica de mercado 

a sua interferência no gerenciamento da educação, o Estado toma para si o controle e o 

monitoramento e impõe a subordinação do sistema: “... a política de qualidade acaba por 

ser uma política de normatização de imposição de modelos que limita a retórica da 

autonomia e do livre arbítrio tão cara ao discurso neoliberal” (FRIGOTTO e 

CIAVATTA, 2003, p. 96 ).  

Neste sentido a intervenção da lógica política na educação determina em que contexto 

será promovida a qualidade do ensino. Não há qualquer tipo de interferência dos atores 

diretamente envolvidos com o processo de ensino – a tríade alunos-professores-escola. 

As tomadas de decisão são arbitrárias e alheias à realidade do ambiente escolar. Esta 

política acaba por promover uma qualidade que não é um valor em si mesmo, mas 

apenas um instrumento estratégico, articulado de modo engenhoso na recomposição do 

papel do Estado na educação, que tende cada vez mais a desobrigar-se de suas funções.  

A lógica, segundo Barroso (1997), procura transferir o mesmo sentido acrítico do 

modelo empresarial da qualidade para o campo da educação, na tentativa de resolver os 

problemas da qualidade por meio de “técnicas de gestão empresarial”, com modelos 

padronizados e estereotipados, que são usados nas empresas como promoção de boa 

imagem, eficácia e eficiência. Na verdade, este modelo nada mais é do que uma 

continuação dos processos de “taylorização”, de organização e administração das 

escolas. Os princípios deste processo mantiveram-se. Somente os procedimentos e 

métodos foram alterados. Não somente o controle de qualidade, mas a aquiescência, o 

conformismo e a caracterização do trabalho escolar (atribuída à “qualidade ao serviço 

consumidor”) passam a fazer parte da realidade da escola.  

Segundo Barroso (1997), a lógica avaliativa, na perspectiva do controle, é justificada 

por três razões: 

 

 a necessidade de se justificar as despesas feitas com a educação, devido a 

exigência na qualidade que se tornou significativa o suficiente para requerer 

um sistema de avaliação e controle; 

 

 a alteração na administração dos sistemas de ensino nos processos de 

descentralização e de delegação de poderes; 

 

 a necessidade de as escolas promoverem a auto-análise com dados 

suficiente que permitem fazer um planejamento do seu futuro com base nos 

resultados obtidos; é uma maneira de a escola prestar contas do nível de 

cumprimento ou não dos objetivos propostos (p. 47).  

 

Em nome destas razões e para otimizar o processo de avaliação no controle da qualidade 

do ensino a UNESCO,  em 1993, criou um conjunto de indicadores de qualidade, para 

que viabilizassem o funcionamento e a análise dos processos de avaliação dos sistemas 

de ensino e das escolas. Mas, o que são os indicadores da qualidade na educação?  

Segundo Marchesi & Martín (2003) eles foram criados para informar sobre o 

funcionamento das escolas, detectar problemas e acompanhar o que acontece durante o 
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processo e também auxiliar na compreensão dos aspectos da realidade que não se 

apresentam de forma clara e objetiva para quem a observa. Para esses autores: 

 
(...) a escolha dos indicadores depende do conceito da educação  e das 

prioridades do ensino que se sustentem. Os indicadores como todo modelo de 

avaliação em ação, expressam uma concepção da educação e contribuem para a 

orientação do processo educativo. Existe o perigo de um excessivo 

reducionismo na escolha dos indicadores, mas também o risco de elaborar uma 

lista interminável de fatores sem nenhuma prevalência nem relação entre eles 

(p. 29). 

 

Como balizadores do processo, os indicadores permitem o acompanhamento de todas as 

etapas e também o direcionamento para os objetivos que se deseja alcançar. No entanto, 

conforme expõem os autores, é preciso tomar cuidados para que não haja prejuízo na 

delimitação do campo de analise ou abrangência descompensada e desarticulada. 

Ambos os casos fazem com que a função dos indicadores, que é a de norteamento do 

processo, não se efetive. Por isso, a elaboração de um bom sistema de indicadores 

constitui uma maneira de contribuir para a melhoria efetiva da qualidade do ensino. 

Marchesi & Martín (2003) expõem também, que os problemas no desenvolvimento de 

um conjunto de indicadores devem-se à debilidade teórico-metodológica no campo 

educacional. Esta debilidade se constitui no primeiro dos problemas – a ausência de 

teorias gerais para precisar a elaborações dos indicadores. A carência de um modelo que 

explique a relação entre todas as variáveis faz com que a mesmas sejam analisadas 

apenas separadamente.  

Outros problemas mencionados referem-se à escolha dos indicadores e à dificuldade de 

construir instrumentos de medida para as variáveis educativas. Esta dificuldade 

manifesta-se em três pontos: “... a eqüidade na educação; os tipos de processos 

educativos a serem analisados e os resultados que, habitualmente, são levados em 

conta” (p. 30). 

Sobre a questão de avaliar a qualidade do ensino, também Barreto (2001) observa que:  
 

A busca da possibilidade de avaliar a qualidade do ensino faz recair a ênfase nas 

variáveis do processo, muito mais do que no produto da educação, sendo que a 

sua natureza deve ser eminentemente dialógica e dialética, voltada para a 

transformação, tanto no plano pessoal como no social (p. 49). 

 

 

Esse autor ainda afirma que, os resultados obtidos nas avaliações sistêmicas, 

considerados de qualidade negativa, não são de responsabilidade individual do estudante: 

 
O eixo da avaliação deixa de girar exclusivamente em torno do aluno e da 

preocupação técnica de medir o seu rendimento. Passa a centrar as atenções em 

torno das condições em que é oferecido o ensino, formação do professor e suas 

condições de trabalho, currículo, cultura e organização da escola e, ainda, 

postura de seus dirigentes e demais agentes educacionais (Barreto, 2001, p. 49). 

 

Com todos os problemas que o ensino médio enfrenta – por dicotomia entre o ensino 

propedêutico o ensino profissionalizante, a incidência de políticas neoliberais que 

tendem a desresponsabilizar o Estado e reduzi-lo a Estado mínimo, a falta de 

investimento, e de planejamento de uma política de formação efetiva para os 

professores que trabalham no ensino médio, entre outros tantos fatores, a escola de 

ensino médio ainda conta com uma demanda significativa.  
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Filmus (2002) enfatiza que a escola média tem sido cada vez mais necessária, 

sobretudo, para os jovens que desejam trabalhar após o término do ensino médio “o 

diploma da escola média está se convertendo no limiar mínimo requerido para ter 

acesso a modos de postos de trabalho de qualidade”. (p. 154). O autor destaca também 

que a escola média tem se deteriorado na mesma proporção. Embora o número de 

matrícula para esse nível de ensino tenha aumentado, o número de egressos não é 

proporcional, o que permite inferir que o número de alunos evadidos e retidos mostra 

que a qualidade do ensino fica comprometida.  O autor aponta ainda que a dificuldade 

de oportunidade de acesso, permanência e termino no ensino médio também é outro 

fator que interfere na qualidade do ensino.  

Dessa consideração infere-se que, avaliar a qualidade do ensino é algo complexo e só 

possível ao se levar em contas diversas variáveis e que, além disso, é indispensável 

meticulosa investigação sobre a escola e o ensino, considerando as condições que a 

escola oferece para a realização do trabalho pedagógico.   

 

5. Considerações finais 

 

Trata-se de uma seqüência de descontinuidades comprovada no processo de 

implantação do PDPI nas escolas pesquisadas. Em todo o Estado, os resultados do 

rendimento escolar dos alunos trazem informações pouco animadoras. 

A política de implementação de um projeto que visa melhorar a qualidade do 

ensino está longe de ser efetivada. Melhorar a qualidade do Ensino Médio nas escolas 

públicas mineiras requer atenção mais intensa, apoio e estímulo às experiências de 

inovação e de experimentação colaborativas por parte do governo estadual. 

Ao contrário, as proposições presentes no plano das intenções acabam 

traduzindo tanto a política educativa neoliberal que fomenta a idéia da descentralização, 

aqui entendida como desconcentração, como a competitividade entre as unidades 

escolares, exigindo destas a produção de “números” favoráveis, melhoria nos resultados 

em termos de rendimento escolar, mas com injeção mínima ou nula de recursos. O PDPI 

elaborado como o “projeto dos sonhos”, de acordo com as instruções recebidas pela 

SEE, reduz-se ao mínimo constituído por um pacote de insumos e serviços, para que a 

escola possa funcionar no nível mínimo desejado. Essa lógica reducionista de gastos 

com a educação é traduzida pelas ações de racionalização de gastos e eficiência 

operacional da SEE-MG. Deste modo, o óbvio pôde ser constatado: não se faz “escola 

dos sonhos”, ou seja, apenas no âmbito das intenções. 
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Resumo 

 

Esta comunicação coordenada reúne trabalhos de pesquisadores que buscam 

analisar, em momentos históricos distintos, as representações da escola pública 

construídas no âmbito do projeto político republicano no Brasil. O trabalho 

circunscreve-se ao eixo temático 4 e apresenta resultados de estudos que 

investigam aspectos do processo de constituição e consolidação da escola popular 

de massas no país. A análise das primeiras décadas republicanas incide sobre a 

centralidade atribuída à educação no projeto político do novo regime que 

impulsiona os debates, as propostas e as iniciativas de modernização da escola 

primária entre as quais, a implantação dos grupos escolares concebidos como 

expressão máxima da modernidade pedagógica pretendida.  Naquelas instituições 

modelares – representadas como instância de "civilização" da infância e da 

juventude – os ritos, as práticas e os saberes conformaram a “escola para o 

progresso” voltada para a formação do cidadão republicano capaz de contribuir 

para a construção da uma nação moderna e próspera. Visando uma melhor 

compreensão do processo de constituição da escola pública, a análise se desloca 

para a década de 1950, buscando evidenciar as representações da “escola para o 

desenvolvimento econômico” dadas a ver nos debates educacionais veiculados na 

imprensa do período. Nessa perspectiva, busca elucidar as contradições do projeto 

educacional republicano e a produção de espaços escolares diferenciados para 

estratos sociais diversos. O conjunto de trabalhos aqui apresentados traduz, pois as 

práticas e concepções que, na especificidade de diferentes momentos históricos, 

contribuem para a configuração uma determinada cultura escolar no processo de 

institucionalização da escola pública brasileira.  

 

Palavras chaves: Escola Pública, Modernização, Cultura Escolar 
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Abstract  

 

This notice meets coordinated work of researchers seeking to analyze, in different 

historical moments, the performances of public schools built under the republican 

political project in Brazil. The work is limited to the theme and 4 presents the results of 

studies that investigate aspects of the formation and consolidation of mass popular 

school in the country. The analysis of the first republican decades focuses on the 

centrality given to education in the design of the new political system that drives the 

debate, proposals and initiatives to modernize the school including the deployment of 

school groups designed as maximum expression of modern pedagogical desired. Those 

institutions model - represented as instance of "civilization" of childhood and youth - 

the rites, practices and knowledge shaped the school to progress "toward the formation 

of the Republican citizen can contribute to the construction of a modern nation and 

prosperous. Aiming a better understanding of the formation of public school, the 

analysis moves to the 1950s, seeking evidence the offices of the school to economic 

development "because to do in running educational debates in the press of the period. In 

that perspective, seeks to clarify the contradictions Republican education project and the 

production of school spaces for different social strata different. The body of work 

presented here reflects, as the practices and concepts that the specificity of different 

historical periods, contribute to setting a school culture in the process of 

institutionalization of Brazilian public schools.  

Keywords: Public School, Modernization, Culture School  
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I - INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, se inscreve na linha da História e 

Historiografia da Educação. Tem como objetivos apreender a concepção de cultura 

escolar e sua respectiva imbricação no contexto educacional; explicar os princípios 

interconectados da relação escola e cultura escolar, bem como discernir sobre os 

desafios e a problemática referente ao tema.  

Vislumbra-se que, no atual estágio sócio-educacional, o elemento cultura está 

em constante discussão quando o objeto de estudo é a escola. O aludido conceito é 

peculiar, na medida em que cada instituição o desenvolve de maneira distinta de acordo 

com as próprias normas e características sociais, educacionais e político-ideológicas que 

lhe são próprias.  

Ressalta-se que a idéia de uma cultura escolar se difundiu, efetivamente, a partir 

da década de 1990, apresentando, atualmente, diferentes correntes investigativas, sendo 

cada uma referente a momentos históricos distintos, um durante a década de 1980 e o 

outro durante a década de 1990. 

II - CULTURA ESCOLAR  

Preliminarmente, devem-se levantar algumas reflexões em torno das várias 

acepções que o termo cultura pode significar. Uma faceta desse conceito é o 

conhecimento e formação, no sentido de ilustração. GOMES (2009) explicita que a 

idéia da cultivação do espírito teve gênese no século XVIII, e refere, particularmente, ao 

significado de identificação nacional que gerou o próprio termo Kultur na Alemanha, 

termo este utilizado para identificar a formação que garantiria aos alemães a sua 

característica específica enquanto alemães, de maneira que este conceito definiria suas 

próprias identidades como nacionais. GOMES (2009) preleciona ainda que:  

Naquela época, os alemães pertenciam a um estado multinacional, ou seja, 

eram uma nação, mas não tinham uma unidade política, pois faziam parte de 

uma unidade política mais ampla. Nesse contexto histórico, a cultura alemã 

era aquilo que os distinguia, aquilo que os diferenciava dos demais.  

 

Observa-se que o termo é de origem alemã e que o mesmo denota a 

singularidade de um povo, de uma nação. 

Verifica-se que, em sua gênese, o conceito cultura permeia entre a noção do 

patrimônio de um determinado grupo, que o caracteriza e/ou o especifica; e, na 
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concepção, universalista do termo. Essa concepção mais genérica desenvolveu-se , na 

mesma época, na França, um suposto patrimônio comum à humanidade. Nesse aspecto, 

aproxima-se do termo civilização, conforme KUPER (2002). Constata-se que, desde sua 

gênese, a idéia de cultura é relativa, sendo de um lado aquilo que é universal, no sentido 

que diz respeito a todo o gênero humano e de outro lado o que especifica cada grupo 

humano em sua singularidade. 

O conceito de cultura, dessa forma, não irá se desvencilhar dessa pendularidade, 

porque é inerente a forma como cada qual a apreende: na sua diversidade 

concomitantemente com sua unidade. 

Reforça-se, assim, que a idéia de cultura é algo que se tem ou não, que se pode 

ou não alcançar, vez que se trata de um conceito pluridimensional, poliédrico. 

A segunda acepção, proposta na segunda metade do século XIX, entende o 

termo cultura como científico, antropológico.O proponente deste conceito foi um inglês 

em 1871, que buscava elaborar uma definição que permitisse lidar com a diversidade. 

Tylor, o proponente deste conceito, tentou criar uma leitura única do conceito de 

cultura, ao associar aspectos de ambos os termos (do antagonismo de civilização e 

cultura). Tylor se referia ao “todo mais complexo”, que incluía uma gama do que se 

chama de elementos descritivos da cultura: lendas, mitos, crenças, objetos, valores, 

entre outros.  

Nessa abordagem, a cultura é concebida de modo genérico, comum a todos os 

agrupamentos humanos; todos os indivíduos têm cultura o que pode variar entre os 

grupos e mesmo entre momentos históricos em relação ao mesmo grupo.Assim, a 

cultura seria aquilo que caracterizaria o humano. 

Vale ressaltar um aspecto relevante e que perdura em todas as demais 

concepções: a cultura é aprendida. De modo que ela não é “uma herança inexorável”, 

são os próprios indivíduos que devem realizar percursos de aprendizado. 

Conforme GOMES (2009): 

A oposição, característica do Iluminismo, entre natureza e cultura vai 

identificar o humano como o cultural.Tal identificação é hoje contestada, 

uma vez que a constatação da presença de comportamentos aprendidos entre 

diferentes espécies animais levou à consideração de uma dimensão cultural 

também entre eles. Em outro âmbito de investigação, na Etnologia Indígena, 

a oposição natureza/cultura é problematizada enquanto inerente à 

cosmologia ocidental moderna, oposição que se instaura em um sistema de 

categorização: o que pertence ao reino da natureza, de um lado; e o que é 

considerado como humano, de outro, sendo o homem colocado na 

intersecção –como parte da natureza, porém modificado e caracterizado pela 

cultura. 
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Nessa perspectiva, a autora traça paralelos e considerações a respeito da relação 

entre natureza, cultura e homem. Explicitando, ainda, equívocos que, porventura, estão 

presentes em algumas concepções do conceito de cultura. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, nos primórdios da 

Antropologia, se desenvolveram linhas divergentes e, até mesmo antagônicas, de estudo 

sobre os conjuntos de traços culturais, que se pode simbolizar, de maneira emblemática, 

com evolucionismo de Edward Taylor – que hierarquizava as culturas dos diferentes 

agrupamentos humanos, dentro de uma suposta história comum da humanidade – e o 

particularismo histórico de Franz Boas – que centralizava cada cultura na 

particularidade de seus elementos e da especificidade de sua história. 

Nessa concepção, tanto em sua versão universalista, quanto em sua versão 

particularista, a cultura é vislumbrada em sua produção, em sua materialidade real e/ou 

abstrata. 

Finalmente, tem-se a idéia de cultura como norma, tida como modelo imperativo 

que implica na idéia de aprender paradigmas. Essa abordagem não se vincula ao caráter 

descritivo e situa a cultura no plano ideal, dos modelos ou padrões de comportamentos. 

O que remete ao dualismo mundano de Platão. 

Ressalta-se ainda que não são somente as formas como as sociedades e os 

grupos se organizam e funcionam que é relevante descrever, mas também os modelos 

que orientam as condutas e ações nesses coletivos.Conhecer a cultura significa, dessa 

maneira, conhecer os modelos como os grupos e as pessoas se reportam a ele.Portanto, a 

aprendizagem da cultura significa aprendizagem de normas e arquétipos. Nessa linha 

filosófica, os comportamentos são entendidos como padrões culturais, podendo, dessa 

forma, apresentar variações. 

Nesse contexto, problematiza-se a idéia de “aprender modelos” em uma 

perspectiva unidirecional, tal como caracterizado pelo  sociólogo Émile Durkheim, na 

medida em que o mesmo se refere à socialização. Vislumbra-se, portanto, a visão linear 

desse processo, o que desconsideraria a ação dos sujeitos e as construções singulares, 

coletivas e individuais, que ocorrem no processo de aprendizagem da cultura. 

A partir de tais considerações genéricas a respeito do termo poliédrico de 

cultura, pode-se tecer comentários concernentes à cultura problematizada e engajada no 

âmbito educacional. 

Inquestionavelmente, a escola, com suas práticas sociais próprias, é uma 

instituição com uma cultura que lhe é peculiar, com elementos que lhe são 
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característicos, quais sejam sujeitos (famílias; alunos; docentes; gestores); discursos e 

linguagens e práticas pedagógicas. 

Conforme CHERVEL (1998), a instituição escolar propicia à sociedade uma 

cultura dupla: os programas oficiais, que expressam sua finalidade educativa, e os 

resultados efetivos das ações escolares, os quais, todavia, não se restringem a esta 

finalidade. Em outras palavras, este autor compreende a cultura escolar como aquela 

adquirida na escola e encontra na mesma não somente seu modo de difusão, mas 

também de sua origem.  

Tais considerações significam dizer que a cultura perpassa todas as ações do 

cotidiano escolar, seja na influência sobre os seus ritos ou sobre a sua linguagem, seja 

na determinação das suas formas de organização e de gestão, seja na constituição dos 

sistemas curriculares. VIÑAO FRAGO (2000, p.100) ensina que a cultura escolar tem 

sido entendida como uma das “caixas pretas” da historiografia educacional e, no 

conceito de cultura escolar percebe :  

modos de pensar e atuar que proporcionam a seus componentes estratégias 

e pautas para desenvolver-se tanto nas aulas como fora delas – no resto do 

recinto escolar e no mundo acadêmico – e integrar-se na vida cotidiana das 

mesmas  
 

Funcionalmente a cultura escolar não deve outorgar uma incorporação de valores 

outros que não os objetivos escolares, ou mesmo de servir de aparelho ideológico  para 

a difusão de valores vinculados a interesses determinados, pelo menos não é essa a 

concepção proposta por Viñao Frago que concebe a cultura escolar como o conjunto de 

práticas, normas, idéias e procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar 

o cotidiano da escola : 

 

esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, 

mitos,discursos, ações – amplamente compartilhados, assumidos, não postos 

em questão e interiorizados, servem a uns e a outros para desempenhar suas 

tarefas diárias, entender o mundo acadêmico-educativo e fazer frente tanto 

às mudanças ou reformas como às exigências de outros membros da 

instituição, de outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e 

inspetores  

 

Percebe-se que o autor apreende a educação escolar como relevante instrumento 

no desempenho e entendimento do mundo acadêmico-educativo, bem como que deve 

ser vanguarda frente às mudanças e vicissitudes como às exigências a instituições 

alheias e grupos sociais distintos. 
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Paralelamente, apresenta-se o conceito de Forquin sobre “Cultura Escolar”, 

como sendo aquele conjunto de saberes que, uma vez organizado, didatizado, compõe a 

base de conhecimentos sobre a qual trabalham professores e alunos. 

 Os elementos citados componentes da cultura escolar são determinantes no 

processo pedagógico, organizativo e de gestão no interior da escola. Forquin (1993) os 

define: 

O conjunto de características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua 

linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e 

transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos. 

 

  

 Assim, dentro de uma abordagem histórico-educacional, apresenta-se a cultura 

escolar como sendo um emaranhado de normas e práticas que, segundo Julia,“definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, bem como permite a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação de comportamentos. Para ele, é evidente que a escola é 

uma instituição da sociedade, que possui suas próprias formas de ação e de razão, 

construídas no decorrer da sua história, por meio de seus confrontos e conflitos oriundos 

do embate entre as determinações e relações que lhes são estranhas, as quais se refletem 

em sua organização e gestão, nas suas práticas mais elementares e cotidianas. 

 III - CULTURA ESCOLAR E INSTITUIÇÃO NA CIDADE DE 

ITUIUTABA: O GRUPO ESCOLAR DE VILLA PLATINA 

Ao explicitar a compreensão de cultura escolar, faz-se importante apresentar as 

práticas escolares presentes neste grupo escolar no início do século XX. No entanto, 

para efeito didático do texto, é necessário que se exponha o contexto institucional que 

circunscreve a análise da cultura escolar do grupo escolar de Villa Platina. Adquirem 

ênfase os modos como os sujeitos lidaram com os materiais que foram distribuídos e/ou 

impostos a eles, perceptíveis no vestígio do tempo por vezes inscritos no espaço 

estratégico do poder. Assim, a materialidade dessa escola constitui em fonte de pesquisa 

a partir de sua especificidade e historicidade, com relevância às condições sociais e 

históricas nas quais emergiram suas práticas culturais.  

Nessa perspectiva, far-se-á a apresentação do Grupo Escolar de Villa Platina. 

O Grupo Escolar de Villa Platina, atualmente denominado “Escola Estadual João 

Pinheiro”, localizado no, atualmente denominado, município de Ituiutaba (Povoação do 

Rio Tijuco), foi criado em 1908 e implantado em 1910. Em 1938, estavam matriculados 

530 alunos no chamado Primário (1ª a 4ª séries).Por meio de documentos remanescentes 

em mãos de particulares (diário de classe, planos de aulas), via entrevistas e jornais da 

época, ressignificou-se a emergência de um grupo escolar no Triângulo Mineiro. 
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IV -  CONTEXTO DA EMERGÊNCIA DO GRUPO ESCOLAR “VILLA” 

PLATINA 

A primeira Constituição republicana separou formalmente Estado e Igreja 

(Católica) no Brasil. Tal medida quebrou um vínculo existente entre o primeiro 

Estado-Nação na Europa (Portugal) e a Igreja Católica, estabelecida em Roma. O 

processo desse vínculo conviveu com o surgimento do, hoje nominado, Brasil, 

enquanto colônia, vice-reino e império. O impasse estabelecido pela legislação 

somente foi solucionado no período autoritário do Governo Vargas. 

Os republicanos em Minas Gerais, sob o novo federalismo, consideravam a 

educação uma prioridade para o revigoramento de Minas. No entanto, poucos 

repudiaram completamente o catolicismo. Na convenção estadual de Minas Gerais, 

os católicos saíram vitoriosos, a formal secularização da educação pública foi 

rejeitada e a instrução religiosa foi permitida nas escolas em terras mineiras 

(WIRTH, 1982, p. 138). 

Com o governo de João Pinheiro, um positivista, em 1906 foi abolida a instrução 

religiosa nas escolas públicas e também os subsídios estaduais aos seminários. No 

executivo nacional, entre 1906 e 1909, o cargo foi ocupado pelo mineiro Afonso 

Augusto Moreira Pena. Note-se: o Ministério da Educação foi ocupado por um mineiro 

somente em 1930. Francisco da Silva Campos ocupará o cargo até 1932. 

É nessa tessitura de circunscrição própria, isto é, um lugar de poder e querer 

próprio do Estado de Minas Gerais, e nesse contexto de embate entre o secular e o 

religioso, que é criada a futura Escola Estadual João Pinheiro, no atual município de 

Ituiutaba. 

V -  O GRUPO ESCOLAR E A PESADA HERANÇA DO IMPÉRIO 

Para a recém Re(s)pública brasileira, coube uma herança, nos âmbitos da 

educação e da cultura em seu sentido restrito, pesada e deficitária. 

Ao contrário das Américas anglo-saxônica e espanhola, a imprensa no Brasil 

foi proibida até a vinda da família real portuguesa – quatro séculos após sua 

disseminação pela Europa. Ressalta-se que a imprensa sobejamente propicia a cultura 

letrada (SILVA, 2000, p. 36).  
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No caso do ensino universitário, somente em 1920 o Brasil terá sua primeira 

universidade, diferentemente da América Espanhola, que em 1822 já contava com 26 

universidades (CUNHA, 1986, p. 11). É interessante lembrar, ainda, na área da 

educação, que os escravos eram proibidos de formalmente aprender a ler. Segundo 

Nabuco (1999, p. 131), entre 1839 e 1854, foram importados quatrocentos mil 

escravos (já feitas todas as concessões). Além disso, a péssima estrutura 

organizacional da instrução primária deixada pelo Império sugeria aos republicanos 

positivistas uma reversão urgente nessa esfera, pois a educação pública seria uma das 

possibilidades para a criação de uma identidade nacional, nos moldes da nova forma 

de governo. 

Em Minas Gerais, na primeira década do século XX, a instrução pública atingia 

cerca de 5% da população em idade escolar (FARIAS, 1996, p. 34). 

Nesse momento, o Rio de Janeiro, capital federal, vivia o que Needell (1993) 

denominou “Belle Époque Tropical”, e São Paulo começava a mostrar a faceta que a 

caracterizaria, no decorrer do século XX, iniciada com as levas de migrantes, muitos já 

com experiência em trabalho industrial. 

O grupo escolar inseriu-se nesse cenário de implantação de um Estado baseado 

no domínio racional-legal, indicando para a educação uma racionalidade não só 

substantiva mas também instrumentalizada nos moldes do processo produtivo, no qual a 

força de trabalho é formalmente livre e com uma clara divisão desta entre o executar e o 

planejar. Nesse processo, também a hierarquia impera conjuntamente à plutocracia 

vinculada a uma competência. A hierarquia surge por parte de um Estado que se quer 

moderno, o controle do dominado e a concentração do domínio. 

Em uma sociedade pré-letrada, como a brasileira, e habituada à força de trabalho 

escravo, em que o Estado era praticamente ausente em grande parte do território 

nacional, com exceção de eixos econômicos dominantes, a educação é um importante 

veículo deste. Entretanto, deve envolver racionalidade e mística. Antes da educação 

laica, a religião açambarcava os dois eixos. Com a educação secularizada também irão 

entrelaçar-se mística e racionalidade com a construção da crença na pátria como uma 

segunda família e a crença da educação como via de ascensão social. 

O grupo escolar incorpora esses indicativos, particularizando-os, dependendo do 

lugar/espaço onde será instalado. 
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Inicialmente, o grupo escolar como modalidade de escola primária foi 

implantado em São Paulo, em 1893 (SOUZA, 1998, p. 127) e propagandeado em Minas 

Gerais através do inspetor técnico do Ensino, Estevam de Oliveira, que conheceu a 

modalidade em 1902 (FARIAS, 1996, p. 33). O grupo foi institucionalmente aceito com 

a Reforma do ensino primário e normal de João Pinheiro, através da Lei nº 434 de 28 de 

setembro de 1906, sendo que o artigo 21 da citada Lei tratava especificamente dos 

grupos escolares. 

Paulo K. C. Mourão (1962, p. 142-143) esclarece que “o número mínimo de 

escolas para constituir um grupo escolar seria de quatro, caso em que poderiam ser 

mistas. Cada escola deveria ter pelo menos a matrícula de 45 alunos”, e mais: “se 

houvesse tais condições, o governo poderia reunir em grupo escolar tais escolas.” 

A Lei também previa, em seu artigo 28, aulas para o ensino prático de ofícios 

nos grupos escolares, para as quais o Secretário do Interior designaria “mestres de 

ofício” e o governo forneceria ferramentas e matéria-prima para o funcionamento. 

Pode-se observar primeiramente a preocupação com a aprendizagem de um 

ofício, tanto para os meninos como para as meninas, que são, de certa maneira, os 

convencionais até hoje: operários de construção e trabalhos de costura. Essa atitude 

representa uma iniciação para o trabalho e conseqüentemente para o mercado, em uma 

sociedade com menos de duas décadas sem trabalho escravo legal. 

Mourão assinala um aspecto muito interessante da Reforma João Pinheiro – 

Carvalho Brito, o “da preocupação dos seus elaboradores com os métodos de ensino” 

(p. 108). O autor, porém, traz uma nota após a exposição do programa de “Instrução 

Moral e Cívica”, na qual salienta: “O grave defeito deste programa (...) está em 

prescrever uma moral sem Deus. A mentalidade positivista dominante, na época, 

entendia por separação da Igreja e do Estado um agnosticismo oficial”. Prosseguindo, o 

autor escreve que o Estado “Não admitia fosse reconhecida a existência do Ser 

Supremo” (p. 131). 

Em segundo lugar, o reverberar ainda em 1962, da supressão legal do ensino 

religioso nas escolas públicas em Minas Gerais no Governo João Pinheiro e sua reforma 

educacional. 

VI -  O GRUPO ESCOLAR “VILLA PLATINA” 



107 

 

 FOTO 1: INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE VILLA PLATINA (1910) 

O Decreto nº 2.327 que criou o grupo escolar de Villa Platina foi assinado, pelo 

vice-presidente Júlio Bueno Brandão e por Estevão Leite de Magalhães Pinto, no dia 22 

de dezembro de 1908 e publicado no “Minas Gerais – órgão oficial dos poderes do 

Estado” (Ano XVII, nº 304, p. 1), no dia 23 de dezembro de 1908. Para a concretização 

desse ato, a cidade de Villa Platina teve que se mobilizar através de sua elite econômica, 

política e educacional. 

No momento da criação e implantação do Grupo Escolar Villa Platina, era 

agente executivo Fernando Alexandre Vilela de Andrade (1908 a 1911), fazendeiro e 

portador de “diploma científico” (Anuário de Minas, 1908, p. 911). Para possibilitar o 

funcionamento do Grupo Escolar tornou-se obrigatório no município o ensino primário 

no meio urbano e rural, pois com tal medida seria conseguida a freqüência necessária 

demandada pela Lei da Reforma João Pinheiro afeita aos grupos escolares. 



108 

 

Na “Gazeta de Uberaba” (Anuário de Minas, outubro de 1908, p. 910), Vila 

Platina é descrita como uma “próspera localidade do Triângulo Mineiro”. Na mesma 

matéria, há um depoimento de uma autoridade policial que destaca: “A instrução tem 

sido a principal preocupação, não só do povo mas também do governo Municipal (...) e 

para se afirmar as nossas asserções, estão aqui o ‘Colégio’ S. Luiz sob direção 

particular; o grupo escolar, cuja adaptação do prédio já se acha concluída (...)”. 

 As referências em termos de produção econômica do município naquele 

momento eram a rizicultura e o gado vacum, mas havia um prognóstico de a cidade 

industrializar-se. Pode-se inferir, portanto, a capacidade de sua elite para pressionar a 

nova modalidade de ensino primário. 

Como observado anteriormente, o agente executivo naquele momento era 

fazendeiro e junto a ele, com o desejo de construção de um grupo escolar, estavam 

outros da mesma atividade. É importante lembrar que a Constituição Republicana 

proibia o voto ao analfabeto, ao contrário do que acontecia nos primórdios do Império. 

Por isso, a elite tinha interesse na socialização secundária básica de seus futuros 

eleitores. 

Para além, podem-se inferir articulações no âmbito da política entre o 

domínio/poder estadual e o domínio/poder local, seja em sua manifestação tradicional, 

seja na moderna; porém, ressalta-se que se pode dar um crédito e por que não? No 

desejo de uma efetiva solução, por parte da parcela do domínio nacional/regional/local, 

para a problemática do ensino primário no Brasil, herança por demais vergonhosa, 

proveniente do Império. Para justificativa de tal assertiva, reproduzimos, por escrito, o 

depoimento constante do arquivo do historiador local Hélio Benício de Paiva 

(reprodução em mão, p. 5): 

Tobias (...) detinha boa cosmovisão. Verificou que, dentre os assuntos, o 

primeiro que deveria atacar seria o do analfabetismo, imenso e de 

entristecer. A percentagem era de ruborizar. Dez anos depois, o 

recenseamento de Vila Platina (1915) assinalava a existência de 3.550 

habitantes que sabiam ler e escrever e de 11.450 analfabetos. (...) na sua 

responsabilidade de Executivo, promoveu a constituição de uma associação 

“para a compra de um prédio dentro do perímetro urbano desta Villa (...) de 

modo a dar-lhe proporções e condições (...) a um internato (...)”. A 

comissão, encarregada da obra, compôs-se dele Tobias, Augusto Alves 

Vilela, Antônio Pedro Guimarães. Arlindo Teixeira elegeu-se tesoureiro e 

Fernando Vilela de Andrade
[4]

, fiscal. 
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No dia 20 de junho de 1905, a obra estava pronta e o “contrato dessa associação 

platinense é translúcido nos seus objetivos. Preto no branco. Traduz a preocupação dos 

promotores pelo progresso do ensino, com internato misto”
[5]

. 

O internato foi denominado Colégio Santo Antônio. É a partir dessa construção 

que o Grupo Escolar Villa Platina se concretizará no atual município de Ituiutaba. É 

assinalado na mesma fonte referendada na nota 5 (p. 49) que o grupo escolar “mudou os 

hábitos, costumes dos tijucanos. Passou a ser palco das atenções e realizações 

esportivas, culturais da cidade”. Veja-se: o grupo escolar foi um dos indicadores de um 

processo de modernização que já adentrava pelo interior do recente país republicano. 

VII -ADENTRANDO NA CULTURA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR VILLA 

PLATINA 

Segundo ARAÚJO (2009): 

É corrente a investigação das instituições escolares pelo seu interior, 

currículo, pedagogia, didática, espaço físico, arquitetura, alunos, 

professores, métodos de ensino, técnicas e tecnologias ( matérias didáticos, 

cadernos , projetor de slides, quadro negro, entre outros), avaliação de 

ensino, datas cívicas, tempos escolares, uniformes, recreios, festas escolares, 

legislação educacional. Na verdade, trata-se de mergulhar em seu interior 

em águas que também são de natureza social (...) 

  Araújo preleciona que o interior da escola deve ser desvendado pela pesquisa 

científico-educacional visando “ os sujeitos e as circunstâncias no interior da escola 

cabe também buscar o seu sentido social, instância essa capaz de torna-la interior a si 

mesma. Em suma, a escola se reconhece pelas suas finalidades sócias, instância que 

enfeixa as dimensões vinculadas aos objetivos educacionais, aos programas, aos 

currículos, às metodologias de ensino, as tecnologias educativas e ao processo de 

avaliação. 

É nessa perspectiva que sustenta o sentido de adentrar ao Grupo Escolar de Villa 

Platina. 

As práticas pedagógicas das docentes vinculam-se, intrinsicamente, à cultura 

escolar propagada à sua respectiva instituição escolar, vez que as subjetividades e 

identidades construídas por parte das mesmas, concomitantemente, com as 

reconfigurações culturais que as envolvem, refletem diretamente em suas práticas 

educacionais. 

A documentação, que se segue, está vinculada a entrevistas, recibos, planos de 

aulas e diário de classe até o ano de 1921 e explicitam a cultura escolar que circunscreve 
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essa referida instituição, no contexto histórico supracitado. Observa-se que a seqüência 

cronológica do material não é contínua. 

O método de ensino do início do século foi o intuitivo, vez que a professora o 

aluno necessitava observar, experimentar e a construir suas próprias percepções acerca 

do mundo ao seu redor. O caminho para concretização da cultura escolar que ora 

emergia  passava, obrigatoriamente, pelo novo método de ensino, fundado em uma nova 

forma de entender o conhecimento, que  estabelecia que a gênese do conhecimento é 

formada a partir dos sentidos humanos. A educação escolar deveria seguir as indicações 

da natureza, isto é, as crianças deveriam ser escolarizadas da mesma forma que a 

natureza educou o gênero humano: intuitivamente, empiricamente, a partir de suas 

próprias experimentações. Seria, pois, necessário, orientar-lhes, minimamente, o que 

propicia a descoberta por meio do contato direto da psique infantil com a natureza, com 

o objeto, com as coisas.  

Nesta perspectiva, o ensino que era centrado em livros e na retórica do mestre, 

deveria ser substituído pelo empirismo e intuição. Apenas quando tivesse sido esgotado 

o contato com os objetos à sua volta é que a criança deveria ter contato com o livro, de 

maneira a pesquisar novas fontes de conhecimento.  

Esta nova concepção de aprendizagem deveria inaugurar uma nova cultura 

escolar na escola pública: para além da palavra do mestre e do compêndio, a imposição 

da pedagogia dos sentidos, da manipulação das coisas e dos objetos. As salas de aula dos 

grupos deveriam ser invadidas por toda a sorte de materiais escolares: gravuras, quadro 

negro, mapas, coleções de insetos, globo terrestre, abecedários de madeira, esqueletos 

humanos, imagens de homens ilustres, quadros intuitivos para o ensino das ciências 

naturais, história e geografia, Quadros Parker para o aprendizado da aritmética, etc., os 

quais deveriam ser transformados em instrumentos de trabalho do/a mestre/a e em 

facilitadores da aprendizagem dos/as alunos/as.  

Contudo, nos depoimentos de ex-alunos da primeira turma de 1910 constatou-se 

a escassez desses materiais no dia a dia dos grupos escolares, o que certamente dificultava 

a prática do ensino intuitivo, ancorada na “pedagogia do olhar”, do ver, observar. Assim, 

segue, uma das atividades de matemática proposta pela professora Alzira, ou seja, 

problemas abstratos que não levavam em consideração a intuição, pela precariedade de 

recursos didáticos no Grupo Escolar de Villa Platina.  
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No entanto, a dedicação da professora obteve o conceito de excepcional, verificado 

através dos depoimentos dos alunos, que justificavam o sucesso como docente pelo fato de 

a mesma trazer de casa materiais pedagógicos, ausentes no Grupo Escolar. 

FOTO 2: PROBLEMAS PROPOSTOS PELA PROFESSORA ALZIRA ALVES VILELA PARA OS 

ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DE VILLA PLATINA 

O Grupo Escolar Villa Platina, em seu primeiro momento, foi dirigido por um 

homem. Somente em 1927, o grupo escolar seria dirigido efetivamente por mulheres, 

ocorreu um caso transitório do grupo ser dirigido por mulher entre o primeiro e segundo 

mandato da direção. 

O primeiro diretor foi Benedito Chagas Leite, antigo professor do Colégio Santo 

Antônio. Sua escolha foi negociada no local entre Tobias da Costa Junqueira e a 

prefeitura, que condicionou a cessão do prédio do Colégio Santo Antônio à indicação do 

primeiro diretor. Nesse momento, a efetivação do diretor era indicação do poder 

executivo estadual. Negociações foram feitas. Indicativas, as negociações de um traço, 

até agora indelével, de nossa cultura política: o ostensivo apadrinhamento na ocupação 
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de cargos. Vislumbra-se, dessa forma, na indicação do diretor, uma característica do 

domínio tradicional. A pessoalidade no preenchimento de cargos. 

O diretor homem. As professoras, mulheres. Nominalmente aparecem três: 

Alzira Alves Vilela (ocupou a direção entre o primeiro ocupante e o segundo ocupante 

do cargo; a professora Alzira era filha do primeiro agente executivo do município – 

Capitão Augusto Alves Vilela), Minervina Cândida de Oliviera e Ana da Silva – a 

Sianinha. Nas entrevistas, o destaque é para a professora Alzira Alves Vilela. 

Como curiosidade: aparece entre a documentação um recibo de contribuição 

para a Caixa Beneficente. O documento recebe o nº 29, logo abaixo a inscrição “Renda 

do Estado de Minas Gerais”; exercício de 1914. O pagamento é do mês de maio e está 

no nome de Alzira Alves “Villela” Tavares. A mensalidade foi recolhida na Coletoria de 

“Ituyutaba”. 

Na Primeira República, foi criada uma série de Caixas Beneficentes, as quais, 

paulatinamente, faliram. 

O Brasil, apenas na década de 30 do século XX, terá uma incipiente previdência 

social, que representa a tentativa de um estado de bem-estar social. Na Alemanha, isso 

já estava assentado no final do século XIX, para a parcela de idosos da população, por 

exemplo. 

Segue, desse modo, um elemento, as práticas pedagógicas, que facilitará a 

compreensão da cultura escolar:   

Quanto à professora Alzira, esta começou a lecionar aos treze anos e faleceu 

quando faltava apenas um mês para sua formatura em Farmácia e Bioquímica. Essa 

continuidade de estudos indica a postura de uma mulher profissional para quem ensinar 

não era a continuidade do trabalho doméstico. 

As condições de infra-estrutura da construção do grupo eram precárias e todas as 

professoras e o diretor “levantavam a manga da camisa e iam trabalhar, limpando o 

grupo”. Alzira V. Tavares é citada nominalmente fazendo esta tarefa, em dias de chuva 

na cidade. Outra referência à professora é de sua irmã: “Minha irmã não discriminava, 

amava os pobres e os ricos. Quando um aluno ‘faltava’ por não ter uniforme, ela 

chegava a fazer campanha para estes alunos e conseguia vesti-los”. Note-se como o 

termo discriminar é utilizado na acepção apenas de distribuição de riqueza. 
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Dona Alda, a irmã da professora Alzira, também relata o embate desta com um 

aluno, filho do prefeito: “Dona Alzira não temeu a política; manteve sua postura como 

educadora”. O aluno “arrependeu-se” e, junto com um pedido de desculpas, levou para 

Dona Alzira uma cesta de doces”. 

O uniforme das crianças era feito por uma costureira nominada, pela 

entrevistada, de Dona Adelica. Segundo a entrevistada, o uniforme das meninas era 

branco, com mangas, havendo dois enfeites brancos em cada manga e com gravata. A 

saia era azul, rodada, “preguiada” e com comprimento à altura da canela. O uniforme 

dos meninos era azul, tanto a calça, comprida, como a camisa, que tinha também uma 

gravatinha na gola.  

Uniforme, uniformidade, a escola laica prepara cidadãos, todos iguais perante a 

lei, formalmente. 

A sala de aula era freqüentada por meninos e meninas, porém, elas assentavam-

se na frente da sala e eles no fundo. Os bancos eram de madeira, com espaço para dois 

alunos, sendo as duplas formadas sempre por alunos do mesmo sexo. 

Continuando sua entrevista, a Senhora Alda relata como exemplo do nível de 

exigência de um determinado professor, em relação ao aspecto físico da sala de aula: “o 

professor de português tinha em sua sala todas as carteiras em amarelo”. 

Na reprodução do rascunho de justificação de faltas da turma da primeira série, 

dos meses de fevereiro e março, da professora Alzira, aparecem cinco (05) meninos e o 

nome de nove (09) meninas. O ano é de 1914. A entrevistada anteriormente citada, 

Senhora Alda, reitera a informação sobre o ensino a crianças de ambos os sexos, na 

mesma sala. Entretanto, a lei, naquele momento, só permitia ensino misto no nível 

básico. À parte dos ofícios, a exigências era a separação de sexos.  

Nesse mesmo rascunho do mês de março, encontra-se anotação sobre uma lição, 

contudo, não é possível identificar o dia: a conversão das léguas brasil (sic) e 

“geographica” em metros e as milhas marítima e inglesa também convertidas em 

metros. 

Em 1914, através de fonte primária (Diário de Classe), a poesia “Salve 14 de 

Julho!” foi trabalhada. Presume-se que tenha sido no mesmo mês da Revolução de 
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1789 (Queda da Bastilha), porém, não é possível precisar em que momento. A poesia 

de autoria de Castro e Souza tem os seguintes versos: 

 

Dos vivos, cemitério era a Bastilha 

Às vezes por capricho e muitas sem motivo 

Ficava um cidadão sepultado vivo 

Exposto da má sorte à garra que apavora 

Torturas mil, sem par. Quem é que isto hoje ignora? 

Passavam gerações naquele antro nocivo 

Essa outra inquisição imposta a um povo ativo 

Era uma afronta real da Independência à aurora 

Foi quando, Desmoulins e Danton d’entre o povo 

Surgiram com seu verbo incandescente e novo 

Levando-o da Bastilha à destruição intacta 

Como nas multidões é que a potência medra 

Derrubaram-na, afinal sem medo pedra a pedra 

Erguendo em lugar da Liberdade a data!  

 

Nos versos, o súdito já se transformou em cidadão, o povo aparece como o 

sujeito da história e as lideranças citadas são do período do chamado “terror negro”, isto 

é, o momento mais radical do período histórico francês. 

A Revolução Francesa é uma das referências na esfera da política do que hoje se 

trabalha como Modernidade. Nesta, a participação na polis é ressignificada, bem como a 

concepção de representado e representação. A poesia quiçá concretizasse na poiesis 

escolar o que alguns da elite intelectual brasileira sonhassem na práxis, no cotidiano do 

emaranhado das relações sociais do povo brasileiro. Hoje sabemos: a possibilidade da 

escola, na Primeira República, como viveiro de almas modernas (cidadãs) foi frustante. 

Por outro lado, a fascinação pela cultura francesa através do ensino da sua língua 

seduziu gerações de estudantes brasileiros, mesmo na rede estadual de ensino. Em um 

dos planos de aula da professora Alzira, também de 1914, em que não é possível 
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precisar o mês, está presente a lição de Língua Francesa – tratamento pessoal, emprego 

do artigo. Todos os itens preparados (anotados) em francês. 

Para além, um texto sobre “O egoísta”, uma lição de análise lógica. Do texto 

“Descrição da flor”, reproduz-se um trecho, pois o mesmo demonstra a sensibilidade da 

professora: “A flor é o mais belo ornamento da natureza, é ela a inspiração dos poetas, a 

alegria das crianças, o encanto dos jardins”. Uma sensibilidade aproximativa mais da 

visão de natureza contemporânea. 

Finalmente, em um dos planos de aula de Dona Alzira, datado de 1917, 

encontra-se um texto intitulado “O Trabalho”. Ressalta-se a data. No texto, 

nitidamente a lição: todos devem trabalhar; o trabalho dignifica o homem; divisão do 

trabalho manual e intelectual e, ainda, como o trabalho permite ao homem esquecer 

seu sofrimento. Objetividade de senso comum e subjetividade mesclam-se na 

construção de uma concepção de trabalho livre em uma sociedade com quase quatro 

séculos de escravidão. Como pano de fundo, subliminar: a riqueza é conseqüência do 

trabalho e não produto dele. 

VIII - CONCLUSÕES: 

Conclui-se que o processo de consolidação da nova cultura escolar nos grupos 

escolares, no início do século XX, especialmente o Grupo Escolar de Villa Platina, 

requereu o somatório de múltiplas práticas pedagógicas, em que se destacam as 

atividades (problemas; ditados; poesias; treino da caligrafia, preocupação com o caráter, 

modelos de carta e correspondências) de Alzira Alves Vilela reinventadas, a partir da 

cultura escolar, que ora emergia. Assim, A incorporação de determinados saberes e 

práticas prescritos na cultura escolar do primeiro grupo escolar de Villa Platina 

contribuiu para a compreensão da cultura escolar primária no início da República 

brasileira, mesmo com a escassez de recursos pedagógicos para a utilização do método 

intuitivo, o esforço da professora Alzira Alves Vilela foi determinantes para a 

consolidação de práticas culturais. 
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 Durante o período em que realizei o mestrado, desenvolvi uma pesquisa na área 

de Instituições Escolares, mais especificamente na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. 

Investiguei o Educandário Ituiutabano, uma escola que foi instalada, em 1958, por 

iniciativa da União da Mocidade Espírita de Ituiutaba, UMEI, ou seja, por iniciativa 

privada. Esta instituição, atendendo às necessidades do povo sem escolarização e sem 

recursos financeiros, foi a primeira escola ginasial gratuita da cidade. Posteriormente, 

ofereceu igualmente os primeiros cursos técnicos gratuitos, o Normal e o Contabilidade, 

respectivamente, em 1965 e 19676. 

 Dessa forma pude compreender um pouco mais a situação do ensino ginasial da 

cidade, durante as décadas de 1950 até meados de 1970, mesmo que por breves 

                                                 
6
 FRATTARI NETO, Nicola José. Educandário Espírita Ituiutabano: caminhos cruzados entre a ação 

inovadora e sua organização conservadora. Ituiutaba, Minas Gerais (1954-1973). Dissertação de Mestrado 

em Educação. UFU. Uberlândia. 2009. 

mailto:nicolafrattari@yahoo.com.br
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aproximações, sem sair do foco principal da pesquisa. Lacunas e inquietações 

resultaram no final da caminhada acadêmica, uma vez que a pesquisa nunca se esgota 

nos mananciais, que revelam sempre novas singularidades e instigadores apontamentos. 

 Assim pude compreender a situação do ensino ginasial da cidade, em alguns 

aspectos, que se igualaram à caminhada da escola publica e privada brasileira, revelando 

situações encontradas no regional aprofundado. Ao pesquisarmos as leis educacionais 

elaboradas por um sistema único de ensino, percebemos que no interior das escolas, 

estas passam por (res)significações de acordo com as novas singularidades encontradas. 

E é dessa forma que as instituições escolares diversificam-se culturalmente.  

 Nesse momento conseguimos formular breve discussão, que nos possibilitou 

visualizar todo processo da escolarização ginasial de Ituiutaba, entre os anos de 1950 e 

1970, relativo, principalmente, ao ensino ginasial em constante crise, haja vista o êxodo 

rural ocorrido nestas décadas e o número insuficiente de escolas, principalmente 

públicas, para a demanda cada vez mais crescente. Utilizaremos esse espaço para 

aprofundamento de algumas questões que ficaram com lacunas, principalmente quanto à 

discussão em torno da abertura de escolas de ensino ginasial, com relação às iniciativas 

pública e privada.  

  

 

Escola Pública e Escola Privada 

 

 

Começaremos nossa discussão verificando os apontamentos de Saviani (2005) 

com relação aos apontamentos que faz, quanto à questão relativa ao conceito da escola 

pública no Brasil. Num primeiro momento caracteriza como público tudo o que se 

contrapõe ao privado, ou seja, o que é coletivo e comum, e não a algo particular ou 

individual. Também o conceito de público é relativo aquilo que é devido à população, 

popular no seu modo de interpretar, opondo-se aos interesses das elites. Mas ainda 

define o público como o que está referido ao Estado, ou o que cuida dos interesses 

comuns dos membros de uma mesma sociedade. 

O conceito de público na educação parece vir de Lutero, quanto à questão de 

uma alfabetização voltada à coletividade, surgindo ai o conceito de escola pública, ou 

seja, de um método coletivo que se oponha ao método individual, realizado por 

preceptores particulares. Mais adiante, já no século XIX, o conceito de educação 

popular surge com 
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(...) a noção de instrução pública vinculada à iniciativa de 

organização dos sistemas nacionais de ensino, tendo como objetivo 

permitir o acesso de toda população de cada país a uma escola capaz 

de garantir o domínio das competências relativas ao ler, escrever e 

contar (SAVIANI, 2005, p. 3). 

 

Assim, para encontrarmos, da mesma forma, vestígios sobre o surgimento dessa 

educação feita para a coletividade e mantida pelo Estado ou governo de um país, ou 

sobre a escola pública no Brasil, será necessário recorrermos ao conceito de estatal.   

Conforme Saviani (2005) ao recorrermos ao termo estatal estaremos fazendo a 

ligação entre uma escola organizada e mantida pelo Estado, abrangendo todos os graus e 

ramos de ensino. Uma escola pública nestes moldes teria toda sua infra-estrutura a cargo 

do Poder Público, garantindo suas condições fundamentais de existência, ou seja, 

condições materiais e pedagógicos.  

E é esse significado de escola pública que veio prevalecer durante todo século 

XX, sendo necessário não cairmos no erro de igualar os conceitos de escola estatal e 

escola pública, pois como nos alerta Sanfelice: 

  
A margem para que se cometa o equívoco de converter o conceito de 

“escola estatal” em sinônimo de “escola pública” talvez se origine 

das diferentes conotações que o conceito de público é portador (...) 

Público também sugere algo que pertence a todos, que é comum e por 

oposição ao que é privado. E público pode ser ainda o conjunto das 

pessoas, o povo de determinado lugar. (...) a leitura rigorosa da 

história não permite tomar o estatal como algo imediatamente 

equivalente a público, povo, algo que é de interesse comum 

(SANFELICE, 2005, p.95). 

 

Desfeita a margem para possíveis equívocos e compreendidas as questões 

relativas à escola pública estatal, podemos compreender igualmente que o conceito de 

escola pública, que não é estatal, também sugerido, refere-se à educação feita para a 

coletividade, no seu grau mais popular, como é o caso de experiências sociais, 

iniciativas empreendidas individualmente, ou seja, por conta própria. Neste caso 

verificamos profundo entrelaçamento entre este conceito de escola pública, que não é 

estatal, e a instalação do Educandário Ituiutabano. 

Mas discutiremos a questão do ensino particular, primeiramente, pela expressiva 

presença das instituições escolares, instaladas durante a primeira metade do século XX, 

cumprindo o papel que caberia ao Estado ou ao Poder Público. Caso, inclusive, muito 

semelhante ao que ocorreu em todo país, neste mesmo período, com a quase ausência de 

instituições escolares públicas (estatais). 
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Instituições Ginasiais Particulares e Confessionais (1920-1950) 

 

 

De acordo com Sanfelice (2005) há uma tendência nos estudos historiográficos 

em se pesquisar, em sua maioria, apenas a educação pública (estatal) ou as escolas 

públicas (estatais), ignorando-se as escolas particulares. Assim, relata que (...) em 

diversas conjunturas históricas, a oferta educacional tenha sido maior por parte dessas 

escolas do que a oferta das escolas estatais. Como acontece hoje, por exemplo, no 

ensino superior (SANFELICE, 2005, p. 96). 

Assim, foi dessa forma que a instalação das instituições escolares, na primeira 

metade do século XX, na cidade de Ituiutaba, foi marcada pela implantação do ensino 

particular, sobretudo pelo ensino confessional católico. Muito embora a escola pública 

neste século tenha deixado expressa a idéia de instituição social, essa idéia não foi 

condição suficiente para a sua realização plena e eficiente (ALVES, 2006, p. 135), em 

muitos momentos, ocorrendo uma maior implantação desta somente após a metade do 

século XX. 

Verificamos que foi José Ignácio de Souza a implantar o primeiro 

estabelecimento de ensino intermediário-avançado, em 1920: o Instituto Propedêutico 

Ituiutabano. O pedagogo José Ignácio veio para a cidade transferido por perseguição 

política, para dirigir o Grupo Escolar João Pinheiro, em 1919. Obteve grande influencia, 

social e educacional, chegando inclusive a trazer musicistas e novos professores para a 

cidade. Mas acreditamos que essa experiência não tenha possuído longa duração, 

embora o Instituto Propedêutico Ituiutabano tenha lançado uma semente do que seria o 

ensino pós-primário. 

 Após, destaca-se a presença de escolas confessionais e particulares de 

excelência, que garantiram escolarização às classes sociais mais abastadas. O Grupo  

Escolar João Pinheiro era a única instituição escolar pública a oferecer ensino primário7, 

                                                 
7
 Até meados dos anos de 1960, em Ituiutaba, existiam salas isoladas de ensino primário que apenas 

ensinavam a ler, escrever e contar. Essas experiências educativas ocorriam em Igrejas, Centros Espíritas, 

associações diversas, ou na casa dos próprios professores. O Município ocupava-se de pagar os 

professores, que ensinavam até a segunda série primária, mas era um ensino sem documentação alguma, 

ocorrendo muito mais aos moldes do voluntarismo, principalmente com relação ao material escolar, ao 
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e em decorrência dos egressos que ficavam sem complementação escolar, foi que o 

professor Álvaro Brandão de Andrade fundou o Instituto Marden, em 1933. Os 

formados no ensino primário poderiam então fazer o curso de adaptação, com duração 

de dois anos, principalmente focando a preparação para o curso Normal, após 

(MORAES, 2004). Assim, o Instituto Marden instalou o curso ginasial, como segue: 

 
Em 1942 teve inicio a primeira turma do curso ginasial. Em 1951, 

sob a denominação de Colégio Comercial Barão de Mauá, foram 

implantados os seguintes cursos noturnos: Ginasial, Comercial e 

Técnico em Contabilidade, cuja primeira turma concluiu em 1953. 

Esse curso beneficiou todos aqueles que não podiam estudar durante 

o dia. Em 1950 foi criado o Curso Científico, para atender os alunos 

mardenienses que não queriam estudar fora de Ituiutaba (MORAES, 

2004, p. 12-13). 
 

O Instituto Marden recebeu a influência direta de seu fundador, princípios 

calcados no pensamento do escritor Orison Swett Marden, nascido na Nova Inglaterra, 

em 1848. O pensamento deste autor aponta para o progresso, para o crescimento 

humano social e individual, para as realizações profissionais que envolviam trabalho e 

educação. Dessa forma as idéias de Marden estiveram representadas em todas as 

práticas educativas e seguimentos do Instituto que levou o seu nome. E de acordo com 

seus fundamentos, voltados à educação da elite da cidade, encontramos que: 

 
O Instituto Marden, como muitas instituições no Brasil, alfabetizou, 

instruiu a população, formou professores e diretores das escolas, 

preenchendo a enorme lacuna deixada pelo poder público que deveria 

se ocupar em oferecer educação pública e gratuita a todos os cidadãos 

(MORAES & SANTOS, 2009, p. 9). 

 

 Já o Colégio Santa Teresa e o Colégio São José continuaram na mesma linha de 

formação da elite social da cidade de Ituiutaba e região. Embora houvesse um número 

de bolsas distribuídas a alunos carentes, assim como no Instituto Marden também havia, 

por motivos óbvios estas não atingiam toda parcela da população carente. O Colégio 

Santa Teresa, uma instituição confessional católica, foi criado por meio da Congregação 

Scalabriniana (OLIVEIRA, 2003); e o Colégio São José, por meio da Congregação dos 

Estigmatinos (COSTA, 2003), ambos em 1939. 

 Apenas para se ter uma breve noção da importância dessas congregações 

católicas com suas respectivas escolas, naquele momento, no Brasil, vejamos: 

                                                                                                                                               
prédio, à merenda e a todos os recursos necessários que não eram repassados pelo Município, ficando à 

cargo das associações ou professores que desejassem manter a sala. 
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(...) a gênese e consolidação do Colégio Santa Teresa ocorreu em um 

momento no qual a Igreja Católica atuava na tentativa de recuperar a 

catolicidade brasileira e se firmar, por meio da imigração de 

congregações estrangeiras e da instalação de suas respectivas escolas 

(OLIVEIRA & GATTI JÚNIOR, 2003, p. 5). 

 

  Dessa maneira compreendemos a importância do ensino confessional católico na 

primeira metade do século XX, na ausência quase total do poder público, pois a escola 

republicana não abrangia toda a população brasileira, como pudemos demonstrar neste 

texto. Estas duas escolas, o Colégio Santa Teresa e o Colégio São José, ofereceram e 

ainda oferecem ensino primário, ginasial e secundário. 

 

 

Balanço do Ensino Primário e Ginasial nos anos de 1950 

 

 

Ituiutaba, durante os anos de 1950, foi considerada a “Capital do Arroz” do 

Brasil, pela forte produção de grãos, sobretudo ao que dava o nome à cidade. Também a 

pecuária e as indústrias de derivados e charqueados delineavam-se de forma expressiva 

para o momento. Delinearemos o momento educacional neste período, para 

compreendermos mais à frente a instalação do Educandário Ituiutabano, escola pública, 

no sentido de ser destinada à população carente e não ser estatal.  

Associando trabalho e educação, primeiramente vamos apresentar um quadro 

sobre a alfabetização da população ituiutabana em 1950. Dessa maneira, 

compreenderemos melhor a matriz dos problemas educacionais vigentes e que 

predominaram, culminando com a abertura do Educandário Ituiutabano, como tentativa 

de minimização desses problemas. 

  

Quadro 01: Alfabetização em Ituiutaba, em 1950 

 PESSOAS PRESENTES, DE 5 ANOS E MAIS 
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DISCRIMINAÇÃO 

Números absolutos % sobre o total 

Total  Sabem 

ler e 

escrever 

Não 

sabem 

ler e 

escrever 

Sabem 

ler e 

escrever 

Não 

sabem 

ler e 

escrever 

 

Quadro 

urbano 

Homens 4.032 3.115 917 77,25 22,75 

Mulheres 4.445 2.931 1.514 65,93 34,07 

Total  8.477 6.046 2.431 71,32 28,68 

 

Quadro 

rural 

Homens 18.300 7.116 11.184 38,88 61,12 

Mulheres 16.312 5.218 11.094 31,98 68,02 

Total 34.612 12.334 22.278 35,63 64,37 

 

Em geral 

Homens 22.332 10.231 12.101 45,81 54,19 

Mulheres 20.757 8.149 12.608 39,25 60,75 

Total 43.089 18.380 24.609 42,65 57,35 

Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. 1959. p. 308. 

 

Pelo quadro, podemos, primeiramente, observar que 57,35% da população 

ituiutabana acima de 5 anos de idade, em 1950, era analfabeta. Há outro dado que nos 

permite fazer nova observação sobre a localização dessa maioria analfabeta, 

concentrada no meio agrário. Na zona urbana havia apenas 28,68% de pessoas 

analfabetas, em detrimento da zona rural, que apresentava um índice de 64,37% de 

pessoas sem instrução mínima. Podemos deduzir, pelos altos índices, que há uma 

relação entre trabalho e analfabetismo, pois a instrução praticamente inexistia entre os 

trabalhadores da zona rural, envolvidos com pecuária e agricultura.  

Mesmo havendo 14 escolas criadas na zona rural do município, o índice de 

analfabetismo era muito alto, principalmente nesse meio rural. Compreendemos o 

porquê desses índices quando, em 1955, o vereador Antenor Tomaz Domingues 

apresentou um projeto para criação de escolas na região que foi combatido 

imediatamente. Vejamos a discussão na Câmara Municipal:  
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Com a palavra o vereador Daniel de Freitas Barros que baseado em 

informações prestadas pela Prefeitura Municipal de que existem 20 

escolas paralisadas por falta de professores, acha desnecessário no 

momento, a criação de escolas, que viriam a onerar o Município. O 

vereador Antenor, com a palavra, presta esclarecimentos, justificando 

seu projeto. Usa da palavra Dr. Hélio Chaves, que acha justa a 

opinião do seu colega Dr. Daniel, porém mostra a dificuldade de se 

conseguir professoras para funcionarem na zona rural, motivo por 

que se encontram tantas escolas paralisadas (ATA DA CÂMARA 

DOS VEREADORES. N. 12. 17 nov. 1955, p. 53 e 54). 

 

Verificamos, por essa discussão, que a demanda de alunos era superior ao 

número de docentes e que estes já estavam empregados na zona urbana, que contava 

com poucas instituições de ensino, ficando as escolas da zona rural sem condições de 

funcionamento, o que elevava os índices de analfabetismo. 

 Quanto ao ensino primário8, ginasial e secundário na cidade, pudemos verificar 

que algumas escolas já ofereciam essas modalidades de ensino ao povo, mas em caráter 

deficitário, como apontam os dados:  

 

Quadro 02: Cursos completos em Ituiutaba, 1940 e 1950 

TOTAIS PESSOAS DE 10 ANOS E MAIS QUE POSSUEM 

CURSO COMPLETO OU DIPLOMA DE ESTUDOS DO 

GRAU INDICADO 

Grau elementar Grau médio Grau 

superior 

Total H M Total  H M Total H M H M 

1940 

519 284 235 354 199 155 119 43 76 41 4 

                                                 
8
 Em Ituiutaba, no momento da construção do Educandário Ituiutabano, em 1954, havia apenas dois 

grupos escolares instalados: Grupo Escolar João Pinheiro, decreto 2.327 de 22/12/1908, e Grupo Escolar 

Ildefonso Mascarenhas da Silva, decreto 2.395 de 31/01/1947. E quanto ao ensino primário de Ituiutaba 

podemos verificar mais em: FERREIRA, Ana Emília Cordeiro Souto. Da centralidade da infância na 

modernidade à sua escolarização: a Escola Estadual João Pinheiro, Ituiutaba (MG). Dissertação de 

Mestrado em Educação. UFU. 2007. RIBEIRO, Betânia de Oliveira Laterza; SILVA, Elizabeth Farias da. 

Primórdios da escola pública republicana no Triângulo Mineiro. Ituiutaba. EGIL. 2003. 
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1950 

2969 1568 1401 2452 1292 1160 451 213 238 63 3 

 Fonte: IBGE, 1940 e 1950. 

 

 Podemos comparar o aumento vertiginoso de alunos com cursos completos em 

Ituiutaba entre as décadas de 1940 e 1950, constatando que, com o aumento 

populacional, houve um aumento de 572% no total geral de alunos. O que demonstra 

grande avanço de uma década para outra, mas a situação ainda era precária se 

compararmos o resultado do Censo com o número de habitantes da cidade9, o que nos 

remete a um índice de 57,35% de analfabetismo. Outro fato curioso, a que o Quadro 02 

remete, é o de que, quanto ao ensino elementar e médio, as taxas de matrículas estavam 

equilibradas entre homens e mulheres; mas, quanto ao nível superior, mesmo entre os 

baixíssimos índices, há quase inexistência de mulheres com o curso completo. 

 Encontramos um quadro bastante expressivo que também faz um apanhado do 

movimento educacional da cidade: 

 

Quadro 03: Movimento educacional em Ituiutaba, 1953 

NOME DA ESCOLA TOTAL DE 

ALUNOS 

OBSERVAÇÃO 

Instituto Marden 819  Escola particular, 

primário, secundário 

e técnico 

Ginásio São José 358 Escola confessional 

católica, primário, 

secundário e técnico 

Educandário Santa Tereza 215 Escola confessional 

católica, primário, 

secundário e técnico 

Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva 504 Escola pública, 

                                                 
9
 Demonstrado no Quadro 01. 
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primário 

Curso supletivo de adultos 240 Escola particular 

noturna, primário 

para adultos 

Escola Ruy Barbosa 180 Escola particular, 

primário 

Escola Santa Terezinha 200 Escola particular, 

primário 

Escola Anjo da Guarda 114 Escola particular, 

Primário 

Escola José Dias Machado 160 * 

Escola Álvaro Brandão 35 * 

Escola Padre Vitório 75 * 

Escola Paroquial da Vila Natal 37 * 

Escola Imaculada Conceição 34 * 

Escola São João Batista 31 * 

Escola Amor às Letras 28 * 

Total de Alunos 3.030  

FONTE: BRANT, Celso (Org.). Revista Acaiaca. Rio de Janeiro, Ed. Pernambuco; Belo 

Horizonte, Ed. Acaica. 1953. p. 174 e 175. * Estas escolas ofereciam apenas a 1ª e a 2ª séries 

primárias, não possuíam documentação, e seu objetivo era apenas ensinar a ler, escrever e 

contar. Detalhamos sobre a Escola José Dias Machado mais à frente, no item 5.2 deste capítulo. 

 

 Esse quadro não está completo, pois faltam os dados do Grupo Escolar João 

Pinheiro, escola primária central que possuía expressivo número de alunos. Aqui já 

observamos a presença do segundo grupo escolar instalado, o Ildefonso Mascarenhas da 

Silva, e também de outras escolas particulares de ensino primário, como também as já 

citadas salas isoladas que foram contadas como escolas. 

E, como podemos verificar, os baixos índices de matrículas no ensino em 

Ituiutaba se justificam pela carência de ensino primário público, pelas constatações do 

número de analfabetos na cidade e, sobretudo, pela inexistência de ensino ginasial e 

secundário gratuito, pois estes eram apenas oferecidos pelas escolas confessionais 

católicas Colégio Santa Tereza, Colégio São José e pelo Instituto Marden, líderes no 
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ensino de qualidade, promovendo, além do curso primário, o curso ginasial e os cursos 

Normal e Técnico em Contabilidade.  

Assim, até 1958, a cidade não possuía escola ginasial pública, e os poucos 

alunos carentes que se formavam nos grupos escolares estaduais se esbarravam nas 

dificuldades de acesso quanto a mensalidades para prosseguimento do estudo. Como 

podemos observar na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros: 

 

Em 1956 havia os seguintes estabelecimentos de ensino não primário: 

Instituto Marden (cursos Técnico de Contabilidade e Ginásio); 

Ginásio Escola Comercial São José (cursos Técnico de Contabilidade 

e Ginásio); Escola Normal Santa Tereza (formação de professoras); 

(...) Com isso, Ituiutaba atrai estudantes de todos os municípios 

limítrofes (1959. p. 308). 

 

 Dessa maneira, constatamos o painel do ensino da cidade de Ituiutaba em 1956, 

momento de construção do Educandário Ituiutabano. Até então, o ensino secundário 

obedecia às leis orgânicas, que haviam sido promulgadas pelo ministro Gustavo 

Capanema, no primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, e 

também no governo provisório, pelo ministro Raul Leitão da Cunha. Entre todos os 

decretos de ensino que surgiram nesse período, 1942 até 1946, por meio do decreto-lei 

4.244, de 9 de abril de 1942, promulgou-se a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

regularizando-o no país. É interessante constatar que essas leis consolidaram o 

capitalismo sob a ditadura de Getúlio Vargas. E o próprio currículo adotado para o 

ensino ginasial (secundário) foi desenvolvido para uma elite econômica, formando 

assim as individualidades dirigentes, esclarecidas de sua missão social e patriótica, 

sendo eles os responsáveis pela missão ideológica desses princípios ao povo (ZOTTI, 

2004, p. 108), ao contrário do ensino profissionalizante, que permitiria a ascensão dos 

menos favorecidos. 
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 Foi constatando esse quadro escolar que os integrantes da UMEI, apoiados em 

seus ideais liberais espíritas, resolveram construir uma escola gratuita que atendesse à 

população carente, não só crianças e jovens, mas também a madureza10 analfabeta da 

cidade. De acordo com Saviani (2005), uma instituição não é criada para satisfazer 

necessidades momentâneas, e sim é construída, desde sua fundação material, para durar 

enquanto obedecer àqueles princípios para os quais foi criada. O processo de 

desenvolvimento de uma instituição caracteriza-se igualmente na ação. Ela não se 

constitui como algo pronto e acabado, mesmo após ser concluída. Na medida em que foi 

criada para suprir as necessidades do indivíduo, também se modifica em detrimento 

desse princípio. 

 Nem toda necessidade humana exige a criação de uma instituição. Mas as 

instituições nascem de determinada carência humana, de alguma necessidade que venha 

satisfazer o desenvolvimento da própria humanidade (SAVIANI, 2005). E foi nesse 

sentido que a UMEI constatou a realidade educacional do ensino ginasial da cidade. 

Mesmo havendo uma discussão presente na imprensa e na Câmara dos Vereadores 

quanto à implantação de um ginásio estadual, não havia ação política nenhuma a esse 

favor. Por um lado poderíamos associar esse fato ao descaso nacional, pois a falta de 

investimento no setor educacional nesse período era grande. Mas por outro verificamos 

que os integrantes da UMEI se apoiaram em políticos de outras localidades, que se 

comprometeram no empenho de verbas federais para a construção, uma vez que o 

município não ofereceu recurso algum11. 

 

O Educandário Ituiutabano entre a Crise do  

Ensino Ginasial em Ituiutaba (1960-1970) 

 

 

 Havia desde o início dos anos de 1950, uma discussão, encontrada na imprensa 

local e nas atas da Câmara dos Vereadores, sobre a instalação de um ginásio estadual, 

em Ituiutaba. Discussão esta calcada na Campanha Nacional dos Educandários 

Gratuitos (CNEG). Como lemos: 

 

                                                 
10

 A palavra madureza foi bastante utilizada para designar o adulto que voltava à escola; assim, era 

comum a expressão “curso de madureza” para educação de adultos. 

11
 Nas atas da Câmara dos Vereadores, entre 1954 e 1958, há vários pedidos de verbas da UMEI para a 

construção do Educandário, mas nenhum foi efetivado. 
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E foi certamente partindo desse princípio humilde de observação do 

panorama do ensino em nosso país, que um advogado paraibano, de 

nome Felipe Tiago, fundou em 1943, em Recife, um grande 

movimento de âmbito nacional, visando dotar, se não a todos, pelo 

menos a maioria dos municípios brasileiros com educandários 

gratuitos. Esse movimento corporificou magnificamente, e, sob a 

denominação de campanha nacional do Ensino Gratuito, já 

disseminou 72 ginásios em 17 estados do Brasil. Minas Gerais conta 

atualmente com 8 estabelecimentos desse tipo, localizados, 4 em Belo 

Horizonte, 1 em Juiz de Fora, 1 em Uberaba, 1 em Santos Dumont e 

1 em Carmo da Mata (AQUINHOADO o município com um ginásio 

gratuito. Folha de Ituiutaba, Ituiutaba, 3 mai. 1953, p.1). 

 

 Os políticos locais vinham, por meio da imprensa, fomentando essa discussão 

que não chegou à via dos fatos tão cedo quanto se supunha. Foi dessa maneira que o 

grupo da União da Mocidade Espírita de Ituiutaba, UMEI, resolveu construir o 

Educandário Ituiutabano, entrando na luta privado X público. O Educandário foi 

construído com recursos vindos da comunidade, como leilões, doações e principalmente 

dos recursos vindos do concurso “A Rainha do Arroz”. O então deputado federal 

uberabense Mário Palmério, contribuiu com verbas liberadas durante os anos de 

construção do prédio, 1954 até 1957, com parcelas significativas, sendo inaugurado o 

prédio em 9 de fevereiro de 1958. 

 O tão sonhado Ginásio Estadual, motivo de tantas promessas feitas pelos 

políticos ituiutabanos à comunidade, instalou-se, enfim, em 1965, quando o trabalho no 

Educandário se desenvolvia com problemas de superlotação e falta de verbas. Sete anos 

haviam transcorrido desde sua inauguração, mas os problemas educacionais estavam 

longe de ser resolvidos.  

 Aproximava-se o fim da época dourada da produção de arroz no município, e as 

famílias da zona rural haviam se mudado para a cidade, havendo maior crescimento 

populacional na zona urbana. Outro fator corresponde à crise do ensino ginasial, pois, 

no fim da década de 1950 e no transcorrer da de 1960, foram instalados outros grupos 

escolares na cidade, havendo maior acesso do aluno ao ensino primário. Terminado o 4º 

ano primário, as escolas públicas da cidade, o Educandário e agora o Ginásio Estadual, 

não comportavam o número de alunos que buscavam o curso Ginasial. Vejamos os 

dados: 

 

Quadro 04: Recenseamento populacional de Ituiutaba 

POPULAÇÃO 

RURAL 

POPULAÇÃO 

URBANA 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

1950 
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43.127 81,1% 10.113 18,9% 53.240 100,0% 

1960 

39.488 55,6% 31.516 44,4% 71.004 100.0% 

1970 

9.268 12,2% 66.651 87,8% 75.819 100,0% 

                            Fonte: IBGE. 1950, 1960 e 1970. 

 

 Por esse quadro, verificamos que a década de 1960 foi quando a transferência 

populacional da zona rural para a urbana já demonstrava elevado índice, comparando-se 

com a década anterior, ficando a população dividida quase por igual entre as duas zonas. 

Os índices da década de 1970 demonstram que essa transferência foi maciça, 

constatando-se o fim do ciclo do arroz e da pecuária, que promoveu uma procura maior 

pelo ensino na cidade e ocasionou uma superlotação no Educandário Ituiutabano, haja 

vista ainda a falta de escolas no município. Com o aumento de escolas públicas 

oferecendo o curso primário, houve um significativo aumento no número de matrículas, 

chegando ao ápice de 23 turmas no ano de 1969, como podemos constatar: 

 

Quadro 05: Número de turmas no curso Ginasial do Educandário Ituiutabano 

ANO QUANTIDADE 

DE TURMAS 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 

D V N T D V N T D V N T D V N T 

1961 04 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

1962 06 2 - 1 3 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

1963 08 2 - 2 4 1 - 1 2 1 - - 1 1 - - 1 

1964 12 1 - 5 6 1 - 1 2 1 - 2 3 1 - - 1 

1965 10 1 - 3 4 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 

1966 - - - - - - - - - -  - - - - - - 

1967 - - - - - - - - - - - - - -  - - 

1968 22 1 1 8 10 1 - 4 5 1 - 3 4 1 - 2 3 

1969 23 4 1 5 10 2 - 3 5 2 - 2 4 1 - 3 4 

1970 18 3 1 4 8 1 - 4 5 1 - 2 3 - - 2 2 

1971 15 1 1 4 6 1 - 3 4 1 - 1 2 1 - 2 3 

         Fonte: Relatórios anuais do Educandário Ituiutabano de 1961 até 1965 e de 1968 até 1971. Arquivo 

da 16ª SRE de Ituiutaba. 
 

 Até 1961, ano em que se formou a primeira turma ingressante, a escola recebeu 

apenas uma turma por ano. O ensino noturno passou a funcionar em 1962 e o turno 

vespertino, em 1968 — este apenas recebeu alunos do 1º ciclo. Gradativamente, pelo 

número de turmas totais, verificamos o aumento das séries, com maioria de 1º ciclos, 

até o ano de 1969, quando houve um ápice de turmas, com queda a partir de então. Esse 

movimento poderá ser compreendido se o relacionarmos com a abertura de escolas 

ginasiais a partir de então, pois, se em 1965 houve a inauguração do ginásio estadual, 
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em 1970 foi inaugurado o ginásio municipal. Vamos verificar quatro quadros que são o 

desdobramento do que foi exposto acima, acompanhando a taxa de matrícula e evasão. 

Esses apontamentos completam as percepções sobre o movimento do alunado na escola 

nos quatro anos do curso:  

 

Quadro 06: Número de alunos e porcentagem – 1º ciclo 

 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1969 1970 1971 

D N D N D N D N D N D N D N D N D N 

T. de alunos 76  - 83 42 85 90 50 193 50 139 78 299 181 210 173 173 90 188 

Aprovados 57 - 64 28 77 60 44 159 46 131 52 144 94 110 125 121 66 141 

% 75 - 77,1 66,6 90,5 66,6 88 82,3 92 94,2 66,6 48,1 51,9 52,3 72,2 69,9 73,3 75 

Reprovados 08 - 05 03 06 14 02 13 03 06 13 90 38 48 28 32 11 19 

Desistentes 08 - 13 11 - 11 01 18 01 02 13 65 49 52 20 20 13 28 

Transferidos 03 - 01 02 05 03 03 - - - - - - - - - - - 

% 25 - 22,9 33,4 9,5 33,4 12 17,7 8 5,8 33,4 51,9 48,1 47,7 27,8 30,1 26,7 25 

FONTE: Relatórios anuais do Ginásio do Educandário Ituiutabano. Arquivo da 16ª SRE de Ituiutaba. 

 

Quadro 07: Número de alunos e porcentagem – 2º ciclo 

 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1969 1970 1971 

D N D N D N D N D N D N D N D N D N 

T. de alunos 38 - 50 - 50 71 60 72 50 50 39 153 80 119 54 122 55 166 

Aprovados 35 - 40 - 48 59 58 66 40 47 33 119 52 67 40 77 43 127 

% 92,1 - 80 - 96 83 96,6 91,6 80 94 84,6 77,7 65 56,3 74 63,1 78,1 76,5 

Reprovados - - 06 - 02 12 01 05 09 03 06 29 20 20 06 28 01 09 

Desistentes 01 - 04 - - 01 - - 01 - - 05 07 32 08 17 11 27 

Transferidos 02 - - - - - 01 01 - - - - 01 - - - - 03 

% 7,9 - 20 - 04 17 0,4 8,4 20 03 15,4 22,3 35 43,7 26 36,9 21,9 23,5 

FONTE: Relatórios anuais do Ginásio do Educandário Ituiutabano. Arquivo da 16ª SRE de Ituiutaba 

 

Quadro 08: Número de alunos e porcentagem – 3º ciclo  

 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1969 1970 1971 

D N D N D N D N D N D N D N D N D N 

T. de alunos 21 - 43 - 50 - 43 73 50 50 36 100 80 81 44 87 50 56 

Aprovados 21 - 38 - 49 - 41 67 47 47 35 75 56 60 43 76 39 45 

% 100 - 88,3 - 98 - 95,3 91,7 94 94 97,2 75 70 74,1 97,7 87,3 78 80,3 

Reprovados - - 03 - - - 01 05 02 03 - 05 08 05 01 06 - 04 

Desistentes - - 02 - - - - 01 01 - 01 20 14 14 - 05 10 07 

Transferidos - - - - 01 - 01 - - - - - 02 02 - - 01 - 

% - - 11,7 - 02 - 4,7 9,3 06 06 2,8 25 30 25,9 2,3 12,7 22 19,7 

FONTE: Relatórios anuais do Ginásio do Educandário Ituiutabano. Arquivo da 16ª SRE de Ituiutaba 

 

Quadro 09: Número de alunos e porcentagem – 4º ciclo 

 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1969 1970 1971 

D N D N D N D N D N D N D N D N D N 

T. de alunos 14 - 21 - 47 - 57 - 42 56 34 71 35 88 - 81 36 91 

Aprovados 13 - 19 - 45 - 56 - 42 54 32 65 34 79 - 72 29 74 

% 100 - 90,4 - 95,7 - 98,2 - 100 96,4 94,1 91,5 97,1 89,7 - 88,8 82,8 81,3 

Reprovados - - 01 - 01 - - - - 02 01 02 - 03 - 08 02 06 

Desistentes - - - - - - 01 - - - 01 04 01 06 0 01 04 11 

Transferidos - - 01 - 01 - - - - - - - - - - - - - 

% - - 9,6 - 4,3 - 1,8 - - 3,6 5,9 8,5 2,9 10,3 - 11,2 7,2 18,7 
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FONTE: Relatórios anuais do Ginásio do Educandário Ituiutabano. Arquivo da 16ª SRE de Ituiutaba 

 

Esses quadros demonstram a movimentação ocorrida em cada ciclo do ginásio 

no período delimitado. A predominância da maioria dos alunos no ensino noturno pode 

ser compreendida por dois fatores. O primeiro é que, nos turnos diurno (matutino) e 

vespertino, as salas da escola abrigavam alunos do ensino primário e de cursos 

extracurriculares oferecidos à comunidade e, mais à frente, pelas crianças da creche; o 

segundo é que o Educandário era procurado, na maioria, por jovens que trabalhavam 

durante o dia e necessitavam de escola noturna. 

Para a questão das aprovações e retenções, notamos que, no 1º ciclo, o número 

de reprovações e desistências era muito alto, principalmente no ensino noturno, 

chegando a um ápice, em 1968, de 51,9% de alunos reprovados, desistentes e 

transferidos. Em parte, o alto índice revela-se pela relação proporcional de 1º ciclo, que 

somava, em média, um terço do total de turmas; também denota que a maioria dos 

alunos do noturno abandonava a escola em função do trabalho. Mas, nas séries 

seguintes, do 2º ao 4º ciclo, constatamos que não havia um índice tão elevado de 

reprovações e desistências, embora a proporção de turmas diminuísse relativamente. 

Nesses quadros, colocamos os alunos que fizeram exames de 2ª época junto com 

alunos aprovados, pois não há registro de aluno reprovado em 2ª época. Encontramos, 

nos relatórios anuais do Ginásio do Educandário Ituiutabano, exames de 2ª época sendo 

aplicados até o ano de 1962, sempre para poucos alunos. As reprovações ocorriam no 

fim do ano letivo, sem o concurso da 2ª época. Após esse período, somente no ano de 

1971 encontramos um aluno que passou pela 2ª época. Outro fato importante observado 

é o número de turmas, que vai diminuindo a cada novo ciclo. O alto índice de 

reprovações e desistências no 1º ciclo garante uma queda vertiginosa no ciclo seguinte 

com relação ao número de matriculados, e assim sucessivamente. Devemos levar em 

consideração que, ainda nos anos de 1960, havia predominância da cultura de que 

apenas bastava erradicar-se o analfabetismo para tornar-se escolarizado. Juntando-se, 

ainda, a questão do alunado pobre do Educandário necessitar trabalhar e que, para os 

trabalhos rudes que a cidade oferecia, principalmente em decorrência do período 

agrícola, não era necessário grau de estudo avançado. 

 Mesmo com a forte evasão na escola, verificamos que a procura pelo curso 

ginasial do Educandário era grande, e as salas lotadas foram uma constante na voz de 

ex-alunos e ex-professores que relataram existir salas com até cem alunos. O quadro a 
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seguir mostra que escolas ginasiais públicas que foram abertas em Ituiutaba até a década 

de 1970 não supriram a necessidade da cidade, pois foram poucas se comparadas com o 

seu crescimento na zona urbana. 

 

Quadro 10: Escolas ginasiais públicas em Ituiutaba até a década de 1970 

NOME DA ESCOLA NATUREZA CRIAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Ginásio do 

Educandário 

Ituiutabano 

Particular/gratuito Portaria de autorização 

442/58 de 10/05/58 
Extinto em 1978 

Ginásio Estadual Estadual Lei n. 3.936 de 

23/12/1965 

Funcionou um anexo 

1 dessa escola dentro 

do Educandário 

Ituiutabano entre os 

anos de 1971 e 1973, 

pela ordem n. 1.467 

de 7/12/71 

Ginásio Agrícola 

Municipal de 

Ituiutaba 

Municipal Lei municipal 1.338, 

de 23/10/70 

Zona rural 

Ginásio Municipal Municipal Lei municipal 1.254, 

de 1968; autorização 

de funcionamento 

pela portaria 78/69, 

publicada no “MG”, 

de 8/3/69; em 1973, 

implantação do 

regime instituído pela 

lei federal 5.692, de 

11/8/71, modificando 

o regimento conforme 

resolução 146/72, 

aprovada em 22/6/72, 

pelo Conselho 

Estadual de Educação 

(MG). 

O Ginásio Municipal 

começou a funcionar 

em 1970, sendo essas 

leis responsáveis pela 

junção de várias 

escolas, que 

formaram a atual 

Escola Municipal de 

1º e 2º graus Machado 

de Assis.  

Escola Estadual 

Polivalente 

Estadual Pelo decreto-lei n. 

16.654/74 em 

15/10/1974 

 

FONTE: Projeto político-pedagógico das escolas: Escola Estadual Israel Pinheiro e Escola 

Municipal de 1º e 2º graus Machado de Assis; Relatório anual do ginásio do Educandário 

Ituiutabano, 1961; FERREIRA, A. C. S. Da centralidade da infância (...), 2007. 

  

 Mesmo havendo ampliação no ensino com as novas escolas ginasiais durante a 

década de 1960 e 1970, a procura pelo ensino era sempre maior pelo crescimento 

populacional e pela transferência para a zona urbana. As salas estavam superlotadas, 

tanto no Educandário quanto nas outras escolas ginasiais. Os problemas educacionais se 

agravavam, faltavam professores formados; e, se havia poucas escolas que ofereciam o 

curso Ginasial, a situação do ensino secundário gratuito era inexistente. Assim, por 
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meio de inúmeras campanhas, instalou, em 1965, o curso Normal, para atender aos 

alunos que saíam do Ginásio e não tinham como continuar sua formação. Seguiu-se, em 

1967, a implantação do curso Técnico de Contabilidade. 

 

Quadro 11: Movimentação do Educandário Ituiutabano 

 

INÍCIO 

 

CURSO 

 

CARACTERÍSTICA 

 

ENCERRAMTENTO 

 

OBSERVAÇÃO 

 

1958 

 

Ginasial 

 

Ginásio do 

Educandário 

Ituiutabano 

 

1978 

 

Portaria de 

autorização 442/58 

de 10/5/58 

 

1965 

 

Normal 

 

Colégio Normal do 

Educandário 

Ituiutabano 

 

1972 

 

Decreto n. 8.331 de 

20/5/65, publicação 

da portaria 21/5/65 

 

1967 

 

Técnico em 

Contabilidade 

 

Curso de 2º grau 

Técnico de 

Contabilidade do 

Educandário 

Ituiutabano 

 

1978 

 

Portaria de 

autorização n. 121 

de 5/4/67 

FONTE: Relatórios de final de ano do Educandário Ituiutabano (1958 até 1974) 

  

Assim, mesmo ante os problemas no ensino, a proposta educacional do 

Educandário estava sedimentada na década de 1960, assegurando a presença do alunado 

pobre nos níveis técnicos do ensino secundário. Novamente, o Educandário inovou no 

ensino, sendo o primeiro a implantar cursos técnicos gratuitamente. O painel escolar 

local continuava o mesmo, com as duas escolas confessionais, Colégio Santa Tereza e 

Colégio São José, e uma particular, o Colégio Marden, oferecendo os cursos Ginasial, 

Técnico em Contabilidade e Normal. Mas todos particulares.  

Breves Considerações Finais 

 

 

Pelo breve painel apresentado sobre a instalação do ensino ginasial, na cidade de 

Ituiutaba, Minas Gerais, poderemos encontrar alguns pontos em comum entre o todo e o 

regional.  Caminhando pelas instituições escolares de Ituiutaba, ao longo do século XX, 

percebemos que este ensino ginasial chegou tardiamente, principalmente com relação ao 

ensino primário.  
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Esboçou-se por volta de 1920, com o curso preparatório do Instituto 

Propedêutico Ituiutabano, mas foi oferecido de maneira completa, somente em 1942, já 

no Instituto Marden. A oferta de vagas para o ensino ginasial, dessa forma, comungou 

com a generalização do ensino particular ocorrida na primeira metade do século XX. 

Neste momento, a omissão governamental contribuiu efetivamente para a 

universalização da escola particular no Brasil, pois: 

 

(...) uma expansão efetiva e contínua na oferta de vagas públicas só se 

verifica com números mais expressivos depois da década de 1930. 

Algumas décadas depois de 1930, a escola pública multitudinária 

tornou-se uma complexa “personagem urbana” e, no final do século 

XX, essa instituição (...) experimentava o paradoxo de ser apropriada 

pelo povo como “direito” ao mesmo tempo em que políticas públicas 

continuamente enfraqueciam a força social de seus protagonistas: 

pais, alunos e professores (FREITAS & BICCAS, 2009, p.12). 

 

A citação acima se refere em termos generalizados revelando a situação do 

Brasil como todo, pois nas pequenas cidades, longe dos grandes centros urbanos, a 

escolarização e a massificação do ensino deram-se, aproximadamente, na metade do 

século XX. Em Ituiutaba esta movimentação ocorreu somente entre os anos de 1960 e 

1970. 

Opondo-se à maneira particular e confessional do ensino, majoritário, o 

Educandário Ituiutabano, 1958, iniciou o primeiro curso ginasial gratuito da cidade, 

com a relevância de popularizar a educação ginasial e posteriormente a secundária. Esta 

escola, sob direção de um grupo de espíritas, a UMEI, foi instalada e mantida por meio 

de campanhas assistências que, inclusive, direcionaram muito de sua filosofia interna e 

práticas educativas. Mas foi o divisor de águas na linha do ensino popular na cidade, 

pela maneira pela qual foi instalada, mantida e oferecida à população carente. 

Enquanto o Educandário Ituiutabano ofereceu o ensino ginasial, foi instalado o 

primeiro Ginásio Estadual da cidade, em 1965; e posteriormente, o Ginásio Municipal, 

em 1970. Mesmo assim essas três escolas não conseguiram funcionar adequadamente, 

quanto a oferta de vagas, pois com o expressivo êxodo rural ocorrido no Brasil, e 

consequentemente, em Ituiutaba, a população urbana chegou a índices altíssimos e a 

matricula dos filhos na escola, garantia aos pais uma condição mais favorável para o 

futuro da família. 

 

O Brasil tornou-se predominantemente urbano e a escola do Estado 

foi se tornando a escola popular de massas e, por isso, chegou ao 

final dessa travessia com a pecha de ser uma instituição “mais 

adequada” aos pobres, amaldiçoada pelas camadas médias que dela 

querem manter uma distância que as distinga com relação aos “de 
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baixo” e também em relação aos próprios pares (FREITAS & 

BICCAS, 2009, p. 14). 

 

Dessa forma observamos que a massificação do ensino e das instituições 

escolares, resolveu o problema da expansão das vagas, mas não resolveu problemas tais 

como a diferenciação social, pois a popularização do ensino, associada ao aumento de 

escolas públicas no Brasil, apenas fez com que a escola estatal encontra-se este lugar: 

junto às camadas menos favorecidas. 

A expansão das escolas deu-se enfim, juntamente com o ensino ginasial, que 

mais tarde, 1996, passou a chamar-se Ensino Fundamental, com expressivas 

diferenciações. Porém a escola pública passou a ser considerada como responsável pela 

deteriorização de uma época que fora mais qualificada (FREITAS & BICCAS, 2009, 

p.19), em comparação, principalmente, com a escola republicana, pois o universo desta 

era infinitamente mais reduzido. 
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TEXTO 3 

CONTORNOS DA ESCOLA PÚBLICA MINEIRA NO INÍCIO DO 

SÉCULO XX
12

 

 

Rogéria Moreira Rezende Isobe (UFTM) 

 

 

Esta comunicação tem como objetivo contribuir para os estudos históricos sobre 

o processo institucionalização da instrução pública no Brasil, tomando como eixo de 

análise as representações da escola primária construídas pelos inspetores de ensino que 

atuavam no Triângulo Mineiro no início do século XX. A perspectiva teórica e 

metodológica adotada inscreve-se na abordagem da História Cultural da escola que busca 

desnaturalizá-la enquanto objeto de investigação, repensá-la em suas especificidades como 

“produto histórico da interação entre dispositivos de normativização de uma cultura 

escolar e das práticas que os agentes que deles se apropriam”.13 

O conceito de representação formulado por Chartier14 consiste em importante 

referência de análise, uma vez que permite o exame dos documentos, entendendo-os 

como prática discursiva que dá a ver as representações perspectivadas pelas posições 

ocupadas por seus autores, pois estas “são sempre determinadas pelos interesses de 

grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proferidos com a posição de quem os utiliza”15.  

                                                 
12

 Este trabalho é parte de um estudo que integra o Projeto de Pesquisa “História Cultural da escola e dos 

saberes pedagógicos: impressos e modelos culturais ”coordenado pelas Professoras Drª. Maria Rita de 

Almeida Toledo e Drª Marta M. C. de Carvalho. O referido Projeto conta com apoio financeiro do CNPq.   
13

 CARVALHO, M. M. C. de. A escola e a República e outros ensaios, Bragança Paulista (SP): Edusf, 

2003,  p. 261. 
14

 Para o autor “As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias 

e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outras, por elas 

menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder 

e de dominação.” CHARTIER, R., A história cultural: entre práticas e representações, Rio de Janeiro: Difel, 

1988, p. 17. 
15

 Id. Ib.  
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Nessa perspectiva, este texto privilegia a análise dos relatórios dos inspetores 

técnicos tendo em vista uma melhor compreensão dos contornos da escola pública 

delineados pelas práticas e concepções daqueles agentes educacionais, estrategicamente 

posicionados e especialmente destacados para viabilizar a modernização da educação 

escolar na perspectiva de consolidar a escola pública como espaço privilegiado de 

instrução, mas, também de disciplinarização e moralização da população. 

 

 

A Reforma de 1906: Projeto de modernização e expansão da educação popular 

 

Em Minas Gerais, o projeto de modernização idealizado por intelectuais e 

políticos republicanos visava aliar o progresso material e econômico da sociedade ao 

“progresso das mentes”, buscando “incorporar culturalmente os sujeitos sociais em suas 

diferentes manifestações, na perspectiva da formação de homens e mulheres civilizados 

e educados”16.  Nessa ambiência, a escola adquire centralidade no projeto político do 

novo regime, pois é vinculada à idéia de progresso e passa a ser encarada como recurso 

civilizatório para promover a “reforma dos costumes”17
  e produzir cidadãos 

republicanos capazes de romper com o atraso e construir um Estado próspero e 

moderno. 

Em consonância com os debates políticos realizados em outros estados 

brasileiros, os dirigentes mineiros afirmavam a necessidade de expandir a escola 

primária para erradicar o analfabetismo e construir o progresso na República. Imbuídos 

na crença de regeneração nacional por meio da escola, afirmavam a necessidade de 

formar o cidadão republicano “com autonomia moral, independente, mas perfeitamente 

ciente de sua cooperação na construção de uma obra — a cidade, a pátria, a 

humanidade”.18  

Amparados no pressuposto de que o papel do Estado era central na formulação e 

aplicação de uma política pública para o ensino primário, os governantes mineiros 

implementaram ampla reforma educacional em 1906 prescrevendo profundas alterações 

no campo educacional.  A principal novidade foi a implantação dos grupos escolares 

como expressão de moderna e renovada organização da escola primária: a escola 

graduada concebida como “um modelo organizativo de escola nos moldes dos colégios 

de ensino secundário reunindo vários professores e um diretor com vistas à difusão do 

ensino primário público”19.  

A nova modalidade de escola primária supunha a remodelação das práticas de 

ensino na sala de aula, a renovação dos métodos e processos de ensino e a introdução de 

novos saberes escolares nos estabelecimentos de ensino. Como instituição que melhor 

atendia às necessidades de expansão da escolarização pública, os grupos escolares 

configuravam-se como emblema da moderna escola primária republicana simbolizando 

                                                 
16

 VEIGA, Cynthia G. e FARIA FILHO, Luciano M. de. “Belo Horizonte: a escola e os processos 

educativos no movimento da cidade”. In: Vária História. Belo Horizonte, nº18, 1997. p. 204. 
17

 MINAS GERAIS, Secretaria do Interior, Relatório do secretário ao presidente do Estado, 1913. 
18

 FARIA FILHO, Luciano. M. de.  Dos pardieiros aos palácios: forma e cultura escolares em Belo 

Horizonte (1906-1918), Tese de Doutorado em Educação — Faculdade de Educação, Universidade de 

São Paulo, 1996 p. 302 
19

 SOUZA, Rosa F de. Alicerces da Pátria: Escola Primária e Cultura Escolar no Estado de São Paulo 

(1890-1976). Araraquara: UNESP, 2006. (Tese de Livre Docência em História da Educação). p 13 
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o progresso em Minas Gerais, e seus suntuosos “palácios”20 deveriam substituir a escola 

isolada, representada como instituição arcaica que deveria, aos poucos, ser eliminada.  

A renovação metodológica do ensino apresenta-se como prioridade nos debates 

e iniciativas realizadas no âmbito dos projetos políticos de modernização e expansão da 

educação popular. Segundo Valdemarin, no “cerne da renovação pedagógica” encontra-

se a elaboração e difusão do novo método de ensino: “concreto, racional e ativo” 

denominado “lições de coisas” ou “ensino intuitivo”. A autora constata que “mais do 

que a modernização interna da escola, esse método simboliza a pretensão de criar por 

meio da renovação da instrução, as condições necessárias às transformações sociais, 

políticas econômicas”21. Não bastava somente instruir, era imprescindível uma educação 

integral cuja realização estava intimamente associada à necessidade de uma nova forma 

de ensino. Nessa perspectiva, os reformadores instituíram em 1906 um programa único 

que deveria ser aplicado uniformemente nos grupos escolares e escolas isoladas, 

estabelecendo que “o ensino deverá seguir com rigor o método intuitivo e prático e terá 

por base o sistema simultâneo” 22. 

No bojo das mudanças pleiteadas, o serviço de inspeção escolar também é alvo 

de críticas e propostas de renovação. Em oposição à mera fiscalização de freqüência nas 

escolas, ligada aos interesses particulares e à política partidária, defende-se a 

competência técnica e pedagógica dos inspetores, pautada no saber técnico e científico 

e, portanto, pretensamente neutro. Os reformadores instituíram a Inspetoria Técnica do 

Ensino com a função de modelar23 as práticas docentes de modo uniforme nas escolas 

primárias e relatar as intervenções realizadas de modo a dar visibilidade do movimento 

reformador por meio de relatórios quinzenais enviados à Administração Central que 

buscava intervir continuamente no processo educativo com intuito de operacionalizar as 

mudanças pretendidas na organização pedagógica e administrativa do ensino. 

Iniciativas de modernização da escola nos relatos dos inspetores técnicos do 

Triângulo Mineiro 

 

Incumbidos de realizar “campanha profícua pela reforma do ensino”24 os 

inspetores técnicos relatam as estratégias mobilizadas para implantação dos grupos 

escolares no Triângulo Mineiro 

 

                                                 
20

 Sobre a implantação dos Grupos Escolares em Belo Horizonte consultar FARIA FILHO, Luciano. M. 

de.  Dos pardieiros aos palácios... op cit.    
21

 VALDEMARIN, Vera. T. . Lições de Coisas: concepção científica e projeto modernizador para a 

sociedade. Cadernos CEDES, Campinas, 2000. p. 159.  
22

 MINAS GERAIS, Regulamento da Instrução Primária e Normal do Estado de Minas Gerais, Decreto nº 

1.960 , de 16 de dezembro de 1906, Belo Horizonte, Imprensa Oficial do Estado, 1906 p. 11.  Resende analisa 

os movimentos de renovação pedagógica ocorridos em Minas Gerais em fins do século XIX e início do 

século XX. Sobre o método intuitivo a autora assinala que a partir do decênio de 1880 “preconizava-se a 

necessidade do domínio das coisas pela experimentação de relações concretas e tangíveis, como 

necessária à formação de sujeitos ativos”. RESENDE, Fernanda. M. O Domínio das Coisas: o Método 

Intuitivo em Minas Gerais nas primeiras décadas republicanas. Dissertação de Mestrado em Educação – 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, 2000. p. 16; 39. 
23

 Cf. ISOBE, Rogéria M. R. Moldando as Práticas Escolares: Um estudo sobre os Relatórios da 

Inspeção Técnica do Ensino do Triângulo Mineiro (1906-1911). São Paulo: PUC/SP, 2004. (Dissertação 

de Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade); ISOBE, Rogéria M. R. Educação e civilização 

no sertão: práticas de constituição do modelo escolar no triângulo mineiro (1906-1920). ). São Paulo: 

PUC/SP, 2004. (Tese de Dissertação Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade).  2008. 
24

 MINAS GERAIS, Secretaria do Interior, Relatório do secretário ao presidente do Estado, 1910, p. 319. 
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Pus, pois, mãos à obra de elevação do ensino aqui, não esmorecendo um 

momento, apesar das dificuldades que se me antolhavam a cada passo. Fiz 

reuniões publicas, concitei professores para o cumprimento exato dos 

métodos adotados, estabeleci conferências publicas, solicitei o apoio da 

imprensa, criei caixa escolar, obtive, enfim, que o povo, os educadores e as 

autoridades locais se interessassem pelos negócios da instrução publica. De 

tudo que até então fiz, a imprensa local se ocupou largamente, aplaudindo a 

minha ação e colaborando eficazmente para os resultados ora obtidos, em 

poucos meses. Hoje as escolas são procuradas, as matrículas atingem a 

número considerável e os professores mostram carinho e amor nos deveres 

do cargo. Por outro lado, V. Exa. observa verdadeiro entusiasmo com a 

criação do grupo escolar, cousa de que se não cogitava, visto falharem as 

anteriores e pouco entusiastas tentativas.
25

 

 

A propagação da nova modalidade de escola primária e a instauração de novas 

práticas de ensino contava, pois, com a atuação dos inspetores técnicos para “formar o 

espírito publico” nos moldes do projeto educacional republicano de civilização do povo 

por meio da reforma da escola. O inspetor ressalta seu empenho em despertar a 

população pela causa do ensino e relata as estratégias utilizadas para convencer as 

autoridades locais sobre a importância da criação do grupo escolar: realização de 

conferências públicas, criação da Caixa Escolar e solicitação do apoio da imprensa 

local. A propósito, os estudos sobre imprensa e educação no Triângulo Mineiro26 

indicam a intensa divulgação nos jornais sobre a importância da educação escolar 

representada como “senda luminosa para o progresso e para a civilização”27. O inspetor 

Ernesto Brandão relata outra estratégia utilizada para convencer as pessoas da 

localidade: 

Em um jantar que ofereci às principais pessoas da cidade, com o fim 

de conseguir a criação do grupo escolar, fiz a exposição minuciosa do 

estado de instrução aqui e me aproveitei da reunião para o lançamento 

da idéia da criação do grupo escolar, que foi logo abraçada 

unanimemente. Deliberaram então a organização de comissões que se 

encarregavam de angariar os meios precisos para a construção do 

edifício, e com prazer vi as listas acusarem quase cinco mil contos de 

réis. Houve igualmente oferecimento de madeira e o próprio terreno, 

que consegui desde logo.
28

 

                                                 
25

 MINAS GERAIS. Secretaria do Interior. Relatório de Inspeção. Inspetor Ernesto Mello Brandão. 

Uberaba. 1908. 
26

 Merece destaque os estudos sobre a imprensa e educação desenvolvidos pelo “Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em História e Historiografia da Educação” da Universidade Federal de Uberlândia. Confira, 

entre outros: ARAUJO, José Carlos & GATTI JR, Décio (Orgs.) Novos Temas em História da Educação 

Brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. Uberlândia/MG; Campinas/SP: EDUFU; 

Autores Associados, 2002; ARAUJO, José Carlos S.; GONÇALVES NETO, Wenceslau; INÁCIO 

FILHO, Geraldo & GATTI JUNIOR, Décio. Educação, Imprensa e Sociedade no Triângulo Mineiro: a 

revista A Escola (1920-1921). História da Educação, Pelotas, RS, 2(3):59-94, abril 1998; ARAUJO, José 

Carlos. “Uberlândia, MG, Partícipe dos ideais de ilustração: o jornal “O Progresso” (1908). In: FARIA 

FILHO, Luciano. M. de. et alii (orgs) História da Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: 

FCH/FUMEC, 2002; CARVALHO, Carlos. H. de. Imprensa e educação: o pensamento educacional do 

professor Honório Guimarães. Uberabinha-MG, 1905-1922. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Uberlândia -MG, 1999; GONÇALVES NETO, Wenceslau et alii. Educação e Imprensa: análise 

de jornais de Uberlândia, MG, nas primeiras décadas do século XX. Revista de Educação Pública, 1997, 

Cuiabá, nº 6. 
27

 ARAÚJO, José Carlos S. “Uberlândia, MG, Partícipe dos ideais de ilustração.. op cit. p. 174. 
28

 MINAS GERAIS. Secretaria do Interior. Relatório de Inspeção. Inspetor Ernesto Mello Brandão. 

Uberaba.  1908.  
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O inspetor expõe em seu relatório a estratégia utilizada para convencer as 

autoridades locais na implantação do grupo: oferece um jantar às “principais pessoas da 

cidade”, com o objetivo de angariar meios para construção do prédio escolar. Para o 

inspetor Ernesto Melo Brandão a implantação dos grupos escolares era importante e 

necessária para “corrigir a deficiência, para mim maior, da falta de prédios apropriados 

para o regular funcionamento das escolas”,29 que afetava a maioria dos estabelecimentos 

de ensino primário da região do Triangulo Mineiro. Em seus relatos, os inspetores 

ressaltam a importância de um espaço específico e adequado para a escola, 

materializado nos edifícios escolares apropriados para tal fim 

Está quase concluído o edifício do Grupo Escolar Araxá — prédio 

esplêndido, bem construído, majestoso. Tem 33 m de frente, 38 m de 

fundo, possui oito magníficos e bem ventilados salões, sala para 

diretor e professoras, salão para museu, oito quadros-negros com as 

dimensões exigidas pelo Regulamento, 10 latrinas, 10 mictórios, dois 

banheiros, dois recreios
30

. 

[...] O prédio, bem construído especialmente ao fim a que se destina, 

está colocado em ótimas condições de higiene, perfeitamente 

mobiliado, provido de livros e materiais didáticos necessários ao 

ensino. Até agora não foram terminados os muros divisórios da área 

destinada ao recreio dos alunos o que é uma necessidade urgente. O 

grupo possui boa instalação elétrica e telefônica
31

. 

A modernização da escola demandava, entre outras coisas, a construção ou 

adaptação de prédios próprios de acordo com os preceitos pedagógicos e higienistas que 

alicerçavam os propósitos de renovação educacional. Os prédios escolares deveriam 

destacar-se das estruturas urbanas, propiciando a visibilidade da “escola republicana”.  

Sobre essa questão Faria Filho e Vidal observam que “a racionalização e a higienização 

dos espaços e o destaque do prédio escolar com relação à cidade que o cercava visavam 

incutir nos alunos o apreço à educação nacional e científica, valorizando uma 

simbologia estética, cultural e ideológica constituída pelas luzes da República”32  

 

                                                 
29

 MINAS GERAIS. Secretaria do Interior. Relatório de Inspeção. Inspetor Ernesto Mello Brandão. 

Uberaba.  1908. 
30
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Grupo Escolar de Uberaba. 

(Fonte: MINAS GERAIS, Secretaria do Interior. 1913). 

 

A respeito do grupo escolar de Uberaba, o inspetor Ernesto Carneiro Santiago 

observa, em 1910, que o mesmo foi construído “no centro de uma bela praça ajardinada 

e no cimo de uma colina”
33

 Nem todos os grupos escolares do Triângulo Mineiro 

tiveram prédio construído especificamente para esse fim. Alguns foram adaptados, 

como o grupo de Vila Platina, conforme relata o inspetor: 

Procurei alguns cavalheiros influentes no meio social de Vila Platina e 

o ilustre presidente da Câmara Municipal, com os quais me entendi 

sobre a fundação de um grupo escolar. A idéia foi acolhida com 

aplausos, prontificando-se a Câmara, pelo seu principal órgão, a fazer 

as despesas da adaptação do ótimo prédio cedido para tal fim.
34
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Grupo Escolar de Villa Platina .   

(Fonte: Arquivo da Escola Estadual João Pinheiro.1910.) 

 

O edifício-escola deveria situar-se em um lugar central para atender aos intuitos 

do governo de promover a visibilidade dessas instituições modelares, demarcando a 

importância da escola e dando a ver à população o lugar que ocupava no projeto 

republicano educacional. A esse respeito, é pertinente a observação de Faria Filho: 

 

A escola era, naquele momento, uma instituição em construção. Estava 

deixando as casas e as igrejas para ocupar as praças e as avenidas da cidade. 

Estava tornando-se pública, no duplo sentido da palavra: deixava de ser coisa 

do mundo do privado (da casa e, portanto, da intimidade familiar), e, também, 

tornava-se conhecida, reconhecida. Essa escola que se quer pública deve, 

também, contribuir na construção do espaço público por excelência: a 

cidade
35

. 
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Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão. Uberabinha.  

(Fonte: CAPRI, Roberto. O Brasil e seus estados - Minas Gerais e seus Municípios: o Triângulo Mineiro. 

São Paulo: Capri Andrade & C. Editores, 1916 

 

Embora os relatórios enfatizassem as boas condições materiais dos grupos 

escolares, os prédios construídos logo começaram a apresentar problemas, o que 

reclamava consertos e reparos, como relata o inspetor Ernesto Carneiro Santiago, 

referindo-se ao grupo escolar de Uberaba: 

Não há dois anos que está construído e já tem paredes fendidas, 

muitas goteiras e o cimento dos alpendres estragado. Tem 10 salas, 

inclusive o gabinete das professoras são claras e higiênicas. A 

instalação sanitária é regular com obra de arte, mas o abastecimento 

de água é escasso e imprestável, durante os meses de agosto, setembro 

e outubro há semanas em que falta absolutamente água na caixa de 

distribuição e conseqüentemente em todas as torneiras e latrinas do 

estabelecimento. [...] dividindo os pátios de recreio das sessões 

masculina e feminina, existe um muro baixo de meio tijolo; é de 

urgente necessidade que tal muro tenha mais de um metro pelo menos 

de alto, vindo terminar na parte media do alpendre por uma porta de 

comunicação entre as duas referidas secções. Por motivo de 

moralidade e disciplina do estabelecimento, essa obra tem caráter 

urgentíssimo.
36

 

Entre reformas indicadas, destaca-se a necessidade de aumentar a altura do muro 

que separava os pátios de recreio dos meninos e das meninas, obra de “caráter 

urgentíssimo”, para separar as seções masculinas e femininas e evitar a convivência dos 

sexos, por motivo de “moralidade e disciplina”.  

Além da construção ou adaptação de prédios para o fim escolar a nova 

modalidade de escola primária exigia determinados apetrechos pedagógicos 

                                                 
36
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representativos da modernidade educacional, tais como mobiliário, livros e demais 

utensílios. Os relatórios de inspetores demonstram que, em geral, os grupos escolares da 

região eram providos do aparelhamento de acordo com os preceitos pedagógicos 

regulamentares. O inspetor técnico Antônio Loureiro, por exemplo, relata que no grupo 

escolar de Uberaba faltava “apenas mapas e tabuleiros de areia para o ensino de 

Geografia” para que a aparelhagem “se faça de pleno acordo com o programa 

vigente”37.O inspetor Cândido Pereira Mendonça Júnior observa que o grupo de 

Araguari “possui todos os móveis e objetos necessários a um estabelecimento deste 

gênero, só se ressentindo da falta de contadores mecânicos”38. Visitando o grupo escolar 

do Prata, o inspetor Alberto Costa relata:  

 

[...] O grupo está provido de bom mobiliário; carteiras americanas em número 

suficiente e em cada sala uma mesa para o professor e um armário para livros e 

utensílios da classe. O gabinete do Diretor está mobiliado com 1 sofá, 6 cadeiras 

de palhinha e as outras 6 estão nas salas de aulas, uma pequena mesa com 

gavetas e um bom armário para biblioteca. Possui 4 bons quadros negros, mapas 

para o ensino de geografia, de geometria, cartas de Parker, contadores 

mecânicos, coleção Declory para História Natural, caixas para ensino prático do 

sistema métrico, 1 coleção de sólidos geométricos, 1 globo terrestre, instalação 

elétrica, além de um tímpano para cada professor, 1 relógio de parede, 1 talha 

com torneira para água e um copo em cada sala e a Bandeira Nacional. A 

biblioteca possui 433 volumes; livros didáticos fornecidos pela Secretaria e de 

literatura e revistas oferecidos por particulares
39

.  

 

Os materiais escolares eram importantes para o andamento pedagógico e 

administrativo nos grupos escolares que deveriam ser exemplo de ordem, disciplina e 

metódica organização do ensino. O inspetor Alceu de Souza Novaes conta que 

providenciou um sino para ordenar e uniformizar os trabalhos escolares do grupo 

escolar de Vila Platina: 

 

Havendo porém muita diferença na hora marcada pelos relógios dos 

professores, diretor e porteiro, não havia uniformidade nas aulas, no recreio, 

cantos, princípio e fim dos trabalhos. Obtive então do sr. João Caetano Novaes, 

por empréstimo, um pequeno sino que, a cargo do porteiro, anuncia as 

mudanças de horário, cantos, etc. Depois disso, a chamada, que nunca era feita 

na hora certa, passou a ser feita às 11, conforme o Regulamento.
40
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A organização dos horários escolares também configura-se como um elemento 

de modernização do ensino e os instrumentos como relógios, sinos, campanhinhas 

passam a ser utilizados na rotina escolar. Na busca de produzir homogeneização e 

uniformidade dos trabalhos escolares, conforme as prescrições do Regulamento quanto 

à necessidade de controle racional e uniforme do tempo escolar, os diretores e 

inspetores tentavam constantemente delimitar, controlar e impor um tempo racional, 

prescrito e uniforme na escola, ou seja, um tempo marcado pelo relógio que, segundo 

Frago e Escolano, perpetua “a cronometria apreendida durante a infância na vida da 

comunidade, se constitui, assim, num símbolo cultural e num mecanismo de controle 

social da duração”41.   

No que se refere à modernização dos métodos e processos de ensino, a tônica 

dos relatórios de inspeção residia na luta contra os “métodos de decoração”:  

 

O professor ainda se prende aos velhos métodos de decorar definições, muito 

próprios para o desenvolvimento da memória porém nada servindo para vida 

prática
42

.  

 

Notei nesta aula que o programa, mal assimilado e mal aplicado, tornava todas 

as lições pouco proveitosas às alunas, principalmente porque os trabalhos 

mecânicos da decoração primavam o ensino. Chamei a atenção da docente para 

essas irregularidades e dei a maior parte das lições para corrigir tais defeitos
 43

.  

 

Os inspetores insistiam na abolição dos compêndios, apontados como vilões do 

ensino intuitivo, e indicavam o preparo antecipado das lições como forma de garantir a 

“intuição necessária” dos “processos práticos”: 

 

[a professora] abusa do método decorativo, isto é, não aplica com intuição 

necessária os processos práticos. Espero que melhore neste ponto, preparando 

com antecedência as lições para a classe, não se preocupando tanto com os 

compêndios
44

. 

 

Recomendam os pedagogos modernos o ensino intuitivo na sua ampla 

compreensão, e o Regulamento a que estamos sujeitos é nesse ponto frisante. 

Peço toda atenção dos srs. professores sobre esse ponto. É preciso que o 

professor, ao iniciar sua lição, seja ela de leitura ou de qualquer outra disciplina, 
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tenha plena convicção do que vai fazer sem se preocupar com os compêndios. 

Os melhores professores não dispensam o preparo antecipado de suas preleções, 

para que não percam em atração, tornando-se fastidiosas e sem proveito local
45

. 

Nota-se que as intervenções dos agentes envolvidos no processo educativo 

buscavam imprimir uma nova racionalização na organização e administração do ensino 

para alcançar modernidade pedagógica preconizada pela reforma do ensino para que o 

Estado e a Nação atingissem novos patamares civilizatórios. 

No âmbito do projeto republicano de modernização da escola primária, os 

grupos escolares consolidaram-se como representação de uma modalidade de escola 

superior às outras significando “não apenas uma nova forma de organizar a educação” – 

como observa Faria Filho – “mas, fundamentalmente, uma estratégia de atuação no 

campo do educativo escolar, moldando práticas, legitimando competências, propondo 

metodologias, enfim, impondo uma outra prática pedagógica e social dos profissionais 

do ensino através da produção e divulgação de novas representações escolares”46. 

A implantação dos grupos escolares nas primeiras décadas republicanas, 

expressa uma política pública de expansão da escolarização que encontrou limites e 

dificuldades de concretização, principalmente no que concerne à democratização do 

acesso à escola. No entanto, Araújo observa que “entre o projeto republicano expresso 

em Minas Gerais em 1906 por essa política, e os limites manifestos no bojo de sua 

própria implementação, não cabe descurar as realizações.”47 Sendo assim, é preciso 

considerar que aquelas instituições modelares consolidaram-se como símbolo da 

modernização educacional e do ideal civilizatório republicano viabilizando novas 

práticas, ritos e saberes que constituíram uma nova cultura escolar nas escolas primárias 

de Minas Gerais.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho aborda a educação escolar e as representações elaboradas pela 

imprensa da cidade de Ituiutaba (interior mineiro), a partir do processo de modernização 

local ao longo dos anos 50 e 60. Buscamos traçar um estudo preliminar da realidade 

histórico-educativa local através de síntese de algumas das suas características 

marcantes, analisando-as a partir do contexto global, sem deixar de observar suas 

especificidades. Como afirmou Saviani (2005, p.26):  

 

...no vigoroso desenvolvimento das pesquisas histórico-educativas nos últimos 

quinze anos, têm prevalecido as análises específicas caracterizadas por recortes 

particulares, microscópicos e fragmentários dos objetos de pesquisa histórico-

educacional. Sem negar a importância desses estudos para o conhecimento de nossa 

realidade histórico-social, parece que é de grande relevância a realização de estudos 

sintéticos e globalizantes.  

 

Assim esta pesquisa tem por objetivo, realizar um estudo crítico a partir das 

representações de imprensa veiculadas nos jornais locais, revelando as concepções 

difundidas nesses veículos de comunicação em torno da idéia de educação, professor, 

analfabetismo e aluno, mostrando parte do pensamento da elite da região do pontal de 

Minas Gerais, especificamente da cidade de Ituiutaba, identificando as especificidades 

do processo de expansão das escolas públicas articulado ao processo de modernização 

local. 

A despeito do debate entre as visões gerais que seriam demasiadamente 

genéricas e paradigmáticas e as visões singulares caracterizadas por curiosidades quase 
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banais, o fato é que tudo conduz a idéia de que o particular é expressão do 

desenvolvimento geral, o que tentaremos demonstrar nesse estudo. Utilizando-nos das 

palavras de Araújo (2005, p.182):  

 

Não se pode trabalhar com segurança a história da educação nacional 

sem o domínio do processo nas diversas regiões (...) Da mesma forma, 

não se pode promover o estudo isolado da realidade regional, 

desvinculado da interpretação de caráter geral, mais abrangente. 

 

De qualquer maneira, é importante frisar que o estudo dos sistemas 

educacionais, mesmo sendo heterogêneos e multifacetados são amostras significativas 

do contexto histórico-educativo de qualquer país (GATTI JR, 2002). Entendemos 

também que a educação vista como fenômeno sócio-cultural não deixa de ser reflexo 

dos demais processos que compõe determinada sociedade, tais como os econômicos e 

os políticos. Assim, antes de abordarmos a educação no interior mineiro nesse período, 

é preciso compreender que o contexto nacional foi marcado por acelerados processos de 

industrialização e urbanização percebidos a partir da segunda década do século XX, e 

provocaram profundas transformações estruturais no Brasil.  

A década de 20 marcou o declínio do modelo social agrário-exportador que foi 

sendo gradativamente substituído pelo nacional-desenvolvimentista, caracterizado por 

profundas transformações na estrutura econômica, social e política, através de 

acelerados processos de urbanização e de industrialização. Tais mudanças dirigiriam os 

caminhos do sistema educacional do país a partir dos anos 30, e durante o Estado Novo 

de características centralizadoras e autoritárias – houve a sistematização do ensino que 

se expandiu consideravelmente, mas de maneira deficiente. Este crescimento decorreu, 

em boa parte, da grande pressão das massas que se projetavam, pouco a pouco, no 

cenário político, demandando serviços públicos, como o acesso à educação (RIBEIRO, 

1993). 

Nos anos 50, poucas medidas foram tomadas no âmbito educacional, a grande 

referência desse período foi a discussão em torno da primeira LDBEN (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) que seria promulgada somente em 1961. Nos anos 60, 

sob o signo do autoritarismo e da centralização, a educação passaria por diversas 

mudanças impostas pelo Estado, que buscava compatibilizar o sistema educacional às 

alterações sócio-econômicas e políticas. Neste período, iniciava-se um ciclo de 

desenvolvimento que atingiria um grau sem precedentes na história do país: o 

crescimento econômico foi impressionante, com o PIB se expandindo, em média, 7% ao 

ano, entre 1960 e 1980, superando países industrializados. Este ritmo de mudanças, 
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contudo, agravou as distâncias sociais e levou a população a um sinistro panorama de 

extremos, vivido entre a abundância de poucos e a miséria da maioria. 

O discurso hegemônico buscou dissimular tal situação, propondo a 

modernização econômica como estratégia de possibilitar novas oportunidades de vida 

para a grande maioria. Porém, a modernização verificada no país, manteve-se, 

principalmente, no âmbito da consolidação dos mercados de massa e na sofisticação do 

consumo, tendência acentuada em todo o mundo, após a Segunda Guerra Mundial, que 

gerou imenso salto tecnológico permitindo incremento substancial na produção 

industrial (SKIDMORE, 1988). 

Após 13 anos de debates, com a participação de educadores, estudantes, 

intelectuais e trabalhadores, promulgou-se a primeira LDB, no. 4024/61, enviada ao 

Congresso em 1948. As discussões em torno dessa lei trouxeram à tona um velho 

conflito entre privatistas (conservadores) e defensores da escola pública (reformadores), 

e seu resultado representou a conciliação de ambas as partes. 

A promulgação desta LDB possibilitou a organização formal do sistema de 

ensino brasileiro, mas nada mudou em essência, pois a estrutura continuou fazendo 

concessões aos privatistas, e conquistas importantes da legislação anterior foram 

abandonadas como a obrigatoriedade do ensino primário que isentou o governo de 

prover educação a todos. Segundo Romanelli (1976), as vantagens perceptíveis foram: a 

não prescrição de currículo fixo para todo território nacional e a criação do Conselho de 

Representantes nos cursos técnicos com autonomia para eleger o diretor da escola, 

aprovar orçamento, etc. Isto significava um leve movimento rumo a descentralização da 

educação. 

No entanto, a educação escolar pós-64, passaria por brusco movimento de 

centralização, que atendia aos novos horizontes políticos do país. Para entendermos a 

orientação implantada no sistema educacional, é necessário remontarmos ao governo 

Juscelino que, desde a sua ascensão ao poder, priorizou os investimentos na produção, 

realizados pelo capital transnacional, que recebia subsídios e incentivos fiscais, de 

forma que o setor industrial passaria a ser a hegemonia dos anos 60. 

Neste período, cerca de 60% dos investimentos no exterior provinha de 

empresas dos EUA, que no Brasil detinham, por exemplo, 70% dos investimentos 

externos no setor de papel e celulose, 65% do setor de mineração e petróleo, lembrando 

também, sua liderança nos setores automobilístico, de máquinas e de utilidades 

domésticas (DREIFUSS, 1987). Com tal nível de investimento e com o fantasma do 

comunismo rondando o Hemisfério Ocidental, após a Revolução Cubana, as relações 
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dos EUA com os países da América Latina tomaram novo rumo, e a propaganda 

ideológica norte-americana se acentuaria em meio às incertezas da polarização 

comunismo/capitalismo, designada como Guerra Fria. A boa parceria norte-americana, 

no continente, revelou-se através da força bruta, do apoio logístico aos regimes militares 

de direita, que se multiplicaram a partir de 1959 (KATCHTUROV, 1980).  

É nesse contexto que a educação brasileira seria reestruturada, surgindo os 

acordos MEC-USAID que buscavam influência e controle ideológicos da educação no 

país, e os termos eficácia e produtividade passaram a ser empregados de alto a baixo no 

sistema de ensino, evidenciando que os EUA consideravam a educação como área 

estratégica na integração e posicionamento das sociedades periféricas no contexto geral 

do capitalismo internacional. Como estes acordos eram elaborados a partir da 

observação de modelo único e não através das especificidades de cada nível de ensino 

ou sociedade, o fracasso foi inevitável, contribuindo para reforçar as análises parciais e 

tendenciosas realizadas pelos setores externos sobre os problemas educacionais 

brasileiros. A interferência dos centros capitalistas nos sistemas de educação dos países 

periféricos baseava-se na propagação da idéia de que o desenvolvimento econômico 

estaria vinculado à escolaridade, todavia, tal paradigma dissimulava a noção de que o 

aumento da renda vinculava-se muito mais ao desenvolvimento de técnicas do que ao 

grau de escolarização (CUNHA & GOES, 1985).  

Em seqüência ao fracasso dos acordos MEC-USAID, o governo decretou leis 

específicas para a reforma do sistema de ensino (5540/68 e 5692/71), mas que também 

se baseavam no modelo americano, incompatível com as necessidades da sociedade 

brasileira, e visavam acentuar a dependência política e econômica já existente, em 

relação aos países centrais. A promulgação destas leis mostrou a verticalidade do 

sistema educacional brasileiro, devido a inexistência de debates em torno das questões 

de maior interesse pelas partes diretamente envolvidas: profissionais da educação, 

alunos e pais, assim, “não proporcionaram avanços de peso na educação do país” 

(ROMANELLI, 1976, p.171). 

A orientação da política educacional ditatorial fortaleceu a racionalidade 

científica burguesa, selecionando conteúdos que valorizavam a tecnologia. O discurso 

da modernização deveria legitimar o governo e sua política de segurança nacional, 

assim, as reformas na educação visavam a quebra da estrutura e coesão dos grupos. Isto 

evidencia a eficácia da escola na manutenção do sistema, que durante o governo 

autoritário reforçou o compromisso do ensino com a ideologia dominante que, sendo 
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inculcada na cabeça das classes populares, desviou a escola pública de sua função 

primeira de criação do conhecimento (CUNHA, 1980). 

Podemos perceber acima, que a organização da educação pelo Estado é antes de 

tudo, um problema de ordem política, pois a elaboração da legislação é feita pelas forças 

políticas instituídas que defendem os interesses das classes que representam no poder. 

Desta forma, como observou Apple (1989, p.43), a educação aparece como importante 

aliado no exercício da hegemonia, já que: 

 

(...) o papel que a escola exerce como um aparelho de estado está 

fortemente relacionado aos problemas centrais de acumulação e 

legitimação enfrentados pelo estado e pelo modo de produção em geral. 

(...) Como parte do estado, a educação, portanto, deve ser vista como 

um elemento importante na tentativa de criar um consenso ativo. 

 

É evidente que não podemos entender a escola monoliticamente como mera 

reprodutora das condições econômicas, pois estaríamos adotando uma visão 

reducionista do papel da educação, já que a reprodução só é obtida através de um 

trabalho ideológico considerável e está, ainda assim, sujeita a um trabalho contra-

hegemônico. A partir deste entendimento, salientaremos as especificidades da educação 

em Ituiutaba, por meio da análise dos dados estatísticos e dos jornais de época, tentando 

entender as representações da educação escolar na imprensa e o papel do ensino no 

processo de modernização da cidade ao longo dos anos 50 e 60, observado a partir do 

movimento maior em nível de país. 

A delimitação temporal do objeto obedeceu ao critério político-educacional 

baseado na proposta inicial de LDB (1948) enviada ao Congresso Nacional, sendo 

debatida e reformulada por longos 13 anos, passando por sua promulgação em 1961 (no. 

4024/61) até sua substituição pela lei no. 5692/71. Tal escolha foi feita a partir do 

entendimento de que a educação escolar é antes de qualquer coisa, uma questão de 

ordem política. Neste sentido, as décadas de 50 e 60 são bastante férteis para este tipo 

de análise, já que foram marcadas, sobretudo, pela agitação política, tanto no cenário 

internacional que exigia posicionamento ideológico frente a polarização capitalismo 

versus comunismo, quanto no cenário nacional, através do embate entre populismo-

desenvolvimentista e autoritarismo que resultou na implantação do regime ditador no 

ano de 1964. 

Vimos acima que a educação no país, como aparelho de Estado, foi reestruturada 

de acordo com a orientação política hegemônica do período, de forma que a LDB 

4024/61, foi sendo, gradativamente, descaracterizada pelos acordos MEC-USAID que 
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resultaram nas leis 5540/68 e 5692/71, representando reflexos do centralismo ditatorial. 

Necessário ressaltar que, a periodização desenvolvida tem apenas valor de referência, 

representando um critério de delimitação temporal do objeto, por ser uma necessidade 

metodológica, devido à abrangência do tema.  

 A relevância deste trabalho de pesquisa se explica, parcialmente, pelo ineditismo 

do tema nos estudos de história da cidade, já que parte considerável de sua dinâmica 

está ainda por se desvendar. A história da educação escolar pública em Ituiutaba durante 

os anos 50 e 60, ainda deve ser escrita, uma vez que, os pesquisadores que estudaram tal 

temática na região têm enfocado as instituições tradicionais (confeccionais com 

cobrança de mensalidades), tais como o trabalho de Moraes (2004) que faz um estudo 

interessante sobre o Instituto Marden e também de Oliveira (2003) que aborda o 

Colégio Santa Teresa.  

Ribeiro (2003) apontou a singularidade desse município no que tange a questão 

educacional, constatando o lento processo de institucionalização da escola pública em 

Ituiutaba no período que compreende os anos de 1937 e 1950. Nos anos 50, inicia-se 

forte expansão das escolas públicas (ver tabela 01), na década seguinte outras escolas 

mantidas pelo erário público seriam criadas (entre elas, o Colégio Agrícola e a Escola 

Normal), de forma que no ano de 1970, a educação escolar no município era 

marcadamente pública, rompendo com o predomínio das instituições privadas e/ou 

confeccionais, que diminuiriam em números. 

Acreditamos, portanto, que estudar a organização da rede escolar pública em 

Ituiutaba, por meio das representações veiculadas pelos jornais, contribuirá para o 

entendimento do processo histórico vivido pela região, além de abrir novas perspectivas 

para a compreensão do processo de modernização local, por meio do levantamento das 

especificidades encontradas neste estudo.  Tais peculiaridades deverão ser pensadas a 

partir de fatos bastante relevantes para se entender a articulação entre educação escolar 

e modernização. Deve-se atentar, por exemplo, para o elevado crescimento populacional 

que passava a cidade: entre 1950 e 1970 a população aumentou de aproximadamente 52 

mil para quase 70 mil habitantes.
48

 

 Tal ritmo de crescimento não pode ser creditado somente às altas taxas de 

natalidade, sendo resultado também da migração rural, pois neste momento, 

significativa parcela da população brasileira se deslocava do campo para as cidades em 

busca de melhores condições de vida (saúde, moradia e educação) e com perspectiva de 

                                                 
48

 Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos dos anos de 1950 , 1960 e 1970. 
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empregabilidade no comércio e setor de serviços públicos que se expandiam com 

velocidade, acompanhando o desenvolvimentismo nacional. 

Ituiutaba fora inserida na política de modernização nacional, à medida que sua 

população tornava-se urbana, formando mercado consumidor em potencial, além de 

liberar terras para a expansão dos negócios agrícolas, o que gerava empobrecimento 

dessa população migrante, em função de que nas cidades nem sempre conseguiam 

sustento. Nos anos 50, o poder público preocupou-se com o Plano Urbanístico local, 

com ampliação dos serviços de abastecimento de água e de iluminação pública, 

arborização e calçamento de ruas, construção de prédios públicos, buscando atender às 

demandas da população que se avolumava. Na década seguinte, a mudança urbanística 

acelerou-se ainda mais, com a chegada do asfalto, a construção de praças, implantação 

do Distrito Industrial e do primeiro Campus Universitário no município (CORTES, 

2001).  

A consolidação da sociedade de consumo de massa conciliava interesses tanto 

das elites nacionais como dos centros capitalistas mundiais no projeto de modernização. 

A noção de moderno surgira como sinônimo de mercado de massa, nos EUA, desde os 

anos 20. Após a 2
a
 Grande Guerra, o conceito de modernização foi utilizado 

principalmente para caracterizar o provável processo de transição que os países 

“atrasados” deveriam passar para alcançarem os níveis de renda, educação e 

produtividade dos países industrializados, mas resultou, numa significação de moderno 

bastante específica, definida em função do mundo das mercadorias, da indústria e dos 

negócios, onde a educação deveria estar a serviço deste tipo de modernização. Tal 

significação fora elaborada por variados canais, entre eles, por meio da massificação da 

educação durante os anos 50 e 60, no Brasil, vividos entre a democracia e o 

autoritarismo, mas em ambos os regimes de governos buscou-se reforçar esta noção de 

moderno (SCHWARTZMAN, vol.05). 

Nesse período, a expansão da rede oficial de ensino foi bastante elevada em todo 

o país. Vimos anteriormente que, o crescimento da rede de educação local demonstra 

que Ituiutaba também estava inserida no novo projeto de nação moderna pensada tanto 

pelo populismo-desenvolvimentista quanto pelos militares. Pelo elevado crescimento no 

número de instituições públicas de ensino entre o início da década de 50 e o começo da 

de 70 percebe-se a efetivação do projeto de modernização promovido pelo Estado 

brasileiro que, pelos acordos e associações aos setores externos, visava a conclusão da 

ocidentalização capitalista da clientela das escolas, através da criação de hábitos de 
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consumo, ação e pensamento, reforçando-se a dependência cultural em relação aos 

grandes centros capitalistas, principalmente, aos EUA. 

Contudo, o cenário não pode ser analisado monoliticamente, e os números sobre 

a escolarização em Ituiutaba evidenciam algumas questões que podem representar 

especificidades locais: Teria a concorrência das escolas públicas causado o fechamento 

de algumas escolas privadas? A ditadura não instalara a noção de moderno vinculada ao 

mundo dos empresários? Como entender, então, o fechamento de estabelecimentos 

privados? 

Tais questionamentos visam contribuir para a problematização de nosso objeto 

de estudo, buscando evidenciar que o estudo das diferentes regiões revela 

especificidades em relação ao contexto geral. Através da observação do ritmo das 

mudanças em Ituiutaba, durante essas décadas, podemos afirmar que é nesse período 

que se iniciou o processo de modernização que caracterizou a constituição da cidade em 

moldes bastante similares aos atuais, consolidando-se a noção de moderno vinculada ao 

estabelecimento dos mercados. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

Elegemos os jornais como fonte de pesquisa primária pois as representações 

sobre o universo escolar presentes nesses periódicos permitem abordagens mais amplas 

em relação ao fenômeno educacional, possibilitando o estudo de concepções 

pedagógicas que circulavam pelo imaginário da população local, veiculando ideais de 

educação, de professor, de aluno, por exemplo. Recorrendo a Araújo (2005, p.177): 

 

Do ponto de vista temático, a imprensa tem-se revelado em fonte 

impar, pois sua peculiaridade é revelar o movimento da história (seja 

ela educacional, social, comercial, industrial, político, literário, 

econômico, cultural etc.) em sua dinâmica cotidiana, tal como visto por 

aqueles que decidem o que noticiar. Já afirmou alguém que o 

jornalismo vive das circunstâncias. Embora, por vezes, o jornal seja 

encarado como uma fonte suspeita, na verdade é um rico manancial 

para a investigação histórico-educacional. 

 

 

Dessa forma, a importância do jornal como fonte nessa pesquisa está no fato de que, 

como relatou Maria Helena Capelato, sua atividade não consiste apenas em 

transmitir, mas, igualmente, em geral acontecimentos, compondo-os com elementos 

de uma visão bastante particular do mundo, somatória de subjetividade e de 
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interesses aos quais o jornal está vinculado (CAPELATO, 1988). Lembremos que, 

até o início da década de 70, os jornais, sobretudo os do interior, ainda eram um dos 

principais veiculadores de discursos e imagens, ficando atrás do rádio que 

ultrapassava a barreira do analfabetismo, por meio da difusão oral. A televisão só 

passaria a dominar o mercado da informação mais tarde (MILANESI, 1978).  

Utilizamos como fonte primária nessa pesquisa os escritos jornalísticos, uma vez 

que entendemos que as representações sobre o universo escolar presentes nesses 

periódicos permitem abordagens mais amplas em relação ao fenômeno educacional, 

possibilitando o estudo de concepções pedagógicas que circulavam pelo imaginário da 

população local, veiculando ideais de educação, de professor, de aluno, etc.  

Assim a importância do jornal como fonte nessa pesquisa está no fato de que, 

sua atividade não consiste apenas em transmitir, igualmente os acontecimentos, mas 

constitui-se de elementos de uma visão bastante particular do mundo, somatória de 

interesses próprios e subjetividade aos quais o jornal está vinculado. Por isso, foi 

realizada leitura minuciosa dos artigos de jornais acompanhada do fichamento de todas 

as notícias relacionadas à educação, registrando sempre o número de tombo do arquivo, 

a data, a notícia, o assunto e o grau de ensino a que se refere, revelando-nos assim, parte 

da atmosfera escolar local ao longo dos acelerados anos de 1950 e 1960. 

Foram pesquisadas as coleções constantes do acervo da Fundação Cultural do 

Ituiutaba dos seguintes jornais: “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952); “Folha de 

Ituiutaba” (1952 a 1964); “Correio do Pontal” (1956 a 1959); “Correio do Triângulo” 

(1959 a 1965); “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1970); e “Município de Ituiutaba” (1967 a 

1970).  

Realizamos a leitura e o fichamento das matérias dos jornais desse acervo, 

considerando-se que as coleções não estão completas, mesmo assim, foram analisadas 

531 notícias ao longo dessas duas décadas. Nesse trabalho, pudemos constatar os 

seguintes dados importantes: em relação ao nível de ensino abordado, 130 se referem ao 

ensino primário; 101 ao ginasial; 64 ao colegial; 57 ao ensino superior; 56 ao ensino 

técnico e 169 notícias se tratavam de assuntos diversos, tais como homenagens, torneios 

esportivos estudantis, formaturas, etc. 49  

                                                 
49

 Vemos por esses dados que os ensinos ginasial, colegial e superior eram tratados com prioridade pela 

imprensa local, pois juntos representam cerca de 41,8% dos assuntos abordados referentes ao universo 
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Consultamos também arquivos referentes aos regimentos internos das escolas do 

município, constantes no acervo da Superintendência de Ensino de Ituiutaba, para o 

conhecimento das datas de fundações dessas instituições. Também recorremos ao 

recurso das fontes orais, por meio de entrevistas as famílias de antigos proprietários e 

editores dos jornais pesquisados, buscando entender um pouco melhor do 

funcionamento desses veículos de comunicação num período onde a principal fonte de 

informação era o rádio que superava a barreira do analfabetismo, contudo, o jornal tinha 

força de redação oficial pelo discurso impresso e repleto de imagens da época.  

Para entender melhor as fontes de pesquisas utilizadas nesse trabalho, buscamos 

apontar algumas das especificidades dos jornais lidos na tentativa de compreender os 

interesses por detrás das concepções difundidas por esses veículos de comunicação.  Os 

jornais consultados circularam nos períodos e formatos indicados abaixo: 

 “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952), impresso em duas folhas, era de 

propriedade da antiga Gráfica Ipiranga S/A, pertencente ao diretor Benjamin 

Dias Barbosa; 

 “Folha de Ituiutaba” (1952 a 1964), impresso em duas folhas e era de 

propriedade do diretor Ercílio Domingues da Silva, tendo como redatores 

Geraldo Sétimo Moreira e Manoel Agostinho; 

 “Correio do Pontal” (1956 a 1959) circulava em duas folhas, tinha como diretor-

proprietário Pedro de Lourdes Morais e a participação de colaboradores 

diversos; 

 “Correio do Triângulo” (1959 a 1965) circulação em três folhas, possuía como 

proprietário Benjamin Dias Barbosa, direção e redação de Jayme Gonzaga 

Jayme e como diretor comercial Joaquim Pires das Neves; 

 “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1970), impresso em duas folhas, era pertencente 

ao diretor-redator Benjamin Dias Barbosa; 

 “Município de Ituiutaba” (1967 a 1970) que era pertencente ao órgão oficial, 

variava de três a quatro folhas e circulava em edições semanais. 

Por meio da observação dos dados acima pudemos perceber que a grande 

atuação nesse período foi do editor Benjamin Dias Barbosa que entre 1949 e 1970 ficou 

apenas alguns anos sem atuar no ramo jornalístico, possuindo a propriedade de três dos 

seis jornais pesquisados. Com exceção do jornal “Município de Ituiutaba” – órgão 

                                                                                                                                               
escolar, portanto, indicando grande atenção aos níveis de ensino que naquele momento era restrito a uma 

pequena parcela da sociedade, uma posição elitista dos jornais na defesa de seus interesses. 
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oficial do município, todos os outros eram de iniciativa privada, mantidos pelos 

anunciantes.  

Em entrevista com o senhor Joaquim Pires Neves, ex-redator e ex-diretor 

comercial do Jornal “Correio do Triângulo”, pudemos perceber que a maioria dos 

redatores desses jornais pesquisados, constituía-se por homens influentes tanto na 

cultura quanto na política do município, porém todos eles exerciam outras ocupações 

econômicas, tais como bancários, como Ercílio Domingues da Silva, ex-diretor do 

jornal “Folha de Ituiutaba” e empresários tal como Joaquim Pires Neves. 

Constatamos que o Jornal “Folha de Ituiutaba” foi censurado na época da 

ditadura militar, tendo suas atividades interrompidas no ano de 1964, o que merecerá 

um estudo mais aprofundado sobre a imprensa nesse período. Como nos anos de 1950 e 

1960, os jornais eram um dos principais veiculadores de notícias e informações, 

exerciam grande influência política e cultural na população tijucana da época, 

veiculando matérias que envolviam ideais políticos e metas econômicas em geral, mas 

muitas críticas, campanhas e reivindicações para a melhoria de condições gerais de 

algumas instituições escolares locais.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Apreciação das matérias jornalísticas 

A leitura e o fichamento das 531 notícias levantadas nas coleções desses jornais 

permitiu-nos analisar alguns dos fatores e as condições que levaram a expansão da rede 

escolar pública em Ituiutaba, tais como processos educativos, atores envolvidos, perfil 

das instituições escolares, e a identificação e a descrição de algumas das principais 

idéias e representações relativas à educação, externadas pela elite da sociedade tijucana 

da época estudada. 

Dessa forma, os jornais, aos quais tivemos acesso, revelam nos relações 

existentes entre a realidade nacional, em que passava o país, e a local, fazendo nos 

compreender que todo o processo histórico é produto de uma construção social. Assim, 

constatamos que a fundação de novas escolas em Ituiutaba-MG, apresenta-se em 

destaque, totalizando 58 notícias, fator relevante para se compreender a expansão do 

ensino público no município que demonstra sua inserção na política nacional, mas 

também, evidencia que a criação de escolas passava a gerar prestígio político já que a 

população tinha expectativas de ter acesso à educação, num momento em que o 

contingente de analfabetos era grande o que preocupava parte das elites que necessitava 
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de mão-de-obra minimamente qualificada, fator que poderia entravar o desenvolvimento 

urbano e industrial. 

Destacamos que os anos 50 e 60 foram marcados pela criação de instituições 

escolares por todo o país e Ituiutaba também fez parte dessa lógica. Importante ressaltar 

que a criação de escolas públicas passou a ser uma das principais bandeiras dos políticos 

que buscavam votos junto ao eleitorado portador da expectativa de acesso a educação. 

Na inauguração do grupo escolar citado na matéria jornalística abaixo estiveram 

presentes autoridades como prefeito, secretários e o deputado estadual Omar Diniz. Este 

último ao longo do seu mandato encaminhou vários projetos criando escolas no 

município de Ituiutaba:  

Solenemente inaugurado o Grupo Escolar Senador Camilo Chaves (...) 

os presentes de pé cantaram o Hino Nacional. (...) o prefeito Antonio S. 

Martins sugeriu então que ao 4
o
. Grupo Escolar de Ituiutaba seja dado o 

nome de Governador Clóvis Salgado. (Folha de Ituiutaba, 14/01/1956) 

 

Nos anos de 1960, seria o Deputado Luiz Junqueira quem colheria os dividendos 

políticos com a criação de escolas na região:  

 

Governador sancionou lei criando o Ginásio Estadual neste município – 

Deputado Luiz Junqueira (Folha de Ituiutaba, 18/01/1961) E também: 

Prédio do Ginásio Estadual de Ituiutaba será realidade. Ituiutaba está, 

por assim dizer, com a sua infra-estrutura econômica assentada e o 

progresso que nos espera de agora para frente é o mais seguro e 

promissor. A construção de um prédio para ginásio estadual aqui, (...) 

por obra do deputa Luiz A. F. Junqueira. (Correio do Triângulo, 

29/08/1965) 

 

Vemos acima que o progresso a ser alcançada passava agora pela construção de 

escolas, o que atenderia a parte dos anseios sociais que viam no acesso a educação a 

possibilidade de ascensão social. Dessa forma, qualquer movimento político contrário a 

expansão da rede pública de ensino, poderia gerar prejuízos a imagem das lideranças 

políticas locais, vejamos: “Criação do Ginásio Municipal – Justificativa do voto 

contrário do vereador Sebastião Mamede (...) tem conhecimento da situação de 

verdadeira angústia com que se debatem os cofres municipais.” (Folha de Ituiutaba, 

08/07/1959) 

Outro fato presente no discurso da imprensa local foi a constatação de que a 

criação das escolas na cidade fora apresentada como dádivas das autoridades políticas à 

população que de agora em diante, teriam acesso a um serviço público que até então era 

restrito a pequena parcela social: 
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O Ministério da Educação auxiliará na construção do grupo escolar 

local Governador Clóvis Salgado. Concretizadas as promessas. 

Ituiutaba, que foi sempre reconhecida, mais uma vez saberá ser grata ao 

senhor Clóvis Salgado, por mais esses auxílios que serão recebidos 

como dádivas inesquecíveis a população. (Folha de Ituiutaba, 

12/07/1957) 

 

Apesar de ocorrer à expansão da rede escolar pública em Ituiutaba, percebemos 

também a precariedade dessas instituições escolares, com uma soma de 31 notícias 

relacionadas às más condições das escolas e do ensino, além da falta de estrutura e a 

grande espera por prédio próprio para essas instituições, como vemos a seguir: “Prédio 

próprio para dois Grupos Escolares – Vão ser construídos os edifícios dos grupos 

Ildefonso Mascarenhas e Bias Fortes” (Folha de Ituiutaba, 17/01/1962).50  

O processo de construção dos prédios para as novas escolas públicas se deu 

lentamente, como o caso do Grupo Escolar Idelfonso Mascarenhas, que só teve seu 

prédio próprio em 1963, quando o grupo já tinha mais de treze anos de existência. A 

falta de prédio próprio gerava todo tipo de problema para essas instituições escolares 

públicas que necessitavam de se instalar provisoriamente anexadas aos prédios de 

outras instituições. Como é demonstrado na seguinte manchete: “Esteve ameaçado de 

paralização o Grupo Idelfonso Mascarenhas”. (Folha de Ituiutaba 09/02/1957). 

Segundo esta matéria, o grupo escolar estaria ameaçado de ter suas atividades 

suspensas, pois o Estado estaria propenso a impedir seu funcionamento anexo ao 

prédio do Grupo Escolar João Pinheiro, que tinha problemas com a conservação de 

seu prédio, necessitando de reformas emergenciais.  

                                                 
50

 Percebemos a presença de propagandas de instituições de ensino, em sua maioria referente ao ensino 

técnico, porém, as iniciativas privadas para suprir a demanda por ensino na cidade também podem ser 

vista pela ação do Rotary que em 1956, inaugurou sua escola e atendia cerca de 126 alunos. Também o 

Educandário Ituiutabano foi inaugurado pela iniciativa de particulares que se reuniram com apoio das 

Lojas Maçônicas e também do Rotary: “Abertas para a Infância Pobre de Ituiutaba, as Portas do 

Educandário Ituiutabano (...) do valor daquela obra que representa o quanto vale a iniciativa particular 

desinteressada posta a serviço dos nossos semelhantes e por que não dizer da Pátria também.” (Correio do 

Pontal, 14/02/1958) Vemos por esse artigo que o discurso da imprensa local buscava reforçar as tradições 

cristãs e patrióticas do povo brasileiro. 
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Pudemos observar que as condições materiais nessas escolas públicas eram 

precárias, como a falta de carteiras nas salas de aula, submetendo os alunos das classes 

menos favorecidas a situações que pouco favoreciam a aprendizagem escolar, como 

vemos a seguir:  

    Durante os anos de 1950 a 1970, constatamos que o “Grupo Escolar João Pinheiro” 

(primeira escola pública instalada na cidade) passou por constante precariedade em 

sua estrutura física. Nos jornais consultados, destacam-se várias notícias relacionadas 

à necessidade de reforma, ampliação de suas salas de aula e a grande espera por 

verbas públicas para o processo de execução dessas obras. Como observamos nas 

notícias seguintes: “O Grupo Escolar João Pinheiro”. (Folha de Ituiutaba 28/10/1950) 

E ainda: “Concluída a reforma do Grupo Escolar João Pinheiro”. (Folha de Ituiutaba 

09/05/1953).  

Tais notícias revelam respectivamente, as precárias condições físicas do 

prédio, fato que levou grande número de crianças a ficar sem aulas até o momento 

em que fora concluída a esperada reforma. Mostra-nos claramente que apesar da 

necessidade de se investir na formação do povo brasileiro rumo ao progresso tão 

sonhado, existia certa acomodação por parte das autoridades no que tange aos 

investimentos na expansão e manutenção da rede pública, que neste exemplo, 

demorou aproximadamente três anos para a concretização de uma reforma no 

referido grupo escolar. 

Ressaltamos também que a falta de espaços públicos para o campo cultural não 

era problema apenas da rede escolar, mas pode se destacar as 13 notícias que se referem 

à luta pela campanha em prol da biblioteca pública da cidade. Objetivo alcançado 

apenas em 1959 após oito anos de debates, campanhas e doações de livros. 

O jornal “Correio do Pontal” apontava o paradoxo em que se encontrava a cidade 

inserida no processo de modernização, mas deixando a desejar no quesito qualidade 

do ensino, uma vez que este se apresentava em condições precárias, como podemos 

destacar:  

Observamos que enquanto as escolas públicas apresentavam condições 

humilhantes de existência, os Colégios São José e Santa Tereza, que eram instituições 

privadas/confeccionais freqüentadas por uma minoria, acompanharam o processo de 

modernização da cidade, através da construção de modernos edifícios, na década de 

1950, contando com o apoio de setores dominantes, como pudemos constatar pelas 

“Campanhas das senhoras de boa vontade”. 

Percebemos também a presença de propagandas de instituições de ensino, em sua 

maioria referente ao ensino técnico, como podemos destacar a escola de datilografia 

“Gutenberg”, que a partir do ano de 1958 publicou 27 anúncios publicitários nos 

jornais, se igualando ao total de propagandas das demais instituições de ensino 

particulares. Tal fato demonstra o crescimento do ensino técnico nesse período. 
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Um dos fatores que merecem destaque se refere às notícias relacionadas ao 

movimento estudantil da época, que somam o total de 32. As matérias tratavam 

principalmente, das ações da União Estudantil de Ituiutaba; da fundação do clube 

estudantil ituiutabano, como resultado da reivindicação feita a políticos locais por 

estudantes de nível secundário; da Mocidade Espírita em luta a favor da construção do 

Educandário Ituiutabano; da participação dos grêmios estudantis na tomada de decisões 

das escolas e das críticas feitas a UNE quando do advento da ditadura militar. 

Sobre a questão do analfabetismo, constatamos que as imprensa local destinou 

pouco espaço para debater tal questão, com o registro de apenas 03 notícias referentes 

ao assunto, mesmo que o país ainda se constituísse em nação de “não letrados”. 

Percebemos nessas notícias a relação desse fenômeno com a miséria do povo o que 

estava presente também no artigo de um dos diretores do jornal que debatia o voto do 

analfabeto, quando se posiciona com cautela, mas com tendência a não apoiar a 

participação do não alfabetizado nas eleições. 

 

3.2 - Tabulação e análise da criação das escolas ituiutabanas 

 

A consulta ao acervo da Superintendência de Ensino de Ituiutaba permitiu-nos o 

acesso a dados necessários para a tabulação dos anos de fundações das instituições de 

ensino do município, reforçando a constatação da importância do período aqui estudado 

(anos 50 e 60) para a expansão das instituições públicas escolares locais, como vemos 

abaixo: 

 

TABELA 01 
Ano de Criação das instituições escolares de Ituiutaba 

ESCOLAS ESTADUAIS 

 
ANO ESCOLAS MUNICIPAIS ANO 

EE João Pinheiro  1908 EM Quirino de Morais  1941 

EE Sem Camilo Chaves  1955 EM Prof. Idelfonso Mascarenhas  1947 

EE Clóvis Salgado  1956 EM Francisco Antonio de Lorena  1951 

EE Rotary  1956 EM Jose da Silva Ramos  1958 

EE Arthur Junqueira de Almeida  1958 EM Manoel Alves Vilela  1966 

EE Gov Bias Fortes 1959 EM Machado de Assis  1968 

EE Cel. João Martins  1960 EM Agrícola de Ituiutaba  1970 

EE Cônego Ângelo  1963 Cime Mun. Tancredo P.Almeida 1971 

EE Gov Israel Pinheiro 1965 EM Pref. Camilo Chaves Junior 1979 

EE Antonio Souza Martins 1965 EM Rosa Tahan  1980 

EE Cel. Tonico Franco  1965 EM José Bernardo Jose Franco 1980 

EE Dr. Fernando Alexandre 1965 EM Aida de Andrade Chaves  1982 

EE Prof. Álvaro Brandão de And 1968 Cime Sarah Feres Silveira  1989 

EE Profa. Maria de Barros  1974 EM Nadine Derze Jorge  1992 
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EE Educ. Esp. Bem Me Quer  1986 EM Aureliano Joaquim da Silva 1996 

Cesec Clorinda M Tavares 1987 EM Hugo de Oliveira Carvalho 1999 

  EM Clorinda Junqueira 2007 

    

ESCOLAS PRIVADAS ANO ESCOLAS FILANTRÓPICAS 

 

ANO 

Instituto Marden 1933 Lar Espírita Maria de Jose Frattari  1953 

Col. Santa Teresa 1938 C Social Leão XIII 1963 

C.Form.Profis. Bebe Martins (SENAI) 1942 Cr. Esp. Josefina de Magalhães 1967 

Col. São José de Ituiutaba 1947 APAE Esc. Bem Me Quer  1971 

SENAC C. Fórum Profis de Ituiutaba.  1948 Creche Maria de Nazaré I 1981 

Ápice Centro Educacional  1980 Lar Espírita Pouso do Amanhecer 1981 

Col. Gildo Vilela Cancella  1989 Creche Maria de Nazaré II 1985 

Col. Menezes 1992 C. Inf. Nossa Sen. das Vitórias  1991 

C. Educ. Letrinhas Amigas  1992 Creche Evangélica Miria 1992 

De Paula Sistema de Ensino  1992   

Esc. Dolores Peres G. Silva (FIEMG) 1993   

Col. Dom Bosco  1994   

Inst. Educ. Evangélico Viver 1997   

Esc. Jardim de Inf. Menino Jesus 2001   

Centro Educ. Antonia E. Franco 2007   

Fonte: DADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO DE ITUIUTABA, 2009. 

  

Podemos observar que na década de 1950, 08 escolas foram criadas, sendo 07 

públicas e 01 filantrópica. Nos anos de 1960 outras 11 instituições foram fundadas, 

sendo 09 públicas, com 07 estaduais e 02 municipais, representando um forte avanço 

quantitativo na escolarização pública51.  

Já nos anos de 1970, mais 05 escolas foram fundadas, 04 públicas e 01 

filantrópica. Na década seguinte ocorre um salto significativo com a criação de mais 11 

instituições, sendo: 06 públicas, 02 estaduais e 04 municipais; 02 privadas e 03 creches 

filantrópicas.  Nos anos de 1990 até os dias atuais de 2009, mais 14 escolas foram 

criadas, sendo 04 públicas municipais, 02 filantrópicas e 08 privadas. Representando um 

avanço no número de escolas particulares, com cobranças de mensalidades. 

Mediante a análise dessa tabela, constatamos que a educação escolar em 

Ituiutaba desde a expansão das escolas públicas nos anos de 1950 e 1960, é ainda 

marcadamente pública com 33 instituições, nas quais: 16 são estaduais e 17 municipais, 

em detrimento das escolas privadas e filantrópicas que somam um total de 23 

estabelecimentos de ensino.  

                                                 
51

 Lembrando que segundo os arquivos dos regimentos escolares encontrados no acervo da 

Superintendência de Ensino de Ituiutaba, a Escola Municipal Francisco Antonio de Lorena, que se 

encontra na zona rural do município, foi criada no ano de 1951, mas somente obteve autorização para 

funcionamento no ano de 1980. Semelhantemente como ocorreu com as Escolas Municipais: Manoel 

Alves Vilela e Quirino de Morais, que foram criadas respectivamente em 1966 e 1941 e vieram a 

conseguir autorização para funcionamento apenas em 1980. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos estudos realizados até o momento, nossa tentativa foi de apontar, 

por meio da interpretação dos artigos de jornais em torno do universo escolar veiculadas 

no município de Ituiutaba ao longo das décadas de 1950 e 1960, algumas das muitas 

representações e interesses velados junto aos processos que levaram a expansão da rede 

escolar pública no município e suas reais condições que se mostraram bastante 

precárias. Dessa forma, torna-se necessário investigar os processos históricos-políticos-

sociais e suas influências no contexto escolar, como os acontecimentos ocorridos nessas 

instituições, relatados pelos jornais.  

Por meio dessa primeira etapa da pesquisa, percebemos que Ituiutaba não fugiu 

ao processo de modernização do país, caracterizado por conservar estruturas desiguais 

no que tange a distribuição da renda e dos benefícios sócio-culturais, de forma que sua 

rede de ensino foi marcada pela precariedade de recursos físicos e humanos, condições 

em que ocorreu a expansão dessa rede escolar pública. Foi por meio dessas escolas que 

a maior parte da população passou a ter acesso aos rudimentos da escrita e da leitura, 

evidenciando que a modernização local também priorizou os campos econômico e 

tecnológico, em detrimento do cultural e social. 

Para ampliação das possibilidades de interpretação, continuaremos fazendo um 

estudo da realidade política da época, relacionando o contexto de modernização 

nacional com o local, visto que Ituiutaba também se encontrava inserida nessa política 

de modernização nacional. Dessa forma, a partir dos interesses e das iniciativas dos 

grupos envolvidos no processo de discussão sobre a problemática educacional do 

período analisado, poderemos perceber a influência da elite e de suas lideranças sobre o 

processo de expansão do ensino público no município. 
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EIXO 5 –  PRÁTICAS EDUCATIVAS E 

ESTÁGIOS NAS LICENCIATURAS 

 
 

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COMO CAMPO DE SABER 

CIENTÍFICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

EDUCATIVA 
 

 
Coordenadora: Cristiane Coppe de Oliveira 

Vlademir Marim 

                        Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

Universidade Federal de Uberlândia  

 

A Educação Matemática é uma área emergente de estudos que não possui uma 

metodologia única de investigação e nem um corpo teórico claramente definido. A 

produção nessa área mostra que ela vem se constituindo como um campo de saber 

científico, tecnológico e prático que muito tem se desenvolvido nos últimos anos. Como 

saber científico, tenta elaborar teorias que se projetam sobre o saber tecnológico, usando 

o método científico, a partir de resultados de investigação e influenciada pela 

Matemática e por outras áreas (Psicologia, Filosofia, Informática, Didática, História, 

Linguística, Sociologia etc). Como um saber tecnológico, a Educação Matemática 

transparece nas aplicações que se inspiram no conhecimento científico, que se apóiam 

em modelos da Didática e que estão em contínua interação com a prática pedagógica do 

professor. Como um saber prático, alimenta-se das regras derivadas do conhecimento 

científico e tecnológico, para se adaptar às situações educativas, em especial ao 

processo ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos, sendo também o ponto de 

partida de novos enfoques, revisões e investigações. O objetivo desta Sessão 

Coordenada é mostrar três trabalhos representantes de grandes áreas de atuação de 

pesquisa: formação de professores, história da educação matemática e psicologia da 

educação matemática, realizados por docentes do Nupem (Núcleo de Pesquisa em 

Educação Matemática) e do PECE (Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática), da 

Facip/UFU.  A primeira comunicação a ser apresentada, do Prof. Vlademir Marim, 

refere-se a uma pesquisa de campo que teve como objeto de estudo o ensino da 

Matemática nas séries iniciais do EF. O trabalho levantou as dificuldades/fragilidades 

apresentadas pelos professores em suas aulas de matemática, tendo em vista o 

desenvolvimento de programas de formação continuada que respondam a essas 

necessidades. A referência teórica foi composta por autores que estudam as questões da 

formação docente à luz das novas demandas sociais. O segundo trabalho, da profª 

Cristiane Coppe de Oliveira, é uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico-

documental. A autora estuda a trajetória de vida do professor Malba Tahan por meio de 

mitos reitores pessoais, o que pode contribuir para reflexões sobre o ensino e a 

aprendizagem, para novas interpretações relativas á História da Matemática Brasileira e 

para uma análise transdisciplinar em pesquisas na área da Educação Matemática.. 

Finalmente, o trabalho de Odaléa Aparecida Viana baseia-se em pressupostos da 

psicologia cognitiva acerca das habilidades matemáticas e do raciocínio espacial, 

analisando provas avaliativas oficiais aplicadas a alunos do EF. O objetivo do trabalho 

foi identificar níveis de conceituação em geometria e habilidades espaciais requeridas 

por questões do PROEB, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. 
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Considera-se que, além do caráter científico, os três trabalhos apresentados levantam 

questões importantes para a prática educativa em Matemática no ensino básico, seja em 

relação à formação e interpretação da atuação do professor, seja referente a aspectos 

cognitivos do processo de aprendizagem.  

 

Palavras chave: Educação Matemática; Ensino de Matemática; Pesquisas em Educação 

Matemática.  

 

 

 

MATHEMATICAL EDUCATION AS A FIELD OF SCIENTIFIC 

KNOWLEDGE AND ITS CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL 

PRACTICE 
  
  

Coordenadora: Cristiane Coppe de Oliveira 

Vlademir Marim 

                        Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

Universidade Federal de Uberlândia  

 

 

Mathematical Education is an emerging area of studies that doesn’t have a single 

methodology of investigation and neither a well defined theoretical body. Production in 

this area shows that it has been constituted as a field of scientific, technological and 

practical knowledge that has been developed so much in recent years. As scientific 

knowledge, it tries to elaborate theories that interfere in technological knowledge, using 

scientific method, from investigation results and influenced by the Mathematics and 

other areas (Psychology, Philosophy, Informatics, Didactics, History, Linguistics, 

Sociology etc). As a technological knowledge, Mathematical Education becomes visible 

in the applications that inspire themselves in scientific knowledge, support themselves 

in Didactics models and are in continuous integration with teacher’s pedagogical 

practice. As a practical knowledge, it feeds itself of the rules derived from scientific and 

technological knowledge, to adapt itself to educational situations, specially to teaching-

learning mathematical content process. It is also the starting-point of new approaches, 

reviews and investigations. The goal of this Coordinated Session is to show three works 

that represent large areas of research actuation: teachers formation, history of 

mathematical education, psychology of mathematical education, carried out by teachers 

of Nupem (Núcleo de Pesquisa em Educação Matemática) and of PECE (Pesquisa em 

Ensino de Ciências e Matemática), from Facip/UFU. The first comunication to be 

presented, of Prof. Vlademir Marim, is related to a field research that focused on the 

teaching of mathematics in the first grades of primary education. The work raised 

difficulties/fragilities presented by teachers in their mathematical classes, according to 

the development of continued teaching programs that correspond to these necessities. 

Theoretical reference was composed by authors that study the issues of teachers 

formation according to the new social demands. The second work, of Prof. Cristiane 

Coppe de Oliveira, is a bibliographical-documental qualitative research. The author 

studies the life trajectory of Prof. Malba Tahan by means of personal rectors myths, 

which can contribute to reflections on teaching and learning, to new interpretations 

related to History of Brazilian Mathematics and to a transdisciplinary analysis in 

Mathematical Education. Finally, Odaléa Aparecida Viana’s work is based on cognitive 

psychology assumptions about mathematical abilities and spatial reasoning, analyzing 
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official evaluative tests applied to students from EF. The goal was to identify conceptual 

levels in geometry and spatial abilities required from PROEB tests, of Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais. It was considered that, beyond the scientific 

characteristic, the three presented works raise important questions to educational 

practice in Mathematics of elementary school related to formation and actuation 

interpretation of teacher and to cognitive aspects of learning process. 

 

Keywords: Mathematical Education; Mathematical Teaching; Researches in 

Mathematical Education.  

 

 

TEXTO 1 

 

DO SER HUMANO-PROFESSOR AOS MITOS DE MALBA TAHAN 

 

Cristiane Coppe de Oliveira 

NUPEm – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática 

FACIP/UFU – campus do Pontal 

criscopp@pontal.ufu.br 

 

1. Introdução 

 

O imaginário sempre foi, aos meus olhos, algo fascinante. Com as pesquisas, 

leituras e investigações das obras de Malba Tahan, foi inevitável viajar pelos cenários 

árabes e pelas metodologias apresentadas em sua didática da Matemática e aguçar ainda 

mais minha tendência para uma temática criativa e mítica. Criativa porque o termo 

criatividade acaba representando uma transgressão no olhar sobre a realidade e sobre o 

mundo por meio de ações e idéias geradas por Tahan. Mítica porque em todo o seu 

discurso há verbos que representam ações de um mito ou de mitos reitores de uma 

segunda linguagem, transgressora. 

Segundo Teixeira (2000), a Antropologia do Imaginário de Durand situa-se nos 

quadros epistêmicos dos chamados Projetos de Unidade da Ciência do Homem, que 

visam a instauração de um pensamento transdisciplinar. Ao classificar as construções do 

imaginário como mitológicas, Durand considera que é a mitologia que constitui o 

aperfeiçoamento exemplar da gênese do símbolo e que o mito, antes de ser escrito, é a 

palavra e é também o discurso último onde se forma a tensão antagonista fundamental a 

todo discurso. Essa idéia reforça-se ainda mais na seguinte afirmação: 
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Quero sobretudo dizer que, na duração das culturas e das vidas individuais dos 

homens – a que há quem atribua o nome confuso, em francês, de história, mas que 

Goethe, preferiu apelidar de Schiksal, destino – é o mito que, de algum modo, 

distribui os papéis da história e permite decidir aquilo que faz o momento histórico, 

a alma de uma época, de um século, de uma vida. O mito que é o referencial último 

a partir do qual a história se compreende, a partir do qual o mister do historiador é 

possível e não o inverso, o mito vai ao encontro da história, atesta-a e legitima-a, tal 

como o Antigo Testamento e as suas figuras garantem a autenticidade histórica do 

Messias para um cristão. (DURAND, 1996) 

 

Transgressivamente, como, aliás, dever ser a linguagem mítica, sempre que um 

novo espírito científico se manifestou – e o espírito científico é sempre novo, senão o 

espírito não passa de um arrazoado escolástico – o conforto intelectual insurgiu-se 

contra aqueles que, fora do círculo, parecem impedir que as coisas se processem 

sossegadamente. Mas, quando uma revolução epistemológica se vem abater nas 

margens da Antropologia – o que significa que, mais cedo ou mais tarde, toca na moral, 

nos costumes, nos critérios de verdade, na religião... –, a efervescência indignada dos 

letrados é ainda mais viva. (DURAND, 1996) 

O transgredir de linguagem nessa fala de Durand apresenta as resistências às 

mudanças de orientação epistemológica, por sua oportunidade histórica, assim como 

ocorreu no advento do heliocentrismo de Copérnico, no mecanicismo de Galileu, no 

eletromagnetismo de Maxwell, na relatividade de Einstein e na mecânica ondulatória. 

Para o autor, essas resistências estão cientificamente ultrapassadas, sugerindo, portanto, 

uma solução arquetipológica. Tal solução, do ponto de vista do autor, consiste num 

método exigido, simultaneamente, pela oportunidade histórica do movimento 

epistemológico contemporâneo e pela pertinência face a um objeto, considerando que as 

instâncias do “homem absoluto”52 são irredutivelmente plurais.  

A perspectiva arquetipológica permite escapar de uma única verdade, de uma 

única razão e de uma única história, o que desencadeia, na visão de Durand, a idéia de 

que qualquer raciocínio, de qualquer categoria, já é um discurso, sendo o mito o 

instaurador de um primeiro discurso – o sermo mythicus. Decorrre daí seu convite, por 

meio da Mitocrítica, para uma caça ao mito que, segundo Durand (1996), divide-se em 

duas partes: a delimitação dos terrenos de caça, com o levantamento dos indícios da 

presença da caça mítica e dos movimentos do mito, ou seja, a forma como ele se 

                                                 
52

 Durand (1996) refere-se ao humano absoluto, pontuando os reflexos dominantes de deglutição e 

nutrição (dominante digestiva); os copulativos e os posturais. 
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modifica. Mas afirma o autor: “O mito repete-se e repete-se para persuadir, ritmando 

obsessivamente o fio de um discurso”. Em todas as suas características, o mito, suas 

variações, perenidades e desgastes são fundamentais para o corpo de uma análise 

mitocrítica ou para o método arquetipológico. Por isso Durand (1996) afirma que 

 

O mito decompõe-se em mitemas
53

 indispensáveis que lhe conferem 

sincronicamente o sentido arquetípico, mas, diacronicamente, ele é 

apenas substituído pelas lições circunstanciadas por esse 

acolhimento, essa leitura muito particularizada. 

 

Mais tarde, Durand (2004) amplia suas idéias acerca da lógica do mito, tecendo 

considerações sobre a origem do princípio da redundância observado pelos mitólogos 

(os que praticam a Mitocrítica e a Mitoanálise54). Afirma que os processos do mito não 

seguem uma descrição histórica ou localizável, mas é na repetição, na sincronicidade 

das ligações simbólicas que eles se compõem. Por conseguinte, a redundância aponta 

sempre para um mitema. Considera ainda que o mito não raciocina nem descreve: ele 

tenta convencer pela repetição de uma relação ao longo de todas as nuanças possíveis. A 

contrapartida desta particularidade é que cada mitema – ou cada ato ritual – é o portador 

de uma mesma verdade relativa à totalidade do mito ou do rito. O mitema comporta-se 

como um holograma (termo utilizado por Edgar Morin), no qual cada fragmento e cada 

parte contêm em si a totalidade do objeto. 

Durand explica então que, quanto ao terreno onde a Mitocrítica pode ser 

aplicada, devemos atentar para a noção de escala que num terreno vasto trará lugar a 

numerosas referências. Essas referências fundamentarão o próprio sermo mythicus, a 

repetição e a redundância. Segundo Durand, essa redundância assinala um mito e a 

possibilidade de arrumar os seus elementos (mitemas) em pacotes sincrônicos, ritmando 

obsessivamente o fio diacrônico do discurso. 

 

 

2. Pesquisas fundamentadas na Mitocrítica 

                                                 
53

 Segundo o dicionário inglês Oxford, Mitema é uma narrativa puramente ficcional. Geralmente envolve 

pessoas, ações ou eventos supernaturais e incorpora alguma idéia popular referente a um fenômeno 

natural ou histórico. Durand (1996) considera que um mitema é o menor elemento significativo de um 

mito, caracterizado pela sua redundância. 

54
 A mitoanálise é um método mais generalizado da mitocrítica, ou seja, parte do individual (mitocrítica) 

para o coletivo (mitoanálise), a fim de o pesquisador desvendar os mitos de uma época. 
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Diante dessa aproximação com a Mitocrítica, considerei interessante fazer um 

levantamento bibliográfico das principais obras de Durand e de alguns de seus 

discípulos, que consideravam a Mitocrítica como um caminho teórico-metodológico 

para as pesquisas nos campos das ciências, aproveitando seu eixo inter e 

transdisciplinar. 

Dos autores e pesquisadores consultados destaco, além do próprio Durand 

(1996), Paula Carvalho (1998), Turchi (2003) e Teixeira (2000). 

Paralelamente, fiz um mapeamento dos trabalhos e dos textos acadêmicos que 

contemplavam de algum modo o termo Mitocrítica, por meio de uma pesquisa de busca 

na página do CNPq e no sistema de bibliotecas da FEUSP. 

Com esse mapeamento, levantei onze registros de pesquisa envolvendo a 

Mitocrítica na página do CNPq. Entre mestrado e doutorado, foram encontradas cinco 

pesquisas na área da Multidisciplinaridade, focalizando a Lingüística, as Letras e as 

Artes; dois trabalhos contemplando as Ciências Sociais aplicadas e envolvendo temas 

como as africanidades; duas pesquisas na área da Educação e dois trabalhos na área de 

Letras. 

No sistema de bibliotecas da FEUSP, encontrei seis registros de livros e 

capítulos, oito trabalhos acadêmicos entre mestrados e doutorados e um artigo da 

Revista de Educação da FEUSP, publicado em 1995, totalizando quinze registros 

referentes à Mitocrítica. 

Dentre esses registros gostaria de destacar as teses de Melloni (1995); Busnardo 

Filho (2002); Silva (2004); e Almeida (2005) – Recriar cada momento belo já vivido. 

O trabalho de Melloni (1995) teve como objetivo realizar uma análise 

interpretativa do escritor e jornalista Monteiro Lobato, tomando por inspiração o 

pensamento de Durand, Bachelard e Maffesoli, a fim de esclarecer, sob o ponto de vista 

do imaginário e do ideário, os aspectos antropológicos daquele autor. Para isso a análise 

focalizou configurações simbólicas e mitológicas que subjazem aos conceitos e às 

construções de Monteiro Lobato. 

A pesquisa de Busnardo Filho (2002) retoma a história de vida de Oscar Wilde 

por meio dos mitemas encontrados nas obras estudadas e que definem o mito reitor do 

processo de criação. Busnardo Filho (2002) afirma que os mitemas da época, contidos 

nas obras analisadas, são apresentados como elementos indutores de um processo de 

iniciação, que se dá tanto pela construção das obras, como pelo desenvolvimento do 

autor. 
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Silva (2004) faz uma pesquisa teórica de teor antropológico-educacional, cuja 

pretensão é abordar as Estruturas Imaginárias na obra de Cecília Meireles, tendo como 

suporte teórico-metodológico a Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand e a 

Fenomenologia Hermenêutica de Gaston Bachelard. Silva (2004) identifica, por meio de 

uma análise mitocrítica, o mito diretor da vida e da obra de Cecília Meireles, Atena, e os 

mitos que subjazem em cada estrutura, bem como os fragmentos míticos, os arquétipos 

e os símbolos subjacentes a toda a sua obra. 

Já o trabalho de Almeida (2005) investiga o universo simbólico da obra de 

Fernando Pessoa, analisando seus três principais heterônimos – Alberto Caeiro, Álvaro 

de Campos e Ricardo Reis –, além dos poemas assinados por ele mesmo. Após a análise 

mitocrítica, objetivou-se a compreensão da mitopoiesis pessoana, seu descentramento 

em heterônimos e os substratos míticos de sua obra, mostrando como sua criação 

poética se relaciona com uma educação do imaginário, que opera a união dos saberes 

cindidos pela modernidade. 

Essa busca proporcionou-me três percepções: uma de que o termo Mitocrítica 

ainda não foi muito explorado pela comunidade de pesquisadores no País; outra de que 

a FEUSP é um pólo de discussão para o tema; e ainda de que, além de ser uma 

metodologia adequada à obra e à vida de Malba Tahan, a mitocrítica poderia trazer 

interessantes possibilidades para a Educação Matemática e, mais especificamente, para 

as linhas da Etnomatemática e da História da Educação Matemática.  

Diante dessas percepções e pela busca em lapidar minhas investigações em 

Malba Tahan, acolhi as idéias de Durand (1996), a fim de desvendar os mitos reitores 

pessoais do autor, revelados pelos mitemas recorrentes em seu discurso. 

 

 

3. Contextos na Educação Matemática 

 

A transdisciplinaridade recusa a arrogância da  

certeza e propõe a humildade da busca. 

Ubiratan D´Ambrosio 

 

Pensando na humildade da busca, proposta pela transdisciplinaridade de 

D´Ambrosio (2001), acredito ainda que a Mitocrítica pode e deve ser contemplada na 

pesquisa qualitativa na Educação Matemática, particularmente nas linhas de pesquisa da 

História da Educação Matemática, evidenciando a história oral, e no Programa 
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Etnomatemática, em investigações de mitos que regem as ações e práticas de um 

determinado grupo cultural. As evidências para essa proposta encontram-se em livros e 

em pesquisas nacionais mais recentes. 

Por ser vista ainda com reservas pela comunidade da Educação Matemática, a 

história oral, dentro da pesquisa qualitativa, instiga uma aproximação com a Mitocrítica. 

Essa aproximação ganha respaldo nas seguintes palavras de Reis apud Garnica (2004), 

página 82: 

 

[...] a História associa-se a novas disciplinas (psicanálise, 

antropologia, lingüística, literatura, semiótica, mitologia comparada, 

climatologia, paleobotânica) e novas técnicas são utilizadas (carbono 

14, análise matemática, modelos, dendrocronologia, computadores). 

A história passa a ser escrita no plural: são “histórias de ...” e pode 

ser feita a partir de múltiplas perspectivas. 

 

 

Na citação anterior, a mitologia ganha espaço na pesquisa histórica e, do meu 

ponto de vista, adentra-se nas pesquisas em História da Educação Matemática. No X 

Encontro Brasileiro de Alunos de Pós-Graduação em Educação Matemática 

(EBRAPEM), realizado em setembro de 2006, na cidade de Belo Horizonte, o Grupo de 

trabalho (GT) de História da Educação Matemática discutiu vários trabalhos que tinham 

como linha teórico-metodológica a história oral. Conseqüentemente, as análises 

discutidas para a textualização iam além da clássica análise de discurso, suscitando 

recursos diferenciados: apoiavam-nas na literatura e em instrumentos metodológicos 

que traçam um sujeito fictício para a pesquisa. 

O trabalho de Rolkouski (2006), por exemplo, utilizou-se de enfoques 

diferenciados, tais como: sociológico55, psicológico popular56 e artístico-literário57 para 

analisar depoimentos de professores de Matemática, a fim de ampliar compreensões do 

“tornar-se professor de Matemática”. Apresentei, nesse mesmo grupo, parte desta 

pesquisa em andamento, apontando a Mitocrítica como um instrumento para analisar o 

discurso pedagógico de Malba Tahan na revista Al-Karismi. 

No III Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), 

apresentei no grupo de trabalho (GT) de História da Matemática e Cultura, um outro 

                                                 
55

 Fundamentado nos trabalhos de Norbert Elias e Pierre Bourdieu. 

56
 Sob a perspectiva dos trabalhos de Jerome Bruner. 

57
 Esse recurso analisa o depoimento por meio da análise e da leitura de outros textos literários. 
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recorte desta pesquisa, propondo uma visão mítica. No mesmo GT foi apresentado o 

trabalho de Costa (2006) na linha de pesquisa da Etnomatemática, propondo uma 

relação entre o pensamento lógico-matemático e o mítico, nas pesquisas que consideram 

as especificidades culturais de afro-brasileiros e indígenas. Costa (2006) afirma que 

pesquisas etnomatemáticas junto a povos indígenas têm destacado a importância de 

tomar os mitos como informantes acerca da origem das idéias matemáticas, ocorrendo o 

mesmo com relação às pesquisas com afro-brasileiros. Costa (2006) salienta: 

 

Em tais pesquisas o mito tem sido compreendido como o modelo 

matricial de toda narrativa (DURAND, 1996), como pistas para as 

potencialidades espirituais da vida humana (CAMPBELL, 2005) e 

como discursos que nos levam a perceber valores, saberes e práticas 

de diferentes povos. 

 

Mas é D’Ambrosio quem melhor explica as aproximações possíveis entre as 

pesquisas etnomatemáticas e os estudos sobre mitos. De fato, na perspectiva da 

Etnomatemática, segundo orientações do professor Ubiratan D´Ambrosio, o mito 

encontra-se no matema, dentro da etimologia da própria palavra matemática. Os mitos 

existem para “explicar, conhecer, compreender lidar com o ambiente social, cultural e 

imaginário”. Desse modo, o mito surge no triângulo primordial indivíduo-natureza-

outro, apresentado por D´Ambrosio (1999) em artigo intitulado “From Survival to 

Sublimation: an unbounded humanity”, publicado nos Anais do Primeiro Colóquio 

Mundial de Transdisciplinaridade  em Arrábida, em 1999.  

D´Ambrosio considera que o significado metafórico de vida está na integridade 

desse triângulo primordial cujas relações (lados) resultam de princípios de fisiologia 

(alimentação, cruzamento, ...) e de ecologia. E que a espécie humana obedece a pulsões 

de sobrevivência e transcendência como estratégias para manter e entender a integridade 

do triângulo primordial.  “A Etnomatemática é um programa de pesquisa em história e 

filosofia da matemática, com óbvias implicações pedagógicas.” (D´AMBROSIO, 2001) 

Considerando essa sua característica, D´Ambrosio aponta uma proposta 

pedagógica que vai no sentido de facilitar o processo de solução de problemas do 

próprio ser humano, provocando reflexões dos alunos sobre o triângulo primordial, 

devido ao fato de a evolução da espécie humana identificar-se com a superação dos 

desafios para sobreviver e para transcender, em espaço e em tempo. 
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4. Trajetória pessoal e mito 

As vivências e os mitos desvendados por meio de práticas e concepções 

aproximam-se de nossas histórias de vida, como professores, estabelecendo, dentro de 

uma leitura e de uma análise simbólica, um discurso pedagógico. 

Nesse sentido, Busnardo Filho (2002) considera que 

 

[...] a educação como processo de individuação, como processo 

iniciático e como meio de produção simbólica – função transcendente 

– é também lugar de histórias de vida, nas quais, com força muito 

maior, os mitos e os símbolos pessoais surgirão como elementos 

agregadores de aprendizagem.  

 

Desse modo, acredito que a Educação Matemática é lugar de várias histórias de 

vida que escondem uma sombra mítica – um ou mais mitos reitores pessoais. 

Pensando em vivências, em trajetória pessoal e em vidas de professores, com o 

intuito inicial de tentar aproximar-me dos mitos reitores de Malba Tahan, entrevistei 

dois educadores matemáticos que foram seus alunos. A partir de algumas perguntas 

norteadoras, elaborei uma entrevista semi-estruturada que, segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2006), 

 

 

[...] pretende aprofundar-se sobre um fenômeno ou questão 

específica, organiza um roteiro de pontos a serem contemplados 

durante a entrevista, podendo de acordo com o desenvolvimento da 

entrevista, alterar a ordem dos mesmos e, inclusive, formular 

questões não previstas inicialmente. 

 

As perguntas norteadoras foram elaboradas com a finalidade de desvendar, na 

trajetória pessoal e acadêmica desses educadores, “ecos” das idéias e concepções de 

Malba Tahan, em busca dos mitemas que definem seus mitos reitores pessoais, 

considerando que um mitema é o menor elemento significativo de um mito, 

caracterizado pela sua redundância. (DURAND, 1996),  cheguei às seguintes perguntas: 

 

1) Qual a sua concepção sobre a Matemática? 

2) Qual a sua concepção sobre a figura do matemático? 
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3) O que mudou em você, professor, depois de conhecer o discurso pedagógico 

de Malba Tahan? 

4) Quando você se lembra da figura do professor Malba Tahan, qual é a primeira 

palavra que vem a sua mente? 

5) Você se recorda de alguma teorização presente no discurso pedagógico de 

Malba Tahan? 

6) Quais são as possíveis influências do discurso pedagógico de Malba Tahan 

que se refletem em sua prática atual no movimento da Educação Matemática? 

 

Tentarei estabelecer uma interpretação que valorize as emoções dos 

entrevistados e a sombra mítica tahaniana em suas respostas. Para isso, tomarei a 

perspectiva de Maturana (1998), segundo o qual o humano se constitui no 

entrelaçamento do emocional com o racional e, por não sabermos que nossos 

argumentos racionais e todas as nossas ações têm um fundamento emocional, vivemos 

esses argumentos sem fazer referência às emoções em que se fundam. 

Ao responder à primeira pergunta, a professora Estela faz uma diferenciação 

entre Matemática pura, como uma ciência da descoberta de novas idéias; a Matemática 

aplicada, utilizada em diferentes áreas do conhecimento; e a Matemática do cotidiano, 

que a sociedade precisa saber para pensar com mais objetividade. Já o professor 

Lorenzato sintetiza suas principais concepções sobre a Matemática na frase: “A 

Matemática é um instrumento para a vida” e complementa sua fala, afirmando que a 

Matemática está ao nosso redor e que nós é que não fazemos dela uma leitura atenta. 

Sobre a concepção da figura do matemático, o professor Lorenzato diferencia em 

sua resposta o matemático do professor de Matemática; assim também afirma a 

professora Estela, que ainda aproxima a idéia do professor de Matemática ao de 

educador matemático, dizendo que ambos precisam se aperfeiçoar sempre. 

Essas concepções de Matemática e de matemático dos educadores entrevistados 

revelam uma proximidade com as idéias tahanianas: Malba Tahan sempre apresentou a 

Matemática em seu discurso, mostrando-a como um instrumento para a vida, com 

aplicações nas diversas ciências, buscando sempre uma nova leitura do professor de 

Matemática para a “ciência dos números”. A busca pelo homem novo (mitema) 

caracteriza-se por sua metodologia criativa e lúdica e, portanto, transgressora para a sua 

época, revelando uma sombra mítica prometeica. 

Ao elaborar a terceira pergunta, tentei buscar um caminho para desvendar o 

imaginário dos entrevistados em relação à figura de Malba Tahan. As respostas foram 
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muito marcantes, configurando parte da trajetória de vida desses educadores. A 

professora Estela afirma com muita emoção: 

 

Malba Tahan, meu professor Júlio César de Mello e Souza, que 

ministrou um curso na Universidade do Brasil em 1954 e depois 

ofereceu o mesmo curso no sindicato dos professores, foi a primeira 

sementinha que me fez questionar o que devo ensinar, como ensinar e 

para que ensinar. 

 

Ao analisar o fragmento anterior, percebi, na emoção da expressão da professora 

“meu professor Júlio César de Mello e Souza”, uma separação entre a intimidade na 

relação professor-aluno e o mito em que se tornou o nome Malba Tahan, o que revela, 

do meu ponto de vista, o imaginário da professora em relação a Malba, configurado 

ainda pelo termo “sementinha que me fez questionar”. O questionar (mitema) levanta 

uma sombra mítica de um “Hermes contestador”, capaz de transformar a relação do 

homem (professor) com o seu mundo (prática docente) por meio de sua mensagem. 

Filho de Zeus e da ninfa Maya, segundo Teixeira (2000), Hermes é uma 

divindade complexa, com múltiplos atributos e funções: mensageiro dos deuses, 

dispensador de bens, guardião dos caminhos, condutor de almas e companheiro do 

homem. Do meu ponto de vista, os atributos de Hermes acabam se revelando ao longo 

da trajetória de Malba Tahan, ora com maior, ora com menor intensidade, deixando ver 

um novo mito em seu caminho.  

Já o professor Lorenzato afirmou, com emoção e orgulho: Ele mudou toda a 

minha trajetória, pois me apresentou em 1958 no projeto CADES58 em São Carlos uma 

proposta de ensino de Matemática muito diferente do que eu havia visto até então. A 

fala deste professor, emocionada, ao afirmar “Ele mudou toda a minha trajetória!”, 

carrega, de igual modo, a sombra mítica de Prometeu. A mudança da trajetória 

representa o novo homem (professor). 

Novamente, tentando penetrar no imaginário e na emoção desses ex-alunos de 

Malba Tahan, perguntei-lhes: “Quando você se lembra da figura do professor Malba 

Tahan, qual a primeira palavra que vem a sua mente?”, ao que o professor Lorenzato 

respondeu: Didata e a professora Estela: Competência. Pelo seu valor e por ter sido um 

autodidata. 

                                                 
58

 O projeto CADES - Cursos da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário do 

MEC — tinha como finalidade principal formar professores de Matemática para suprir a carência de 

professores nessa área formados pelas Faculdades de Filosofia do país.  
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O termo “didata” traz um novo olhar para o contexto do ensino da Matemática 

para a época, revelando, do meu ponto de vista, uma sombra mítica de um Hermes 

guardião dos caminhos (vidas de professores), condutor de almas (ideologias e 

concepções sobre o ensino da Matemática) e companheiro do homem (prática docente e  

valorização didática). 

Na tentativa de buscar um pouco mais de racionalidade na fala dos entrevistados, 

elaborei as perguntas cinco e seis. Para a pergunta cinco, ambos os educadores 

afirmaram que Malba Tahan não utilizava nenhuma teorização em suas aulas. Que uma 

teoria para ele só tinha valor se estivesse aliada à prática na sala de aula, mas que sua 

metodologia era marcante. O professor Lorenzato recorda-se que Malba Tahan utilizava 

o caderno dirigido, em que os alunos colocavam pequenos itens e escreviam sobre eles; 

de igual modo recorda-se que primeiro Malba Tahan os fazia entender o conteúdo em 

sala de aula com todos os porquês que ele sempre se perguntava. Depois desse 

entendimento, Malba Tahan solicitava que os alunos escrevessem o que haviam 

compreendido. A professora Estela recorda-se que Malba Tahan se preocupava com a 

construção do significado. Ele afirmava que o importante era ensinar o “jeito 

matemático de pensar” com mais objetividade e criatividade, sabendo analisar 

propostas, levantar conjecturas, hipóteses e verificar quais apostos poderiam ser 

demonstrados e quais não poderiam59. 

Na perspectiva prometeica, o “jeito matemático de pensar” e os “porquês dos 

conteúdos matemáticos”, levantados pelos entrevistados revelam, do meu ponto de 

vista, a criatividade na solução de problemas, ressaltada na obra mais conhecida do 

autor – O Homem que Calculava - por meio de seu personagem principal Beremiz 

Samir. Utilizando-me de um abuso de linguagem tahaniana, vejo as afirmações dos 

educadores como uma sombra mítica de um “Prometeu Samir”. 

Elaborei a última pergunta da entrevista com o intuito de buscar uma resposta 

formal e racionalizada e desvendar mais uma sombra mítica tahaniana no discurso 

desses educadores. 

O professor Lorenzato responde com saudosismo: 

 

Recentemente, ao longo dos meus treze anos de “aposentado”, 

orientei vários trabalhos de especialização em Franca na área de 

Educação Matemática. Atualmente, tenho trabalhado mais com a 

                                                 
59

 Ao término da gravação desta resposta a professora Estela afirmou que Malba Tahan trocava idéias 

com Euclides Roxo. 
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divulgação dessas idéias que, inegavelmente, vieram com as aulas e 

postura de Malba Tahan. 

 

 

Novamente, a fala do professor carrega a idéia do novo homem, relembrando-se 

da postura e do perfil do mestre Malba Tahan como um mito em sua trajetória pessoal, 

revelando características prometeicas. 

A professora Estela afirma, reportando-se ao passado: 

 
Malba Tahan... ele me marcou muito. Marcou pela sua flexibilidade, 

pela sua forma de aceitar as coisas e transformá-las. Ele não me fez 

um discurso pedagógico, ele me deu ferramentas para eu poder 

aprender a trabalhar como professora de Matemática. 

. 

Na fala anterior, a afirmação ele me deu ferramentas para eu poder aprender a 

trabalhar como professora de Matemática assemelha-se ao fogo prometeico, de modo 

que a didática, o lúdico, a história da Matemática, enfim, o discurso pedagógico de 

Malba Tahan “incendeia” o caráter de autonomia no homem ser humano-professor de 

Matemática. 

 

5. Considerações Finais 

 

Ao retomar as questões de vivências, de trajetória pessoal e de vidas de 

professores, em busca dos mitos reitores pessoais de Malba Tahan, pautei-me na 

afirmação de Teixeira (2000) de que o imaginário de cada indivíduo está enraizado em 

sua biohistória (temperamento, caráter, estrutura pulsional, fantasmas arcaicos) — que 

lhe dá sua marca pessoal — e, ao mesmo tempo, no contexto sociocultural. Nesse 

caminho, encontrei como outro recurso imaginário a narrativa do próprio Malba Tahan, 

em depoimento ao Museu da Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro, em 25 de abril 

de 1973. 

O trabalho de Oliveira (2001) apresenta a edição desse depoimento, cujo 

objetivo principal é levar ao conhecimento dos pesquisadores o conteúdo, as idéias, a 

personalidade e as características do professor, escritor e contador de histórias Malba 

Tahan. Ainda sobre o depoimento, a autora afirma que ele é algo precioso para a 

História da Educação Matemática brasileira, pois revela as muitas faces de um professor 

de Matemática, suas experiências e suas concepções. Sob essa perspectiva, selecionei 

fragmentos desse depoimento que levantam possibilidades para desvendar os mitos 

reitores de Malba Tahan. 
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A entrevistadora Neusa Fernandes60 pergunta a Malba Tahan: “O senhor se 

lembra dos seus professores no Colégio Pedro II ou no Colégio Militar? Ou a quem o 

senhor deve essa ternura, essa paixão pela Matemática?” 

Malba Tahan responde a pergunta, relatando inicialmente suas vivências 

enquanto aluno do Colégio Militar e posteriormente, dizendo que teve um professor 

chamado Henrique César de Oliveira Costa, o Costinha, que, além de bom professor, 

tornou-se seu amigo, mostrando-lhe o gosto pela Matemática.  

Nesse fragmento do depoimento, Malba Tahan apresenta um fato muito comum 

na relação professor x aluno, em paralelo com a relação aluno x Matemática. Muitos 

alunos gostam ou não da Matemática por apreciarem ou não a figura do professor de 

Matemática. Analiso essa fala de Tahan, como um retorno a sua trajetória de aluno 

(mitema), como desencadeadora de sua escolha profissional docente, relacionada, é 

claro, com o fato de seus pais também terem sido professores. 

Sobre o seu início na carreira do magistério, a entrevistadora do MIS  pergunta-

lhe sobre sua experiência no Colégio Pedro II e na Escola Normal. Em sua resposta, um 

termo mostra-se relevante: mistificação literária. Ele afirma que mistificação literária é 

quando o escritor faz uma obra que atribui a um outro escritor, vivo, real ou imaginário. 

Nessa vivência do magistério ele afirma que lecionou 40 anos no Instituto de Educação, 

mas não lecionou apenas Matemática (mitema). Lecionou as disciplinas: a arte de ler e 

contar histórias, literatura infantil e folclore. Essa resposta demonstra o perfil rico e 

variado e — por que não dizer? — transdisciplinar do professor Malba Tahan. Sobre a 

escolha de uma mistificação literária árabe, Malba Tahan justifica-a, dizendo que o 

povo árabe se notabilizou pelas histórias – As mil e uma noites!  A fantasia, nessa parte 

do depoimento, abre lugar na sua narrativa e entra como um discurso segundo, mítico. 

Prosseguindo a leitura da narrativa do depoimento, encontrei a fala que dá, do 

meu ponto de vista, a pista principal para o encontro com um dos mitos reitores de 

Malba Tahan. O entrevistador convidado, Naomin Haissen61, pergunta a Malba Tahan 

qual o livro de sua autoria de que ele gosta mais. Malba Tahan responde que é A 

Sombra do Arco-Íris, porque é agradável e suave. Ele ainda afirma que foi o livro que 

                                                 
60

 A senhora Neusa Fernandes era diretora executiva do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro na 

época do depoimento. 

 

61
 O senhor Naomin Waissen na época era diretor do setor editorial da editora Brasil-América. 
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mais deu trabalho para escrever, que a sombra de um arco-íris é um fenômeno raro e 

que ele já havia visto essa sombra uma vez! Novamente, a fantasia ganha lugar em sua 

narrativa.  

As duas entradas da fantasia – As mil e uma noites e A sombra do arco-íris - na 

narrativa do depoimento de Malba Tahan desencadearam um caminho para uma nova 

leitura mítica, complementando as anteriores, em busca das concepções e das ideologias 

que regem os mitos reitores pessoais de Malba Tahan inseridas em sua própria obra – A 

Sombra do Arco-Íris.  

Desse modo, acredito que a trajetória pessoal de Malba Tahan e de seus ex-

alunos sempre foi acompanhada pelos mitos de Prometeu e Hermes, variando seus 

sentidos e suas lições a cada mudança de perfil e a cada aquisição de novas concepções 

ou reflexões sobre o ensino e a aprendizagem em Matemática. 
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1. Introdução 

Embora a preocupação com a Educação esteja nos discursos oficiais, nota-se que 

mesmo depois do início da reformulação do ensino no país, por meio da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9.394, de 1996, e do 

estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a situação da Educação 

é alvo de crítica por parte de intelectuais, educadores, órgãos governamentais, 

organizações não governamentais, do Terceiro Setor e  de setores da classe política,  do 

empresariado e da própria mídia - jornais, revistas, rádios, internet e redes de televisão.  

Este cenário nos leva a compreender a urgência de se fazerem pesquisas a 

respeito dos graves problemas da Educação, de modo a proporcionar entendimentos, 

indicar tendências e propor soluções adequadas.       

Dentre os muitos problemas que assolam a Educação no Brasil, destaca-se o 

ensino e a aprendizagem de Matemática nos diferentes níveis de ensino, conforme se 

constata nos baixos resultados dos alunos brasileiros, tanto em conteúdo como em 

habilidade em exames oficiais, tais como: Sistema de Avaliação do Ensino Brasileiro 

(SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Programa Internacional do 

Sistema de Avaliação (PISA).  

Muitas são as explicações dadas para esse baixo desempenho e nem mesmo há 

um consenso entre os motivos do fracasso do ensino dessa disciplina na escola. Há, por 

exemplo, a pesquisa de PONTE (1994) relatando que os pais creditam aos professores a 

responsabilidade do insucesso de seus filhos no ensino da Matemática. Já os professores 

do 2
o
 ciclo apontam a má preparação acadêmica desses alunos nos anos anteriores, 

afirmando também que os alunos não se esforçam, não prestam atenção às aulas, não 

realizam os deveres de casa e não são incentivados pelas famílias, que muitas vezes são 

pessoas de classe sócio-econômica inferior e, por não terem tido acesso à educação 

formal, consideram-se despreparadas para orientar seus filhos no processo de 

escolarização.  

Acredita-se que é possível reorientar o ensino da Matemática, de modo a torná-

lo uma experiência escolar de sucesso. Isso pressupõe naturalmente uma intervenção 

nos mais diversos níveis, incluindo as práticas pedagógicas, o currículo, o sistema 

educativo e a própria sociedade em geral, promovendo uma visão dessa disciplina como 

uma ciência em permanente evolução, que procura responder aos grandes problemas de 

cada época. 

Assim, é importante que o docente repense sua ação – tendo como referências os 

dados de sua realidade e os estudos e pesquisas existentes – seus métodos, estratégias e 

metodologias, buscando melhorar os seus conhecimentos, participando de diferentes 
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programas e oportunidades de formação, pois nos tempos atuais o curso de graduação é 

apenas uma base inicial, necessária, mas bastante insuficiente, para enfrentar os desafios 

do ensino e da aprendizagem.  

Com base nas considerações acima, definiu-se como objeto de pesquisa deste 

trabalho o ensino da Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  Uma vez 

que a suposição básica era que as dificuldades sentidas pelos professores eram 

decorrentes, em grande parte, de sua formação anterior, definiu-se o problema de 

pesquisa voltado para a busca desses fatores explicativos por meio de observações e 

análises da  sua prática docente. 

O problema deste trabalho ficou assim definido: Quais as fragilidades 

apresentadas pelos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental no ensino da 

Matemática? Para delimitar o estudo, decidiu-se que o campo de pesquisa seria o 

município de Osasco, em virtude de conhecimento anterior que o pesquisador possuía 

sobre aquela realidade de ensino e da conseqüente facilidade de acesso às escolas desse 

município.  

A pesquisa consistiu basicamente de um estudo exploratório da questão, 

apresentando um levantamento de dados feito em algumas escolas dessa região, 

selecionadas em função do baixo aproveitamento revelado pelos alunos na 

aprendizagem de Matemática. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho, ao levantar  as fragilidades da prática 

docente dos professores da rede pública municipal no ensino de Matemática nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, é oferecer subsídios para o surgimento de novas 

propostas de formação que atendam a essas necessidades.  

  

2. A formação profissional e seu desenvolvimento na prática escolar 

A formação docente pode ser entendida de três maneiras, segundo GARCIA 

(1999): a primeira, como uma função social de transmissão de saberes, do saber fazer ou 

do saber ser, que exerce o benefício do sistema sócio-econômico ou da cultura 

dominante; a segunda, como um processo de desenvolvimento e de estruturação da 

pessoa que realiza as possibilidades da aprendizagem;  a terceira, a formação como 

instituição, quando a estrutura organizacional planifica e desenvolve atividades de 

formação. 

 Julga-se que a formação docente assume um papel que transcende o ensino que 

pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na 

possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas 

aprendam e se adaptem para poder conviver com as mudanças e as incertezas 

(IMBERNÓN, 2000).  

 Pode-se admitir que existam várias etapas na formação profissional do 

indivíduo. Segundo TARDIF (1990), a formação do professor se inicia antes da 

universidade, cristaliza-se na formação universitária ou equivalente, valida-se e 

aperfeiçoa-se na entrada e prossegue durante uma parte substancial da vida profissional.  

 Uma das etapas da formação do professor é a formação denominada inicial. 

GARCIA (1999) menciona que esta formação é uma função que, ao longo da história, 

vem sendo progressivamente realizada por instituições específicas, por profissionais 
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especializados, e é acompanhada de um currículo que estabelece a seqüência e o 

conteúdo instrucional do programa.  

 A formação inicial cumpre três funções: a de formar e treinar futuros 

professores, de modo a prepará-los para funções profissionais, a de licenciar os 

professores para suas atividades em sala de aula, e a de exercer  o papel de agente de 

mudanças do sistema educativo, ou então, por outro lado, reproduzir a cultura 

dominante (GARCIA, 1999).  

Além disso, PERRENOUD (2000) afirma que essa formação tem de preparar o 

futuro professor para refletir sobre a sua prática, criar modelos e exercer sua capacidade 

de observação, análise, metacognição e metacomunicação. Para ele, essa construção não 

pode ser adquirida repentinamente; necessita de um determinado tempo, disponibilidade 

do estudante e ambiente para esse desenvolvimento.  

  Ao se trabalhar com o professor o desenvolvimento de um conhecimento 

reflexivo em sua formação, propõe-se evitar o caráter reprodutor, acrítico e conservador 

do enfoque tradicional sobre a prática. Pode-se considerar uma evolução histórica em 

nossa educação, pois esta presencia um movimento teórico e prático dinâmico em 

permanente reconstrução, o qual não era considerado até duas décadas anteriores 

(GOMEZ, 2000). Acredita-se que é necessário que o professor tenha consciência de que 

sua formação inicial é básica para a construção do conhecimento pedagógico pautado 

por princípios e regras práticas. Essa percepção o conduz à necessidade de valorizar sua 

formação permanente na educação, a partir das mudanças ocorridas na sociedade na 

qual está inserido.  

 Para IMBERNÓN (2002), essa formação é geralmente denominada  formação 

continuada, na qual o professor deve ajudar a desenvolver um conhecimento 

profissional que lhe permita avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação 

educativa que deve ser introduzida constantemente nas escolas: desenvolver habilidades 

básicas no âmbito de estratégias de ensino em um determinado contexto do 

planejamento, do diagnóstico e da avaliação; proporcionar as competências para ser 

capaz de modificar as tarefas educativas continuamente,  numa tentativa de adaptação à 

diversidade e ao contexto dos alunos;  comprometer-se com o meio social.   

 Do ponto de vista de GARCIA (1999), a formação continuada dos professores é 

uma atividade realizada em exercício com o objetivo do desenvolvimento profissional e 

pessoal, individualmente ou em grupo, do desempenho mais eficaz das suas tarefas 

atuais ou da preparação para a realização de novas tarefas. Além disso, segundo 

TARDIF (1990), a formação continuada deve estar centrada nas necessidades e 

situações vivenciadas pelos docentes, diversificando suas formas: formação pelos pares, 

formação por medida, no meio de trabalho e/ou integrada numa atividade de pesquisa. 
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 Dentro dessa perspectiva, a formação continuada ocorre após a formação inicial, 

visando melhorar os conhecimentos, as habilidades práticas e as atitudes dos professores 

na busca de maior eficácia na aprendizagem de seus alunos. Com esse novo perfil de 

professor que se construiu, o conceito de formação está relacionado diretamente ao de 

aprendizagem permanente, que considera os seus saberes e competências como 

resultados, não apenas da formação inicial, mas também da formação continuada 

(MIZUKAMI, 2002).   

 Ao desenvolver a formação continuada, na escola ou fora dela, é importante que 

a mesma esteja também direcionada aos diretores, supervisores e coordenadores, pois é 

preciso haver uma articulação entre esses profissionais, tratando-se de uma equipe no 

sentido curricular e pedagógico, estando também relacionada às políticas educativas do 

momento e às tendências de propostas inovadoras (TORRES, IN MIZUKAMI, 2002). 

 Ao se propor essa integração, parte-se da idéia de que a construção dos saberes 

não ocorre de forma isolada; é importante que ela aconteça em parceria com todos os 

profissionais que estejam em diferentes níveis de formação e posição hierárquica na 

educação. Para isso, os professores necessitam buscar sua própria formação,  não  

esperando que ocorram os projetos educacionais de políticas públicas. Os professores 

são sujeitos individuais, capazes de auto-aprendizagem, e por isso podem planificar, 

dirigir e selecionar atividades da sua própria formação. Nesse sentido, o profissional 

estará formando sua imagem pessoal e a sua visão como profissional que é tão 

importante para a sua realização como educador. 

 

 

3. As fragilidades dos professores no cotidiano escolar 

 A prática educativa remete freqüentemente ao processo de ensino e 

aprendizagem, e a própria investigação direciona-se para a ação didática do professor.  

Este ensino torna-se uma prática social, não só porque se concretiza na interação entre 

professores e alunos, mas também porque estes autores refletem a cultura e os contextos 

sociais a que pertencem (SACRISTÁN, IN NÓVOA, 1995). 

 Na prática educativa desenvolvida pelo professor, percebe-se que quanto mais 

conhecimento esse profissional tiver adquirido em sua formação, maiores serão as 

possibilidades de estratégias e ações que ele terá no decorrer da sua prática docente 

cotidiana. Analisar a prática docente e detectar as possíveis fragilidades é um caminho 

difícil, pois as atitudes e os comportamentos humanos são distintos. Deve-se, pois, 

prestar atenção nos detalhes, nas atitudes e nos comportamentos pessoais envolvidos, 

sem se deixar influenciar pela relação pessoal.  
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 Muitos autores discutem as possíveis fragilidades observadas no cotidiano 

escolar. Entre as diversas abordagens dessas dificuldades, alguns tópicos foram 

selecionados  nesta descrição: conteúdos, materiais didáticos, formas de ensinar, 

planejamento,  aprendizagem e projetos.  

Para selecionar os conteúdos ensinados nas aulas de Matemática, não basta 

simplesmente copiar as sugestões que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

apresentam, ou se basear nos índices apresentados nos livros didáticos, ou ainda 

relacionar o que um ou mais professores acham importante e necessário para seus 

alunos. É preciso adotar critérios para selecionar os conteúdos a serem trabalhados. 

SACRISTÁN (2000) classifica essa seleção em três critérios: decidir os parâmetros 

culturais, pois as culturas variam entre si e com o tempo; aplicar esses parâmetros à 

análise concreta da sociedade, extraindo a visão real; por último, ordenar o 

conhecimento e as experiências importantes e necessárias. 

Na disciplina de Matemática, a seleção dos  conteúdos por habilidades  e 

raciocínio, com aplicações e relações em outras áreas, tais como ciências, tecnologias, 

etc, segundo Skilbeck (IN SACRISTÁN & GÓMEZ, 2000),  visa encontrar os 

elementos básicos para iniciar os  alunos no saber e na experiência humana; ver que 

aprendizagens são necessárias para a participação numa sociedade democrática, 

aprendizagens que sejam úteis para o aluno: aprendizagens que facilitem a escolha e a 

liberdade no trabalho e no ócio e as que proporcionem conceitos, habilidades, técnicas e 

estratégias necessárias para aprender por si mesmo. Além disso, o docente em exercício 

necessita dominar os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula com segurança e 

eficácia. Cada tarefa do docente exige diferentes níveis de conhecimento específico. O 

conhecimento específico é precário, convertendo-se numa das causas que levam muitos 

professores a agir de acordo com as suas convicções e com os mecanismos adquiridos 

culturalmente por meio da socialização. 

Os estudos de IMBERNÓN (2000) indicam que é preciso revisar criticamente os 

conteúdos e os processos da formação continuada do professor, para que seja gerado um 

conhecimento profissional ativo e não passivo, e nem dependente de um conhecimento 

externo ou a ele subordinado. Para isso, nos programas de formação de professores, é 

necessário incorporar conhecimentos, competências e atitudes que lhes permitam 

compreender as complexas situações do ensino (GARCIA, 1999). 

Os materiais didáticos atualmente utilizados nas aulas de Matemática 

originaram-se de pesquisas de alguns estudiosos inspirados nos trabalhos de Dewey, 
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Pestalozzi e Froëbel. Eles criaram inúmeros jogos e materiais que têm como objetivo 

melhorar o ensino de Matemática na sala de aula e tornar a aprendizagem mais 

significativa (SMOLE, 2000).  

Na visão de GOMÉZ (2000), o material didático que os professores e alunos 

utilizam está ligado à metodologia pedagógica e aos processos de aprendizagem; daí a 

importância da aquisição, da utilização e de sua variedade. Com a sua utilização, os 

alunos devem aprender reinterpretando, pois no cotidiano os indivíduos aprendem 

imitando o significado da cultura na qual estão inseridos.  

Atualmente é quase impossível se fazer referência ao ensino da Matemática, 

mesmo nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sem mencionar o uso desses 

recursos, não deixando, porém, de refletir sobre a melhor forma de utilizá-los. Seu uso 

pode estar relacionado ao estilo do professor, aos hábitos coletivos e à organização 

escolar, que supõem uma forma de conceber o trabalho docente (SACRISTÁN, 2000). 

A necessidade dos materiais didáticos pode ser específica de cada unidade escolar. Nem 

todas as escolas têm carência de material, entretanto não dominam o seu uso. Por isso, é 

importante que os responsáveis pelas escolas conheçam a sua realidade, a fim de que os 

docentes tenham o material e a formação para trabalharem corretamente.  

Nas pesquisas realizadas por TORRES (1996) em alguns países da América 

Latina, verificou-se que outro material didático em questão é o livro, pois tem sido 

utilizado na formação de professores nos últimos anos.  Nessa perspectiva, a autora 

acredita em algumas premissas para o trabalho com o livro didático em sala de aula: a 

ausência ou a má qualidade dos livros didáticos; a solicitação do livro didático pelo 

próprio professor  para facilitar  seu trabalho; o custo menor em relação à formação do 

professor; o direcionamento que o livro traz ao ensino e à aprendizagem em sala de 

aula.  

 Vários pesquisadores relatam que o professor tem um papel ativo na aplicação 

das idéias e propostas no âmbito escolar, assim como na acomodação dos currículos às 

condições da realidade de suas aulas. Nesse sentido, o planejamento é uma habilidade 

prática exercida em certas condições de trabalho, e as mudanças destas nas escolas, 

junto às ajudas curriculares e estratégias de formação adequada, são requisitos para 

melhorar esta fase do ensino (GOMÉZ, 2000). 

 Assim, o planejamento desenvolvido conscientemente pelo educador há de ser a 

reflexão e a elaboração de um curso de ação para ser realizado em um determinado 
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espaço e tempo, utilizando seqüências de estratégias metodológicas. Esse tempo 

oportunizará o professor a pensar na prática docente antes de realizá-la, incluindo os 

elementos mais importantes que nela  intervêm. Além disso, o planejamento deve ser 

realizado pelos professores e educadores inseridos na escola, que irão pensar e repensar 

a prática escolar. Nele não poderão constar somente os conteúdos e objetivos, mas 

também as atividades externas à escola, os materiais pedagógicos a serem utilizados, as 

metodologias a serem trabalhadas, o espaço e o mobiliário da escola; deverão ser 

consideradas as diferentes aprendizagens dos alunos, a distribuição das atividades em 

relação ao tempo previsto para o seu desenvolvimento e as suas avaliações 

(PERRENOUD, 2000). 

Para planejar o currículo desejado, SACRISTÁN (2000) aponta três critérios 

básicos: o primeiro se refere à lógica das conexões e dependências entre elementos de 

uma matéria ou área; o segundo diz respeito  à ordenação dos conteúdos em 

agrupamentos de interesse dos alunos com problemas significativos; o terceiro  sugere 

que esses problemas sejam de interesse social relevante para os alunos. Dentro desses 

critérios, percebe-se que os conteúdos estarão interagindo entre si e apoiando outros 

estudos relacionados a determinada área, que também sejam relevantes para a 

comunidade na qual serão inseridos.    

 Aprender a ensinar e tornar-se professor são processos pautados em diversas 

experiências e modos de conhecimento. Algumas dessas experiências são constituídas 

no espelhamento em ex-professores que o docente vivenciou ao longo de sua formação. 

Há diversas discussões em pauta na educação brasileira em relação a como se deve 

ensinar a Matemática aos alunos no atual contexto da sociedade em que vivemos. Nesse 

sentido, para MIZUKAMI (2002), para conseguirem desenvolver novas formas de 

ensinar, os professores precisam trabalhar com os pares - dentro e fora da escola - de 

forma a aprender com os sucessos, os fracassos, os erros e as falhas, e a partilhar idéias 

e conhecimentos.  

Não é possível realizar mudanças nas práticas pedagógicas dos professores na 

escola de um dia para o outro, ou de uma maneira grandiosa e repentina. O professor, 

um dos atores desse processo, necessita ter clareza da proposta de mudanças que 

refletirão diretamente em sua prática. Essas mudanças somente serão adequadas quando 

o objetivo for atingir a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, SACRISTÁN (2000) 

afirma que a  transformação dos docentes só tem sentido no âmbito da mudança das 

escolas. Logo, o crescimento profissional do professor está dependente do 
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desenvolvimento da instituição e de todos os profissionais da educação ao seu redor, 

pois o professor não é um técnico que se limita a aplicar corretamente as técnicas, mas 

um profissional que se interroga sobre o sentido e a pertinência de todas as decisões no 

espaço escolar.  

As estratégias de aprendizagem devem fazer parte dos conteúdos fundamentais 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para que seja mais fácil aprender coisas 

distintas, é preciso aprender a aprendê-las. Certas estratégias de aprendizagem mais 

gerais permitirão controlar, ou ao menos selecionar a avalanche de informações que cai 

sobre o aprendiz (POZO, 2002). Aprender nem sempre é um processo prazeroso; muitas 

vezes é um caminho árduo, difícil,  porque o aprendiz está em busca do que não sabe, e 

para ele essa busca torna-se significativa pela necessidade do aprendizado ou então para 

o enriquecimento de seu próprio conhecimento.  

Esse desafio em nossa educação tem que ser enfrentado pelos educadores e pelos 

alunos. A escola necessita fornecer condições para que o professor possa desenvolver 

suas metodologias em relação ao espaço, tempo e ambiente, em favor do aluno que não 

aprendeu. O momento da aprendizagem é um processo particular para cada aluno; não 

se pode acreditar que todos aprendam ao mesmo tempo, no mesmo espaço e com as 

mesmas metodologias. Nesse contexto, o educador necessita proporcionar aos alunos 

espaço, tempo e ambiente adequados para que a aprendizagem possa ocorrer da melhor 

forma possível, sempre contando com o respaldo da direção de cada unidade escolar.  

Assim, o processo de ensino e aprendizagem deve cuidar para ampliar as 

dimensões dos conteúdos específicos dos diversos componentes curriculares, incluindo 

ações que possibilitem o desenvolvimento e a valorização de todas as competências 

intelectuais: corporais, pictóricas, espaciais, musicais, inter e intra pessoais, além das 

lingüísticas e lógico-matemáticas (SOMLE, 2004).   

 

4. As expectativas em relação aos professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental 

A expectativa é a esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou 

promessas. Quando envolvemos a educação, as expectativas contracenam com a 

esperança, aquela que depositamos enquanto formador de formadores. Esperança em 

um corpo docente mais engajado no cotidiano escolar, esperança na melhoria da 

qualidade de ensino, esperança em melhores condições de trabalho (remuneração e 
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materiais pedagógicos), esperança em uma infra-estrutura adequada, esperança no 

crescimento individual de cada docente, esperança na relação afetuosa entre aluno e 

professor, esperança na participação familiar, esperança no desenvolvimento da 

criatividade de cada professor, esperança no reconhecimento do professor como 

profissional,  entre muitas outras (FREIRE, 2003). 

 Os Referenciais para Formação de Professores (RFP, 1999) também apontam 

diversas expectativas dos profissionais da educação em relação aos professores das 

séries iniciais, pois é neles que se deposita toda esperança para uma educação justa e 

democrática. Assim, esses educadores necessitam fundamentar-se em princípios da ética 

democrática: dignidade humana, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, 

diálogo e solidariedade, atuando como profissionais e cidadãos.  

 Os órgãos responsáveis pela educação depositam nos professores, desde as séries 

iniciais, a esperança de criar, planejar, realizar, gerir e  avaliar situações didáticas 

eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o 

conhecimento das áreas a serem ensinadas, das temáticas sociais transversais ao 

currículo escolar, bem como as respectivas didáticas (RFP, 1999). 

 Além de promover a prática educativa que leve em conta as características dos 

alunos das séries iniciais e da comunidade, os temas a serem abordados, as necessidades 

do mundo social e seus princípios, as prioridades e objetivos do projeto educativo e 

curricular, o professor necessita fazer escolhas didáticas e estabelecer metas que 

promovam a aprendizagem e potencializem o desenvolvimento de todos os alunos, 

considerando e respeitando suas características pessoais, bem como diferenças 

decorrentes de situação sócio-econômica, inserção cultural, origem étnica, gênero e 

religião, atuando contra qualquer tipo de discriminação ou exclusão.   

 Com a utilização dos conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, 

política e social brasileira, o professor poderá compreender o contexto e as relações em 

que está inserida a sua prática educativa. Para isso, necessita estar sempre informado, 

por meio de leituras e estudos, e principalmente conhecer o repertório de entrada de 

seus alunos, para que possa explorar o universo em que eles vivem.  

 É importante o educador investigar o contexto educativo na sua complexidade e 

analisar a prática profissional, tomando-a continuamente como objeto de reflexão para 

compreender e gerenciar o efeito das ações propostas, avaliar seus resultados e 

sistematizar conclusões de forma a aprimorá-las. A nossa sociedade acredita que o 
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professor necessita ser autônomo em suas funções, para que muitos problemas sejam 

solucionados imediatamente. Mas a imagem do professor completamente autônomo é 

irreal, pois as escolas são espaços profissionalmente organizados antes da existência dos 

seus autores (SACRISTÁN, IN NÓVOA, 1995).  

Também os professores e os órgãos responsáveis são cobrados e criticados em 

relação à qualidade de ensino, principalmente nas escolas públicas. Essas cobranças 

geram uma cadeia de acusações, onde os pais depositam a responsabilidade diretamente 

nos professores que, por sua vez, depositam a responsabilidade nos órgãos públicos 

(PONTE, 1994). Para isso, a sugestão seria integrar novos conteúdos aos avanços das 

ciências, fazer uso de novas tecnologias, repensar a forma de ensino e impor uma 

dinâmica de renovação permanente, em que os professores reflitam sobre as 

necessidades das mudanças na concepção e no desempenho da sua profissão 

(ESTEVES, IN NÓVOA, 1995).  

As instituições podem optar por processos e conteúdos de socialização, a partir 

do acervo cultural, que tenham força no presente como impulso criador da cultura e da 

sociedade e que possam incidir nos futuros acontecimentos. O problema geralmente das 

instituições escolares é que as mesmas não cumprem adequadamente o programa da 

modernidade (SACRISTÁN, IN IMBERNÓN, 2000). Neste cenário, os educadores não 

poderão ser apenas sujeitos passivos, mas deverão atuar como sujeitos ativos, diante da 

realidade em que estão envolvidos os grandes avanços tecnológicos e as desigualdades 

como a pobreza, a exclusão, o desencanto, a violência e as operações sociais e 

econômicas entre os povos.  

 Nesta pesquisa com professores que atuam na rede pública municipal de uma 

cidade no Estado de São Paulo, pudemos notar na prática docente algumas ações e 

atitudes frente ao ensino e aprendizagem da Matemática que encontram sua justificativa 

na forma como essa disciplina tem sido ensinada ao longo da história da educação no 

Brasil, na sua formação docente, ou ainda nas conseqüências dessa formação no que se 

refere às fragilidades que ela pode criar na atuação profissional do professor.  

 

5. Delimitando o campo de estudo e o objeto de investigação 

Para delimitar o estudo, decidiu-se que o campo de pesquisa seria o município 

de Osasco, em virtude de conhecimento anterior que o pesquisador possuía sobre aquela 

realidade de ensino e da conseqüente facilidade de acesso às escolas desse município. 

Assim, a pesquisa consistiu basicamente de um estudo exploratório da questão, 
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apresentando um levantamento de dados feito em algumas escolas dessa região, 

selecionadas em função do baixo aproveitamento revelado pelos alunos na 

aprendizagem de Matemática. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho, ao levantar  as fragilidades da prática 

docente dos professores da rede pública municipal no ensino de Matemática nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, é oferecer subsídios para o surgimento de novas 

propostas de formação que atendam a essas necessidades.  

 No entanto, para a seleção da amostra, buscaram-se informações gerais dos 

resultados de avaliação das escolas em relatórios do  SAEB – Sistema de Avaliação do 

Ensino Básico. Infelizmente as informações mais atualizadas na época eram referentes 

ao ano de 1999, uma vez que essa avaliação é feita a cada dois anos e os resultados de 

2001 ainda não haviam sido publicados pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa 

(INEP),  e posteriormente na Secretaria Municipal de Educação de Osasco,  através da 

análise dos relatórios bimestrais e anuais que estavam  disponíveis. 

Com base nessas informações, 10% (dez por cento) das escolas que apresentavam 

maior índice de retenção e menor rendimento dentro das séries iniciais do Ensino 

Fundamental foram selecionadas. No primeiro semestre de 2002, eram vinte e oito 

escolas municipalizadas do Ensino Fundamental referentes aos ciclos I e II. Ao todo, foi 

observada a prática docente de seis professores.  

De cada escola foram selecionados aleatoriamente dois professores: um da segunda 

série e outro da quarta série. Ao longo de seis meses, no segundo semestre de 2002, foi 

observado semanalmente o trabalho realizado por cada docente em sala de aula. Foram 

analisados os conteúdos ministrados, as metodologias utilizadas e a postura do professor 

no cotidiano escolar. 

Selecionamos e agrupamos alguns dados de observação do trabalho docente em 

sala de aula por tópicos, para efeito de observação e análise, os quais apontam as 

dificuldades e problemas que os professores enfrentam ao dar aulas de Matemática.   

 

6. Resultados e considerações finais 

 Inicialmente constatamos que todos os professores que participaram das nossas 

observações eram possuidores de títulos de formação superior, no caso Pedagogia, e 

também tinham certificado de habilitação no Magistério em nível de Ensino Médio. 

Portanto, a falta de qualificação profissional inicial não constituiria,  em princípio,  um 

problema na qualidade do ensino.  Além disso, os docentes participam do processo de 

formação continuada, incentivada pela Secretaria de Educação Municipal, por meio de 

encontros específicos e coletivos, palestras, congressos, seminários, oficinas 

pedagógicas e outros.  

 A formação inicial é também custeada parcialmente pela Prefeitura Municipal,  

incentivando assim  todos os professores a participarem do processo de formação 

superior profissional. Da mesma forma, a formação continuada também é incentivada 



197 

 

por meio de encontros semanais nas escolas, no caso do HTPC, e bimestralmente entre 

as escolas, através do curso dos Parâmetros em Ação. A despeito disso, em vários 

momentos no trabalho, observa a falta de conhecimento dos professores em relação ao 

conteúdo desenvolvido em suas aulas. Esta observação tornou-se evidente devido ao 

fato dos professores não conseguirem visualizar a resolução de problemas do ponto de 

vista dos seus alunos, impondo desta forma o seu próprio modo de raciocinar como 

sendo único e certo.  

 Uma das fragilidades detectadas na prática docente está relacionada à utilização 

dos Materiais Didáticos. Verificamos que os materiais existentes  nas unidades escolares 

são diversificados e estão disponíveis para uso dos professores em suas aulas, porém, ou 

não são utilizados, ou a sua forma de utilização é  inadequada. A forma de ensinar 

também constitui uma fragilidade diagnosticada ao longo do nosso trabalho. Embora os 

professores reconheçam as deficiências no processo de aprendizagem de seus alunos,  

eles se justificam dizendo que  durante a sua formação inicial ou continuada não tiveram 

elementos necessários que lhes fornecessem subsídios para auxiliá-los no cotidiano 

escolar. 

 Outra fragilidade detectada é em relação ao planejamento escolar,  eles 

inexistem ou são incompletos e não são utilizados pelo corpo docente, além disso não 

incluem a metodologia que será utilizada no processo de ensino . A falta de 

planejamento, ou a sua não valorização, é conseqüência da má formação do docente, 

que não o considera como uma prática em seu cotidiano escolar. 

 A aprendizagem na sala de aula, especificamente na disciplina de Matemática, 

não era valorizada pelos professores, o que  também demonstra uma deficiência no 

processo de formação. Podemos concluir que, embora sejam várias as fragilidades que 

os professores possuem na sua prática docente, todas elas têm uma origem comum, que 

se encontra presente  ao longo de toda a sua formação.  

 No caso dos professores atuantes nas séries iniciais, a formação continuada deve 

utilizar os espaços existentes nas tarefas do cotidiano escolar para que os professores 

discutam as suas dificuldades, troquem experiências, enfim desenvolvam um trabalho 

constante de reflexão em conjunto com os colegas e, sempre que possível assistido por 

um profissional mais competente que atue como provocador e facilitador do grupo, ao 

mesmo tempo em que contribua com novas idéias, informações e conhecimento que 

possam auxiliar o grupo em seu processo de crescimento profissional e pessoal.  
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Diante de todo o processo de pesquisa realizado nesse município, podemos 

concluir que a formação continuada não está atendendo às necessidades dos professores 

no sentido de ajudá-los a superar suas dificuldades em seu cotidiano escolar, 

possivelmente porque não partiu de um diagnóstico da realidade de onde deveriam ser 

extraídos os principais temas e problemas, objeto de estudo, discussão e  análise durante 

o processo de formação. Isso nos leva a duvidar da validade desse investimento, uma 

vez que não está contribuindo para melhorar o trabalho docente.  

Outra consideração a ser feita sobre o atual projeto de formação é que ele não é 

contínuo, não oferecendo o apoio de que os professores necessitam para mudar a sua 

prática.  Isso nos leva a sugerir  mudanças na atual proposta de formação continuada 

tendo em vista as necessidades de formação constatadas nesta e noutras pesquisas. A 

melhoria da prática somente é conseguida quando se cuida do processo de formação dos 

professores de forma continua e em sintonia com a sua realidade. Simplesmente 

participar de cursos ou palestras não é suficiente para dar ao professor aquilo de que ele 

necessita. Essas estratégias poderão ser úteis se fizerem parte de uma proposta de 

formação mais ampla onde se relacione teoria e prática e se trabalhe os problemas do 

cotidiano no coletivo da escola.  

Portanto, é importante que os professores façam parte de uma ampla 

comunidade de aprendizagem que constitua fonte de apoio e de idéias. Eles necessitam 

de oportunidades para experimentar aprendizagens compatíveis com as exigências das 

políticas públicas e para observar práticas de ensino que auxiliem todos os alunos em 

sua aprendizagem significativa. Esses processos de formação deverão auxiliar os 

professores no seu desenvolvimento profissional, ao mesmo tempo em que deverão 

favorecer o desenvolvimento da escola enquanto organização que aprende. Disso tudo 

deverá resultar o melhor rendimento do aluno em termos quantitativos e qualitativos.  
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EIXO 6 - DIVERSIDADE, INCLUSÃO E 

CIDADANIA. 
 

 

SESSÃO COORDENADA  

POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DOCENTE: Cotidiano e sentidos na 

Educação Inclusiva 

 

MS. Marisa Pinheiro Mourão - Faculdade Católica de Uberlândia 

marisapmourao@yahoo.com.br  

MS. Vilma Aparecida de Souza – UFU  

vilmasouzza@yahoo.com.br 

 

Esta sessão é composta por quatro trabalhos, sendo dois de pesquisas independentes, um 

de mestrado e outro de doutorado. Os estudos envolvem a formação inicial e/ou 

continuada de professores para atuar em ambientes de escolarização de pessoas com 

deficiência nas instituições brasileiras, todas com a perspectiva inclusiva. O primeiro 

estudo, o “Perfil dos Professores do Curso de Extensão ‘Professor E Surdez: 

Cruzando Caminhos, Produzindo Novos Olhares’” objetivou descrever o perfil dos 

professores que se interessaram na formação continuada para Educação Especial. O 

Segundo, “Políticas de Inclusão Escolar: do Discurso à Prática” objetivou colocar 

em relevo as vozes e as percepções de professores de vinte municípios brasileiros acerca 

das políticas de inclusão educacional de alunos surdos implementadas e seus impactos 

em sua prática pedagógica. O terceiro representa uma dissertação de mestrado “Ensino 

da Língua Brasileira de Sinais e Formação de Professores a Distância” com a 

finalidade investigar e analisar as contribuições do curso Librasnet como ferramenta 

para a formação continuada de professores da rede pública de ensino de dezessete 

municípios do Brasil, no período de setembro de 2007 a abril de 2008. O quarto estudo, 

uma tese de doutorado “Políticas Públicas e Formação de Professores: Vozes e 

Vieses Educação Inclusiva” que procurou realizar uma leitura transversal dos 

referenciais teóricos que fundamentam as políticas públicas brasileiras destinadas à 

formação docente, presentes nos documentos de caráter normativo/determinativo 

representados pelas leis e decretos e, aqueles de caráter orientador, referentes à temática 

da educação inclusiva no que tange ao processo de escolarização das pessoas com 
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deficiências intelectuais, sensoriais e físicas; ainda, analisar aos currículos dos cursos de 

Licenciatura em: Ciências Biológicas; Geografia; História; Letras; Matemática; 

Pedagogia; e dos Programas de Pós-graduação stricto sensu nas referidas áreas e/ou 

equivalentes oferecidos pela UFG, UFMT, UFMS, UFU e UnB, buscando compreender 

a inserção desta temática nos mesmos. No conjunto, os trabalhos apresentam uma 

leitura da realidade brasileira na formação de professores para atuação em espaços de 

escolarização, na escola comum, de pessoas com deficiência.  

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA Y FORMACIÓN DE ENSEÑANZA: Diario y sentido en la 

educación inclusiva 

 

Esta sesión se compone para cuatro trabajos, siendo dos de investigación independiente, 

uno de mestrado y doutorado otro de. Los estudios implican la inicial y/o la formación 

continuada de profesores para actuar en ambientes del escolarização de la gente con la 

deficiencia en las instituciones brasileñas, toda con la perspectiva inclusiva. El primer 

estudio, el “perfil de los profesores del curso del profesor del `de la extensión y sordera: 

Las maneras de la travesía, produciendo el nuevo Looks'" objectified para describir el 

perfil de los profesores que si está tenido interesado en la formación continuada para la 

educación especial. As, “política referente a la inclusión de la escuela: del discurso el 

práctico” objectified para poner en la relevación las voces y las opiniones de los 

profesores de veinte ciudades brasileñas referentes a la política de la inclusión educativa 

de las pupilas sordas puestas en ejecución y de sus impactos en su práctico pedagógico. 

El tercer mestrado “educación de la lengua brasileña de señales y de la formación de 

profesores en la distancia” con el propósito representa un dissertação de para investigar 

y analizar las contribuciones del Librasnet curse mientras que herramienta para la 

formación continuada de profesores de la red pública de la educación de las ciudades 

del dezessete del Brasil, en el período de septiembre de 2007 el abril de 2008. El estudio 

del sitio, una tesis política pública del doutorado “y formación de profesores: Educación 

inclusiva de Vozes y de Vieses” esa miraba para llevar a través de una lectura 

transversal de los referenciais teóricos que basan la política pública brasileña destinada 

a la formación de enseñanza, a los regalos en los documentos del carácter normativo 

determinativo/representados por los leyes y a los decretos y, los de orientar el carácter, a 

referir el temático de la educación inclusiva en a lo que se refiere al proceso del 
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escolarização de la gente con deficiencias intelectuales, sensorio y físico; no obstante, 

analizar a los curriculums vitae de los cursos de Licenciatura en: Ciencias biológicas; 

Geografía; Historia; Letras; Matemáticas; Pedagogia; e de los programas del sensu del 

stricto de la Después-graduación en las áreas y/o los equivalentes relacionados ofreció 

para UFG, UFMT, UFMS, UFU y UnB, con el propósito de entender la inserción de 

estos temáticos nosotros ourselves. En el sistema, los trabajos presentan una lectura de 

la realidad brasileña en la formación de los profesores para el funcionamiento en 

espacios del escolarização, en la escuela común, de la gente con deficiencia. 

 

 

TEXTO 1 

 

ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES A DISTÂNCIA 

 

Marisa Pinheiro Mourão  

marisapmourao@yahoo.com.br  

Faculdade Católica de Uberlândia 

 

1. Origens do estudo, o problema e a constituição dos seus objetivos  

O atual contexto educacional das pessoas surdas demonstra que, após décadas de 

discursos e práticas educacionais de reabilitação e normalização, nos últimos anos, 

houve avanços significativos no campo de pesquisas e produção de materiais para a 

melhoria das condições de inclusão do surdo na sociedade e na escola (QUADROS, 

1997, 2005; DORZIAT, 1999; FERNANDES, 2003; SÁ, 2006). É notável o 

crescimento da consciência desse grupo em busca do reconhecimento da sua identidade, 

cultura e direitos.  

Um importante marco dessas conquistas é a oficialização da Língua Brasileira de 

Sinais – Libras –, por meio da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que torna a Libras a 

segunda língua oficial do país. Além disso, a regulamentação do Decreto nº. 5.626, no final 

de 2005, determina a inclusão desta língua como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores em nível médio e superior.   

Essas conquistas precisam ser traduzidas em ações que permitam aos surdos o 

acesso a uma educação de qualidade. Logo, são necessárias, mais do que adaptações 

curriculares, mas a efetivação de rupturas ideológicas e a mudança da práxis pedagógica, 
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bem como a transformação do currículo básico presente na formação docente. Estas 

transformações precisam conduzir a uma ação docente que respeite e trabalhe com as 

diferenças dos surdos com base nas suas especificidades linguísticas, identitárias e sócio-

culturais, determinadas por uma cultura e não mediante uma visão físico-biológica 

(SKLIAR, 1999; PERLIN 1998, 2004).  

Skliar (1998, p.13) entende a surdez como uma “diferença” (...) não como 

espaço retórico, mas como uma construção histórica e social, efeito de conflitos sociais, 

ancorada em práticas de significação e de representações compartilhadas entre os 

surdos. “A cultura surda é então a diferença que contém a prática social dos surdos e 

que comunica um significado” (PERLIN, 2004 p. 77), e ainda, “os surdos são surdos em 

relação à experiência visual e longe da experiência auditiva” (PERLIN, 1998, p. 54). 

No entanto apenas ter a consciência da transformação não é suficiente para habilitar 

os professores e instrumentalizá-los para agir na prática. Para isso, acreditamos serem 

necessários investimentos na formação acadêmica inicial e continuada desses profissionais, 

para que eles consigam desempenhar o seu trabalho junto aos aprendizes surdos, munidos 

de conhecimentos teóricos e práticos, a começar pelo aprendizado da Língua de Sinais.  

Assim, vivemos dois movimentos complementares e congruentes: O movimento de 

inclusão escolar das pessoas surdas e o reconhecimento de suas lutas históricas no interior 

da sociedade, que é formada, em sua maioria, por ouvintes. Esses movimentos provocam a 

necessidade de uma significativa mudança na formação inicial e continuada dos 

professores, que agora se deparam com a necessidade de se prepararem profissionalmente 

para compreender as implicações pertinentes à surdez, bem como as orientações didático-

pedagógicas de ensino e aprendizagem adequadas a aprendizes surdos, o que envolve 

diretamente a Libras, pois esta passa a ser reconhecida como meio de comunicação e de 

ensino oficial a ser utilizado no processo educacional desse grupo de pessoas (Lei nº 

10.436/2002).  

A Libras, como qualquer outra língua, não se aprende de forma isolada e distante de 

seu uso social. Aprende-se por meio da interação com outros sujeitos, na vivência diária 

com a comunidade surda, elemento comumente ausente na vida da maioria dos professores 

das escolas regulares. Assim, partindo do princípio de que a Libras é a língua materna dos 

surdos brasileiros, entendemos que há uma necessidade urgente de torná-la acessível aos 

profissionais da educação que atuam com pessoas surdas, salientando que a comunicação é 

uma condição básica para qualquer processo de ensino aprendizagem. Consideramos então, 

que o movimento de divulgação e ensino dessa língua poderá contribuir com a comunidade 

surda na garantia de uma participação mais efetiva na sociedade e o acesso a uma educação 

de qualidade a todos os seus membros. 
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Nesse contexto é que este estudo começa a se estruturar. Procuramos nos aliar à 

realidade atual pautada na busca de apoio e reforço ao trabalho educacional e de ações 

alternativas de formação docente, em que as tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC´s), discutidas por Lévy (1999), Moran (2004, 2007) e Kesnki (2003), 

são vistas como uma possibilidade de ampliar e favorecer a melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem presentes em contextos dessa natureza seja eles escolares, ou 

não.  

Não se pode negar, atualmente, que a disseminação da informação, aliada ao uso 

das mídias educativas, tem colocado recursos como o computador, a internet e o vídeo, 

a serviço da educação, e que se aliar a estas tecnologias, no oferecimento de cursos de 

formação de professores, pode se tornar uma ferramenta alternativa e diversificada para 

atender às demandas da realidade educacional de um país de dimensões continentais 

como o Brasil.  

Uma parte significativa dessa transformação está relacionada ao uso da 

Educação a Distância como forma de atingir novos públicos e desenvolver novas 

metodologias de ensino. A tendência atual é aliar tecnologia à educação e, em virtude 

desta nova realidade, torna-se cada vez mais necessária a implementação de uma nova 

cultura docente e discente nas instituições educacionais de nosso país. O ensino a 

distância é uma oportunidade impar para que a instituição e os professores repensem e 

ampliem a sua prática educativa. 

As tecnologias relacionadas à inclusão de pessoas surdas estão presentes em 

muitas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas para difundir a Libras no Brasil, o que 

tem repercutido positivamente na educação dos surdos brasileiros, tais como: Capovilla 

& Raphael (2001); Dicionário Digital de Libras MEC/SEESP (2002); Misseno & 

Carvalho (2003); Lira (2003); Coradine (2002); Costa (2002). 

É notória a questão da necessidade de formação especializada dos professores 

para atuar com aprendizes surdos dentro de uma sociedade globalizada, multicultural, 

tecnológica e em ritmo de atualização constante. Oriundos de uma formação aligeirada 

e superficial, que não consegue atender às especificidades comuns no cotidiano escolar, 

os professores que atuam com alunos surdos, na maioria das vezes, buscam cursos de 

formação pelo seu próprio interesse e/ou aprendem a trabalhar com a diferença desse 

aluno no próprio contato na sala de aula. Poucas escolas oferecem cursos de capacitação 

a seus professores e funcionários para atender a estes alunos em suas diferenças. 

O desenvolvimento de recursos didáticos, cursos, softwares, ambientes de 

aprendizagem, entre outros, em um contexto tecnológico, que urge por uma permanente 
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formação e atualização, tem oferecido diversas ferramentas e recursos facilitadores no 

processo de ensino-aprendizagem da Libras e, também, para a atuação e a consulta por 

parte dos profissionais que atuam com pessoas surdas. Hoje, diversos sites e ambientes 

disponíveis na internet dispõem de conteúdos, propostas e recursos para auxiliar o 

professor na práxis escolar.   

Diante desse quadro, é possível a utilização da informática como recurso 

pedagógico, tanto com o uso da internet, para a realização de pesquisas direcionadas 

pelo educador e para a troca de comunicação por meio de e-mails, quanto pelo uso de 

softwares educacionais, cursos a distância, ambientes de aprendizagem on-line de 

diversos gêneros, entre outros.  

No entanto, esse cenário ainda revela algumas limitações, além de se restringir, 

muitas vezes, a materiais impressos, o que dificulta a sua circulação, dada às dimensões 

geográficas deste país. Outro fator limitante é a compreensão da complexidade da 

Libras, que utiliza movimentos gestuais e expressivos, que dificilmente pode ser 

esclarecida por meio de materiais impressos.  

Sendo assim, no mês de fevereiro de 2006, uma empresa da cidade de Uberlândia-

MG deu início ao desenvolvimento do “Librasnet: curso para o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais via web”.  

Este curso seria o primeiro na modalidade a distância, mediado pela internet, para 

ensinar a Libras de forma contextualizada, utilizando a linguagem HTML (HyperText 

Markup Language) e recursos de animação em duas dimensões. Por ser o pioneiro na 

utilização de recursos de duas dimensões e de uma metodologia de ensino contextualizada, 

diferentemente dos outros materiais e cursos disponíveis e/ou em desenvolvimento no 

mercado, surgiu a questão que norteia esta pesquisa: O curso Librasnet poderia contribuir 

como uma ferramenta para a formação continuada de professores a distância destinados à 

educação de pessoas surdas?  

Posteriormente, este curso foi inserido no projeto “Professor e Surdez: 

cruzando caminhos, produzindo novos olhares”62, elaborado pela Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), por meio do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Atendimento em Educação Especial (CEPAE) e aprovado pelo Ministério da Educação 

(MEC) e Secretaria de Educação Especial (SEESP), no segundo semestre de 2007 para 

compor a rede de formação continuada de professores em Educação Especial a 

distância.  

                                                 
62

 Este projeto foi elaborado pela autora deste trabalho juntamente com a Profª Lázara Cristina da Silva, 

da Faculdade de Educação – UFU.  
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A proposta consistia na oferta de um curso a distância, mediado pela internet, para a 

formação de 500 professores da rede pública, de vinte cidades do Brasil, em caráter de 

extensão. O objetivo do curso era o de funcionar como um suporte para o aprendizado da 

Libras e apresentar discussões teóricas e metodológicas sobre a surdez, suas implicações na 

educação e diretrizes gerais para a sociedade quanto à formação de profissionais para atuar 

na educação de pessoas surdas. Como parte prática, o curso utilizaria o Librasnet para o 

ensino da Libras, pois este já se encontrava totalmente concluído pela empresa supracitada, 

parceira da UFU desde 2006. 

Dessa maneira, demarcamos como objetivo principal desta pesquisa investigar e 

analisar as contribuições do curso Librasnet, realizado na modalidade a distância, por 

meio da internet, como ferramenta para a formação continuada de professores da rede 

pública de ensino de dezessete municípios do Brasil, que atuam ou desejam atuar com a 

educação de pessoas surdas.   

2. Situando o curso Librasnet como ferramenta de apoio à formação continuada de 

professores 

O curso Librasnet contou com o apoio financiador do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o trabalho de uma equipe 

multidisciplinar, composta por uma instrutora de Libras (surda), seis web designers, dois 

programadores, uma estagiária do curso de pedagogia, uma coordenadora pedagógica, 

autora da presente trabalho63, um analista de sistema, uma coordenadora da área de 

marketing e propaganda, assessoria pedagógica da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal de Uberlândia e, também, com a validação do curso, por meio da 

parceria com a Associação de Surdos de Uberlândia (ASUL). 

Para a montagem do curso, utilizou-se a linguagem HTML (HyperText Markup 

Language) e recursos de animação em duas dimensões (2D), desenhadas com o suporte do 

software Corel DRAW X e animadas com o programa Adobe® Flash® CS3 Professional 8.  

Um dos principais benefícios do formato gerado pela opção por desenhos 2D é tamanho do 

arquivo final, cerca de 10% do tamanho de um vídeo tradicional, com o mesmo intervalo de 

tempo. Aliado a esse fator, o curso buscava apresentar cerca de 1.000 sinais, com a 

utilização de diversas ilustrações, o que tornaria inviável o uso de vídeos, devido à grande 

quantidade e ao tempo necessário para realização de um “download” desse tipo de arquivo.   

A partir da premissa de que não se aprende uma língua em dicionários e/ou 

gramáticas, mas a partir de situações de interação concretas que acontecem no dia-a-dia, 

                                                 
63

 As principais atividades desenvolvidas por mim no projeto foram: criar as histórias cotidianas na qual 

se davam o ensino da Libras e transformá-las em storyboard’s para serem desenvolvidas pela equipe de 

designer; apresentar e discutir com a ASUL e demais pessoas envolvidas cada unidade de estudo.  
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havia uma preocupação em desenvolver um curso de Libras de forma contextualizada, 

privilegiando as situações emergentes da vida cotidiana.  

Por esse motivo, o Librasnet foi desenvolvido com base em metodologia de 

ensino contextualizada (Libras em contexto), iniciando a apresentação do conteúdo pela 

comunicação básica, tal como a própria identidade das pessoas, suas características 

físicas, sua história, sua família, entre muitas outras situações de comunicação e 

relacionamento cotidiano. Seu ambiente de aprendizagem foi elaborado para um público 

leigo, e poderia ser utilizado, também, por pessoas usuárias da língua interessadas em 

conhecer recursos diversificados.  

Os diálogos acontecem entre os personagens da família do Dudu: sua mãe Ana, 

seu pai José Carlos – Zeca e sua irmã Marina, todos eles ouvintes, que utilizam a Libras 

para se comunicarem com o Dudu em diversas situações e ambientes onde a história se 

contextualiza. Outros personagens entram no decorrer do curso, como os avôs do Dudu, 

sua professora e um amigo surdo.  

O ambiente de aprendizagem do Librasnet foi concebido para ser acessado, 

exclusivamente, via web para o suporte e o acompanhamento dos alunos. As estratégias 

metodológicas utilizadas para o ensino e a aprendizagem são baseadas na gramática da 

Libras, considerando as principais particularidades de uma língua gestual-visual, tais 

como: expressões corporais e faciais, configurações de mãos; ponto de articulação; 

movimento e orientação dos sinais (FELIPE, 1997, 2001; FERREIRA BRITO, 1995, 

1997). 

Durante todo o curso, é constante a utilização de imagens (desenhos ou fotos reais) 

associadas à apresentação de um novo sinal ou contexto, assim como os diálogos entre os 

personagens nas diversas situações de comunicação abordadas nas Lições. Para isso, o 

curso considera as diferenças estruturais próprias da Libras, distintas da estrutura da Língua 

Portuguesa, que se baseia na construção Sujeito-Verbo-Objeto. Na Libras, a frase, 

geralmente, tem uma sequência frasal topicalizada, que pode variar de acordo com o 

contexto (FERREIRA BRITO, 1997; STROBEL & FERNANDES, 1998; QUADROS, 

2000). 

O curso não tem a intenção de oferecer um conteúdo definitivo, bastando 

simplesmente o aluno visitar uma página e realizar os exercícios, mas sim promover 

debates, discussões e partilha de informações por meio das ferramentas de comunicação e 

interação (Fórum, Mural, Enquete, Bate-Papo, Correio-Eletrônico).  

Os sinais apresentados no curso correspondem ao módulo básico de cursos 

presencias para o ensino da Libras e estão vinculados à comunicação do dia-a-dia, tais 
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como: verbos; pronomes, adjetivos; sentimentos, expressões faciais, móveis, objetos, 

eletrodomésticos, roupas, cores, lugares, ambiente escolar, alimentos, corpo humano, 

higiene, doenças, remédios, cidade, profissões, noções de tempo, números, alfabeto, 

documentos pessoais, família, entre outros. No entanto estes não estão agrupados em 

categorias, mas encontram-se distribuídos em frases no decorrer das várias situações 

cotidianas que acontecem no curso.  

O conteúdo programático do curso Librasnet foi organizado em uma Introdução e 

nove Lições, com uma carga horária estimada de 120 horas, considerando que, além da 

apresentação de 1.000 sinais em contexto, em cada Lição, são discutidos temas importantes 

relacionados à surdez, a gramática da Libras e a educação de pessoas surdas. 

Os principais assuntos disponibilizados na Biblioteca do curso e debatidos nos 

Fóruns e Bate-Papos, tratam sobre a Lei de reconhecimento da Libras nº 10.456/2002, o 

Decreto 5.626/2005, “Introdução à Gramática de Libras”, “Estrutura Linguística da Libras”, 

“Os processos de formação de palavras na Libras”, “Tipos de frases na Libras”, “A História 

da educação do surdo”, “Nomenclatura na área da surdez”, “A capacitação profissional do 

surdo”,  “O aluno surdo na educação básica e superior”, “O início da escolarização do 

surdo”, “Aquisição da linguagem por crianças surdas”, “Conceito e classificação da 

deficiência auditiva”, “Educação Infantil para Surdos”. 

3. Abordagem e Procedimentos metodológicos 

Este estudo foi concebido em áreas já investigadas, porém escassas de pesquisas 

unificadas: a Língua Brasileira de Sinais, a Formação de Professores e a Educação a 

Distância. Sendo assim, a rota desta jornada foi traçada em busca de um referencial 

teórico e de uma consistência metodológica que melhor atendesse à definição do objeto 

de estudo, dos instrumentos para coleta e análise de dados.  

Assim, a pesquisa foi orientada pela abordagem metodológica quali-quantitativa, 

discutida por Chizzotti (1995), Romanelli & Biasoli-Alves (1998), Serapioni (2000), 

Brito & Leonardos (2001). Para fundamentar a discussão sobre a formação de 

professores no cenário atual, baseado numa perspectiva de reflexão e aprendizagem 

aberta, aliada à modalidade da educação a distância como suporte para essa formação, 

encontramos respaldo nos estudos de Sacristán (1999), Litwin (2001), Perrenoud 

(2002), Lévy (1999), Kenski (2003), Moran (2004, 2007), entre outros. Para as 

discussões pertinentes à surdez, às diferentes filosofias educacionais de trabalho com os 

sujeitos surdos e à legitimidade da Língua Brasileira de Sinais, valemos das 

contribuições de Ferreira Brito (1995, 1997), Quadros (1997, 2000, 2005), Quadros & 

Karnopp (2004), Skliar (1997, 1999, 2000), Capovilla & Raphael (2001), Sá (2006), 

http://www.ines.org.br/ines_livros/37/37_PRINCIPAL.HTM
http://www.ines.org.br/ines_livros/FASC6_PRINCIPAL.HTM
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Fernandes (2003), Felipe (1997, 2001). Também foram adotadas as disposições legais 

presentes nos decretos e leis que regulamentam a Libras, a educação brasileira em geral 

e a educação a distância. (LDBEN nº 9394/1996, Lei nº. 10.436/2002, Decreto 

5626/2005, Decreto nº 2494/1998).  

3.1 O campo de investigação 

Diante da chamada do MEC/SEESP para as Instituições Públicas de Educação 

Superior (IES), para a composição de uma rede de formação continuada a distância de 

professores em Educação Especial no país, prevista no edital n°. 02 de 26 de abril de 

2007, a UFU elaborou, por meio do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Atendimento em Educação Especial (CEPAE) e da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis (PROEX), o projeto intitulado “Professor e Surdez: cruzando 

caminhos, produzindo novos olhares”. Tal projeto concorreu à seleção do Edital n.º 2 

junto ao Programa de Formação Continuada de Professores a Distância, sendo aprovado 

no segundo semestre de 2007.  

Por meio do Edital n.º 11 de 22 de agosto de 2007, a Secretaria de Educação 

Especial tornou público o resultado da fase I do Edital n.º 2 do Processo de Seleção para 

o Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial. O projeto 

enviado pela Universidade Federal de Uberlândia havia sido aprovado, e agora a UFU 

estava entre a 25 IES selecionadas pelo MEC para ministrar cursos de Educação a 

Distância na área de Educação Especial. 

De acordo com o edital nº. 2 supracitado, as IES receberiam apoio financeiro 

para a primeira edição do curso com 20 turmas no mínimo, incluindo a produção do 

material didático, a formação de tutores e docentes e a oferta do curso.  

Ao todo, o curso seria ofertado gratuitamente64 a 500 professores da rede pública 

de ensino, atendendo, em caráter de extensão (carga horária de 120 horas), a 20 

municípios brasileiros.  A formação das turmas deveria atender as exigências do edital 

nº 2 e 6, respeitando às normas para concessão de bolsas previstas na Lei nº 11.273, de 

fevereiro de 2006, modificada pela redação dada pela Lei nº 11.502, de julho de 2007. 

                                                 
64

 Esta empresa já oferecia o Librasnet, em parceria com a UFU, visando à capacitação de funcionários da 

própria Universidade e também a outros públicos por um valor pré-estabelecido. Assim, era sabido que o 

perfil do público do curso Librasnet era composto, em sua maioria, por professores e familiares de 

pessoas surdas com limitações financeiras. Por meio do Professor e surdez, o curso foi disponibilizado 

gratuitamente para os professores das cidades selecionadas. 
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Por considerar que a educação de surdos ultrapassa a questão da Língua de 

Sinais, o curso foi composto por duas partes, apresentadas, concomitantemente, por 

meio da plataforma de ensino a distância toLearn. A primeira parte visava inserir o 

participante em questões pertinentes à educação de pessoas surdas, bem como fornecer 

um espaço para reflexão e discussão, que melhor atendesse à prática pedagógica e às 

necessidades de aprendizes surdos. Assim, envolveu estudos teóricos de temas como: 

história da educação de pessoas surdas no Brasil; concepções de surdez; filosofias 

educacionais para alunos surdos; práticas pedagógicas e surdez; cultura e identidade 

surda; Língua Brasileira de Sinais; entre outros. Tal parte foi desenvolvida por 

professores da Universidade Federal de Uberlândia e demais profissionais do projeto. A 

segunda consistiu na apresentação contextualizada de 1.000 sinais da Língua Brasileira 

de Sinais, explorando, também, as suas funções gramaticais por meio do curso 

Librasnet, em nove Lições. 

A responsabilidade por todo o oferecimento do curso seria da Universidade, e a 

empresa Megainfo ofereceria a cessão da plataforma de ensino a distância “toLearn” e a 

disponibilização do curso Librasnet, bem como o suporte técnico durante todo o curso.  

No que se refere aos elementos do cenário de estudo desta pesquisa, os seus 

atores encontram-se espalhados por diversos municípios do Brasil: Araci – BA; 

Araguari – MG; Congonhas - MG; Derrubadas - RS; Ererê - CE; Ibaté - SP; Ipameri-

GO; Itapecerica da Serra - SP; Muriaé - MG; Nova Serrana - MG; Pires do Rio - GO; 

Rio Grande - RS; Rubiataba - GO; Salete - SC; São Miguel do Araguaia - GO; Sete 

Lagoas - MG; Taió - SC; Tamboril - CE; Três Rios - RJ; Vila Velha – ES. 

O período para a coleta de dados desta pesquisa aconteceu entre o mês de 

novembro de 2007 a abril de 2008, período em que se deu a oferta do curso “Professor e 

surdez”. 

Visando proporcionar uma análise criteriosa dos dados, este estudo se restringiu 

à análise de uma amostra de 20% dos alunos participantes do curso, o que correspondeu 

a 96 professores. Este grupo foi delimitado a 20% devido ao número de questões que 

necessitam ser consideradas à luz de uma abordagem quali-quantitativa para 

fundamentar o objeto deste estudo. 

Foram aplicados três questionários para compor a coleta de dados deste estudo, 

composto por questões abertas e fechadas. Dois deles foram respondidos antes do início 

do curso, e o último, após a data limite estipulada para a sua finalização. O questionário 

1, composto por duas partes, abordou, por um lado, questões de natureza pessoal e 
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acadêmica dos alunos e, por outro, questões relativas aos conhecimentos prévios sobre a 

surdez, a educação a distância e a escolarização de pessoas surdas.   

O questionário 2 visava coletar informações referentes ao conhecimento dos alunos 

sobre a Libras e às expectativas quanto a realização do curso.  

O questionário final tinha por objetivo registrar as opiniões dos participantes sobre a 

realização do curso. Foi composto também por duas etapas. Na primeira, o participante 

respondeu por meio de indicadores. Esta parte consistiu em avaliar a(s) lições que o aluno 

havia realizado; o ambiente de aprendizagem; a(s) ferramenta(s) da plataforma utilizada(s) e 

os critérios de avaliação do curso. A segunda parte foi composta por perguntas de “Sim ou 

Não”, que deveriam ser justificadas caso o aluno julgasse necessário. Essas perguntas 

compreenderam o acesso ao curso e a sua conclusão.  

Com a oferta do curso, no período supracitado, foram coletados 72,9% questionários 

iniciais (Q1), 73,5% questionários sobre conhecimento em Libras (Q2) e 216 questionários 

finais de avaliação (Q3), junto aos 480 cursistas de vinte municípios do Brasil. 

O critério de seleção dos sujeitos baseou-se no sorteio dos alunos que haviam 

respondido aos três questionários solicitados durante o curso. Constatamos que 166 pessoas 

se encaixaram neste critério e, dentro desse quantitativo, realizamos o sorteio dos 96 

sujeitos, buscando selecionar uma amostra de cada cidade.  

Os municípios Itapecerica da Serra – SP, Muriaé – MG e Tamboril – CE não 

enviaram os três questionários respondidos e, por este motivo, não foram considerados 

na análise deste estudo. Sendo assim, participaram apenas 17 cidades.  

As ferramentas de acompanhamento da participação e comunicação disponíveis na 

plataforma toLearn, foram utilizadas para a coleta e posterior organização dos dados. Estas 

ferramentas permitiram um processo de acompanhamento contínuo e gerenciamento da 

participação por parte do Tutor/Professor, que teve acesso aos relatórios de todas as 

atividades on-line realizadas pelos alunos, tais como: Respostas às questões das enquetes, 

participação nos Fóruns de discussão, nos Bate-Papos e no Mural; Realização e 

desempenho nas atividades avaliativas cadastradas na plataforma; Número de acesso e 

tempo de permanência em cada página do curso.  

4. Uma possível leitura dos dados 

Para o cumprimento desse objetivo agrupamos os dados em três eixos de análise: 

a) O perfil dos participantes do curso; b) Expectativas e conhecimentos prévios dos 

participantes; c) Participação e avaliação do curso por parte dos sujeitos. 

Em qualquer curso que envolva a educação, é necessário compreender que 

estamos lidando com a formação de sujeitos situados histórica, econômica, cultural e 

socialmente, vinculados, portanto, às condições concretas para a sua viabilização; 
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sujeitos que, uma vez situados, são condicionados por sua realidade, ao mesmo tempo 

em que se sentem impossibilitados para modificá-la.   

Neste curso foi possível identificar vários sentimentos, concepções, anseios, 

rupturas e, principalmente, inquietações com a educação atual, onde as condições de 

trabalho precárias interferiram diretamente na formação do professor, ou melhor, na 

concretização desta. Podemos inferir que, a maioria dos participantes desse curso, 

retratou a realidade dos docentes brasileiros que também compartilham de elevadas 

cargas de trabalho e baixos salários.  

Outro importante fator descoberto foi que, apesar da dupla ou tripla jornada de 

trabalho, os sujeitos investigados estão buscando a sua atualização e investindo em sua 

formação continuada, considerando que a maioria dos participantes cursou pós-

graduação e, concluiu o seu último nível acadêmico há menos de 10 anos.   

Este estudo abrangeu um público, em que, a maior parte dos sujeitos, era 

composta por pessoas entre 30 e 50 anos, dado que revelou também, profissionais com 

um maior tempo de docência e especialização profissional, onde a maioria, contava com 

mais de dez anos de experiência na área educacional.  

No que se refere às práticas de educação inclusiva, esse estudo revelou que a 

maioria dos cursistas atuava com algum tipo de deficiência sensorial, física e/ou 

intelectual há mais de três anos. O atendimento a alunos surdos, destacou-se nos 

depoimentos dos professores, como o tipo de deficiência mais encontrada nas escolas. 

Além disso, foi possível perceber professores mais preocupados em se preparar para 

atender a esses alunos, compartilhando de uma visão de escola aberta para o diálogo, 

para a discussão das diferenças e para a revisão das metodologias e recursos utilizados.  

Esses dados evidenciaram o quão urgente se faz a adaptação arquitetônica das 

escolas e a qualificação do seu corpo docente, tornando-se imprescindível que as 

instituições públicas encontrem elementos de pesquisa nessa experiência para subsidiar 

seu posicionamento e, prioritariamente, contribuir com o debate envolvendo essas 

questões, inclusive propondo alternativas de sua utilização, buscando a proposição de 

ações positivas e coerentes com a realidade nacional. Assim, ao professor, precisa ser 

oferecido, além da formação básica, a oportunidade da formação continuada, que o 

capacite para atender ao processo educativo de maneira crítica, reflexiva e competente.  

E essa deve ser a mola propulsora para responder aos desafios contemporâneos, 

especialmente às questões em sala de aula: um repensar da teoria existente que tenha 

como horizonte a concepção de uma escola como instituição educativa e social, onde os 

professores possam desenvolver não só uma compreensão das circunstâncias em que 
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ocorre a educação, mas desenvolver, também, as bases para a crítica e a transformação 

das práticas sociais que se constituem em torno da escola, pelo desenvolvimento de sua 

prática pedagógica e dos princípios inclusivos.  

Outra questão importante, analisada nesse estudo, foi às concepções dos 

cursistas sobre a surdez, a Língua Brasileira de Sinais e a educação de pessoas surdas. 

As respostas obtidas revelaram que a maioria não conhecia a Libras, mas tinham 

contanto com pessoas surdas na escola onde atuavam e, por esse motivo, manifestaram 

o desejo em aprendê-la e adquirir conhecimentos sobre a educação de pessoas surdas.   

As concepções de surdez expressas pela maioria dos participantes, antes da 

realização do curso, denotaram uma compreensão limitada do sujeito surdo, produto de 

uma visão clínico-terapêutica, preocupada com a reabilitação da audição e com o 

desenvolvimento da fala. Para alguns profissionais que já desenvolviam trabalhos com 

alunos surdos, essa visão já apontou para o conhecimento de algumas peculiaridades 

implicadas na educação desses sujeitos, tal como o uso de um sistema de comunicação 

diferente dos demais alunos, e, também, uma concepção mais próxima à abordagem 

sócio-antropológica a qual entende, substancialmente, a surdez como uma diferença 

línguística, aliada a uma dimensão política, visual, identitária e ontológica.  

A maioria dos sujeitos acreditava que o processo de escolarização de pessoas 

surdas é indispensável e importante, e demanda uma formação inicial e continuada de 

qualidade que forneça sustentação às práticas escolares. Ao se referirem sobre essa 

necessidade, julgavam que este era um processo difícil e que estava longe de ser o ideal, 

expressando que a educação desses sujeitos só seria bem sucedida se os professores 

estiverem preparados para atendê-los em suas diferenças, sobretudo, aprendendo a 

Língua de Sinais.   

Quanto à compreensão do termo Libras, a maior parte dos profissionais, antes da 

realização do curso, não tinham o conhecimento que esta era a sigla para a Língua 

Brasileira de Sinais, manifestando, ainda, um pensamento restrito sobre essa língua e, 

em muitos casos, equivocado e recursivo à comparação com a Língua Portuguesa. 

Poucos sujeitos demonstraram uma compreensão da comunicação utilizada pelos surdos 

brasileiros como uma língua, dotada de regras e gramática própria.  

Essas concepções serviram como ponto de partida para as discussões que foram 

realizadas no ambiente de aprendizagem do curso e por meio da utilização de suas 

ferramentas de comunicação. O uso dessas possibilitou o acompanhamento contínuo e 

sistemático dos cursistas, registrando a sua participação e envolvimento no curso, bem 

como as suas reflexões e opiniões postadas e/ou compartilhadas.  
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Constatamos que as ferramentas Fórum e Mural foram frequentemente utilizadas 

pelos participantes do curso, e, que estas serviram para aprofundar e discutir temas 

relevantes sobre a educação de surdos, para o esclarecimento de dúvidas, expressão de 

anseios, angústias e partilha de informações. Por meio dos depoimentos postados nessas 

ferramentas foi possível perceber que os sujeitos, ao longo do curso, foram 

complementando, ampliando e/ou modificando às suas concepções a respeito da 

educação de pessoas surdas, da Libras, da formação de professores, e, também, da 

importância da confluência dessas no desenvolvimento desses sujeitos. Pudemos chegar 

a essas considerações realizando comparações entre os depoimentos postados nessas 

ferramentas com os apresentados no início do curso, os quais apontaram que a maior 

parte dos sujeitos investigados possuía pouco, ou nenhum, conhecimento sobre essa 

área.  

Uma parte expressiva dos cursistas avaliou de forma positiva o uso dessas 

ferramentas, bem como, os temas abordados e à relação desses com a formação de 

professores. No entanto, no que se refere a sua auto-avaliação, muitos participantes 

afirmaram que devido às longas jornadas de trabalho, a sua participação assídua nessas 

ferramentas foi prejudicada.  

Outra ferramenta com grande utilização foi o Bate-Papo. Nela os conteúdos 

selecionados foram mais aprofundados e a troca de vivências e saberes fluíram com 

uma maior espontaneidade. A maioria dos participantes relacionou como positivo os 

debates nessa realizados nessa ferramenta, onde a mediação do Tutor e do Professore 

formador, em tempo real, contribuíram para uma melhor compreensão dos temas, 

embora tenham relatado a impossibilidade de participação em muitos momentos.  

A troca de mensagens pelo correio-eletrônico também foi uma constante no 

decorrer do curso, e foi indicada pelos cursistas, como a ferramenta de uso mais 

frenquente, seguida pelo relatório de acompanhamento e participação.  

A maioria dos participantes considerou que estas ferramentas foram funcionais e 

contribuíram para o esclarecimento de dúvidas, troca de informações e para o seu 

desempenho no curso.  

Desta maneira, após inventariar sobre a participação dos alunos no curso, foi 

possível perceber que houve uma transformação na concepção ideológica dos atores 

envolvidos com a educação de surdos e/ou com o desejo de atuarem com esses sujeitos. 

O sujeito surdo foi, progressivamente, entendido por muitos, como alguém com 

identidade e características próprias, que requer práticas pedagógicas educativas 

distintas da educação de alunos ouvintes. 
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Para 100% dos participantes, o curso oportunizou adquirir novos conhecimentos, 

sendo o aprendizado da Libras, relacionado, nos depoimentos de 78 sujeitos. Outros 

aspectos destacados foram: conhecimento da realidade dos surdos brasileiros e das 

principais dificuldades que esses enfrentam na sua escolarização e inclusão social; a 

oportunidade de aprender mais sobre a educação inclusiva para trabalhar com as pessoas 

surdas; a revisão de conceitos, saberes e práticas da educação de surdos; conhecimento 

de diferentes sinais utilizados em outras regiões do país; compreensão das estratégias e 

materiais específicos para o trabalho com o aluno surdo; ampliação da comunicação 

com pessoas surdas usuárias da Libras; uso do computador e da informática; 

enriquecimento do vocabulário da Libras, e facilitação da compreensão da sua 

gramática. 

E por fim, para 98,9% dos sujeitos investigados, o curso cumpriu com o objetivo 

de formação continuada em educação especial na área da surdez. A maioria dos 

cursistas considerou que o curso despertou o interesse para o aprendizado dessa língua e 

a necessidade de continuar se aperfeiçoando, estudando e pesquisando sobre ela, pois o 

mesmo abriu caminho para novos rumos e esclarecimentos de conceitos. Estes, também, 

relacionaram que o curso contribui para O seu crescimento pessoal e profissional e, que 

este, foi o primeiro passo para o investimento em sua formação continuada, revelando, 

ainda, a preocupação e o desejo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos.  

Em síntese, podemos destacar como contribuições dessa pesquisa a utilização do 

Librasnet como uma ferramenta de divulgação da Língua Brasileira de Sinais, levando-a 

as regiões do país que não contavam com um usuário natural dessa língua para mediar o 

processo de ensino-aprendizagem, e, também para a ampliação de alternativas para 

promover a formação de profissionais da educação capacitados para atuar numa 

proposta de escola inclusiva, que busca atender alunos aos alunos surdos em suas 

diferenças, proporcionando condições igualitárias de acesso aos conhecimentos 

socialmente acumulados. 
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As políticas de inclusão de diferentes municípios brasileiros tratam a inclusão de 

alunos com deficiência como um problema restrito das competências dos professores.  

A partir do exposto, o presente trabalho tem como objetivo colocar em relevo as vozes e 

as percepções de professores de vinte municípios brasileiros acerca das políticas de 

inclusão educacional de alunos surdos implementadas e seus impactos em sua prática 

pedagógica. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, visando atender a proposta de 

ampliação da formação docente para a inclusão educacional, por meio da Secretaria de 

Educação Especial/MEC criou um programa específico de formação continuada de 

professores na educação especial no âmbito do Programa UAB, que tem como meta 

principal:  

formar professores dos sistemas estaduais e municipais de 

ensino para o atendimento educacional especializado, por meio 

da constituição de uma rede nacional de instituições públicas de 

ensino superior, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - 

UAB, que ofertem cursos de formação continuada de 

professores na modalidade a distância, na área da educação 

especial (BRASIL, 2007). 

 

Nesse contexto a proposta, circunscrita no âmbito do Programa UAB, convida as 

Instituições Públicas de Ensino Superior a se cadastrarem no Programa de Formação 

Continuada de Professores na Educação Especial, por meio da participação na seleção 

de propostas de cursos de formação continuada na área de Educação Especial, em nível 

de extensão, na modalidade a distância, para professores do ensino básico em exercício 

na rede pública (BRASIL, 2007).  

De acordo com o EDITAL N°. 02 de 26 de abril de 2007, as propostas de 

cursos de formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado deverão atender nível de extensão ou pós-graduação, na modalidade à 

distância, ter carga horária mínima de 120 horas (BRASIL, 2007).  

As instituições públicas de ensino superior cadastradas com cursos selecionados 

são apoiadas financeiramente pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Especial, mediante celebração de instrumento legal especifico.   

Nos processos de seleção das propostas de cursos é realizada uma análise das 

características do curso ofertado: referenciais pedagógicos utilizados na elaboração dos 

materiais, currículo dos professores especializados na área da educação especial, 

adequação à proposta de educação inclusiva, experiência anterior em cursos de 
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educação à distância e condições técnicas para o desenvolvimento da proposta 

(BRASIL, 2007).  

 A UFU através CEPAE propôs o curso na área de Deficiência Sensorial 

Professor e Surdez: cruzando caminhos, produzindo novos olhares, e foi aprovado e 

atendendo em caráter de extensão 20 municípios brasileiros, contribuindo com a 

formação de cerca de 500 profissionais da educação para atuar na educação de pessoas 

surdas.  

 O projeto Professor e Surdez: cruzando caminhos, produzindo novos 

olhares, no âmbito do Programa UAB, apresenta-se como um curso de extensão 

destinado aos profissionais na rede pública de ensino, no primeiro semestre de 2007.  

 O referido projeto consiste na oferta de um curso de Educação a Distância via 

web, que funcione como um suporte para a aquisição/aprendizagem da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e para a apresentação de discussões teóricas e 

metodológicas acerca dos problemas educacionais relativos à surdez, suas implicações e 

diretrizes gerais a respeito do tema. Este curso de extensão é voltado para profissionais 

que trabalham com aprendizes surdos na rede pública de ensino e tem como objetivo 

possibilitar um espaço para reflexão e discussão junto a profissionais da educação de 

surdos, num processo de formação continuada. Sua execução ocorreu no período entre 

24 de novembro de 2007 a 30 de abril de 2008.  Sendo que o mesmo, além do 

oferecimento do curso aos 20 municípios ainda, formou 20 profissionais da educação 

pública, sendo 19 do Município de Uberlândia e 01 professora da rede pública de Goiás 

para atuarem como Tutores a Distância e 10 outros profissionais também da rede 

pública para atuarem como Professores formadores. Todos os profissionais, Tutores à 

Distância e Professores Formadores receberam uma formação prévia de 120 horas para 

atuar no Projeto, da qual se compôs de formação teórica e prática para trabalhar na 

Plataforma de Ensino a Distância – TOLEARN, bem como curso de Libras via Web e 

formação teórica sobre temas relacionados à surdez e educação de pessoas surdas65. 

Dentre as ferramentas utilizadas no curso Professor e Surdez: cruzando 

caminhos, produzindo novos olhares, o chat  foi uma ferramenta de comunicação 

síncrona utilizada no decorrer do curso com o objetivo de promover uma interação 

dialógica (argumentativa, narrativa, expressiva, contratual), de caráter teórico 

                                                 
65

 O curso de formação de Professores Formadores e Tutores à Distância foi composto de uma parte 

presencial e outra à distância. O que demandou a presença dos profissionais selecionados ao curso. Esta 

sua natureza contribuiu para que a composição do grupo fosse primordialmente realizada por educadores 

de Uberlândia e Municípios vizinhos (Araguari - MG e Marzagão –Go). 
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conceitual-metodológico em que todos os participantes se encontravam em posição de 

interlocução, por meio da escrita autoral. Diante disso, nesse trabalho foi analisada uma 

amostra de chat´s realizados com professores que participaram do projeto Professor e 

Surdez proposto pela UFU dentro da proposta do Programa de Formação Continuada 

de Professores na Educação Especial da SEESP/MEC, no ano de 2007 com o objetivo 

de colocar em relevo as vozes e as percepções de professores de vinte municípios 

brasileiros acerca das políticas de inclusão educacional de alunos surdos implementadas 

e seus impactos em sua prática pedagógica. Nesse processo foi garantido o anonimato 

dos sujeitos envolvidos por meio do uso de nomes fictícios iniciados com a letra A.  

 

2. Políticas de inclusão escolar: vozes e percepções de professores da rede pública 

do projeto professor e surdez 

 

O discurso em torno da inclusão escolar vem sendo difundido em todo o âmbito 

social. Mas de que inclusão tem se falando? Qual a realidade que vivenciada no âmbito 

educacional de instituições que se autodenominam de “inclusivas”? Como transformar 

discursos politicamente corretos em práticas efetivas? A reflexão acerca de tais questões 

torna-se necessário uma vez que muito se tem falado em “escola inclusiva”. Entretanto, 

uma análise pormenorizada revela que apesar do amplo discurso, percebe-se pouca 

mudança no fazer pedagógico e nas concepções que norteiam a escola.  

O tema da inclusão tem tomado um forte impulso nos últimos anos 

principalmente por meio do apelo do Estado que, por meio da mídia, propaga a inclusão 

escolar como uma tarefa de todas as escolas brasileiras. No entanto, do discurso à 

prática há uma longa distância e esse abismo precisa ser revelado para que a inclusão 

não fique apenas no plano da retórica política.  

Esse processo envolve, portanto, ações para a adequação das práticas 

pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E essa mudança de perspectiva é que 

distingue uma prática inclusiva. Para Mantoan a inclusão envolve uma nova perspectiva 

educacional que não se destina apenas aos alunos com deficiência, mas a todos os 

alunos. Ou seja,  

O radicalismo da inclusão vem do fato de exigir uma mudança de 

paradigma educacional [...]. Na perspectiva inclusiva, suprime-se a 

subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial 

e de ensino regular. As escolas atendem às diferenças sem discriminar, 

sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras 

específicas para se planejar, para aprender, para avaliar (currículos, 

atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com deficiência e 

com necessidades educacionais especiais) (MANTOAN, 2003, p. 25).  
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Diante disso, para que se diminua a distância entre a retórica e a realidade, além 

da compreensão do conceito de inclusão escolar, faz-se necessário uma reflexão dos 

vários aspectos essenciais para a materialização do paradigma da inclusão. A inclusão 

exige da escola uma reestruturação de seu modelo educativo e novos posicionamentos. 

Uma reestruturação em busca de uma nova perspectiva que assegure a qualidade de 

ensino nas escolas para atender às necessidades de cada um de seus alunos, segundo 

suas especificidades, abandonado as velhas práticas de exclusão.  

De acordo com Carvalho essa reestruturação envolve  

[...] uma avaliação do contexto educacional escolar e [...] será possível 

estabelecer objetivos gerais e específicos bem como as diretrizes 

gerais e específicas para os grupos que a escola atende [...]. As 

diretrizes permitem nortear a prática pedagógica em classes comuns 

para o trabalho na diversidade. Ainda devem fazer parte do projeto 

político-pedagógico, os mecanismos de avaliação a serem adotados 

para o acompanhamento do próprio projeto, atualizando-o sempre 

(CARVALHO, 2004, p. 106). 

 

Ou seja, para cumprir esse objetivo torna-se mister promover uma grande 

“virada” no modelo educacional vigente. A inclusão escolar exige uma ruptura com um 

conjunto de concepções e estruturas cristalizadas ao longo da trajetória do modelo 

tradicional de educação. Essa “virada” vai desde a implementação de políticas 

educacionais consistentes até uma revisão do projeto político-pedagógico da instituição 

escolar. Esse documento consiste em um dos eixos principais, no que concerne ao 

interior da instituição educativa. Essas ações devem assegurar os princípios, as metas, as 

prioridades de atuação e ações necessárias para a implementação de uma escola 

inclusiva.  

Diante desse cenário, pode-se afirmar que para que a inclusão seja efetuada, não 

basta estar garantido na legislação, mas envolve outras facetas, modificações profundas 

e importantes no sistema de ensino, na concepção de educação, de ensino, de 

aprendizagem e de ser humano.   Como ressalta Mazzotta (2005) a legislação garante a 

educação como direito de todos, especialmente a Constituição Federal de 1988 e a LDB 

9394/96. Entretanto, apesar de contempladas na legislação, a eficácia de tais conquistas 

“dependerá, em grande parte, de sua inclusão nos planos e ações educacionais 

compondo a política estadual de educação” (MAZZOTTA, 2005, p. 138).  

Santos denuncia a ausência de uma materialização das conquistas legais e alerta 

que  

Se a legislação e a implementação de políticas realmente tivessem 

sempre se efetivado em encaminhamentos eficazes para modificar a 
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estrutura excludente da realidade educacional, garantindo a educação 

para todos, seriam desnecessárias todas as políticas elaboradas nos 

anos 90, visto que, desde 1824, esse direito vem sendo reafirmado nos 

diversos textos legais que fixam as diretrizes e bases da educação 

nacional (Santos, 2008, p. 288). 

 

Nesse sentido, a inclusão depende de mudança de valores da sociedade e a 

vivência de um novo paradigma que não se faz apenas com decretos ou leis, mas com 

mudanças atitudinais, a partir de reflexões dos gestores públicos, professores, direções, 

pais, alunos e comunidade.  

A letra da lei e os discursos políticos respaldam os princípios de uma educação 

inclusiva. Entretanto, o que garante a materialização de tais princípios são as ações 

efetivas. Carvalho (2004) afirma que  

As mudanças no pensar, sentir e fazer educação para todos não 

ocorrem num estalar de dedos, nem dependem da vontade de alguns, 

apenas. Por mais paradoxal que possa parecer, as transformações que 

todos almejamos levando nossas escolas a oferecerem respostas 

educativa de qualidade – ao mesmo tempo comuns e diversificadas -, 

não dependem, apenas, das políticas educacionais. Estas devem estar 

articuladas com as demais políticas públicas, particularmente com as 

responsáveis pela distribuição de recursos financeiros [...] para 

mencionar algumas (CARVALHO, 2004, p. 79) 

 

Além dessa questão, que não é tão simples, deve-se preocupar-se ainda com uma 

reflexão que consiga distinguir “integração” de “inclusão”, onde segundo a primeira, o 

aluno deve adaptar-se às estruturas rígidas da escola por meio de alternativas para se 

integrar, ao passo que na inclusão, a escola deverá modificar-se e preparar-se para 

atender o aluno com deficiência, tendo como foco o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

Essa distinção entre os significados dos processos de integração e inclusão 

escolar precisa ser feita para romper com a vigência do paradigma tradicional que 

muitas vezes tenta se manter por meio de uma apropriação do discurso inclusivo, mas 

que em sua essência defende a integração. 

Nesse sentido, verifica-se que para que a inclusão seja uma realidade, torna-se 

necessário superar barreiras que envolvem a dimensão política e pedagógica. Política no 

sentido de exigir do poder público assegurar as condições estruturais para uma inclusão 

efetiva: recursos financeiros, políticas de formação continuada e permanente de 

professores, com ênfase na qualidade do conhecimento e não na quantidade, 

aprofundando as discussões teóricas e práticas, proporcionando subsídios com vistas à 

melhoria do processo ensino aprendizagem e possibilitando alternativas que possam 

beneficiar todos os alunos. Já a dimensão pedagógica, envolve a revisão de currículos e 
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metodologias, no sentido de considerar a singularidade de cada aluno, respeitando seus 

interesses, suas idéias e desafios para novas situações. Uma prática pedagógica que 

permita a diversificação de conteúdos e práticas que possam melhorar as relações entre 

professor e alunos.  

              Partindo desses pressupostos, a seguir serão discutidas as políticas de inclusão 

educacional de alunos surdos implementadas em municípios brasileiros e seus impactos 

na prática pedagógica a partir das percepções de professores que participaram do curso 

de extensão Professor e Surdez: cruzando caminhos e produzindo novos olhares. 

 

3. As políticas de inclusão educacional de alunos surdos implementadas em 

municípios brasileiros e seus impactos na prática pedagógica dos professores  

 

Nos últimos anos presencia-se um grande debate sobre as vantagens e 

desvantagens, os limites e as possibilidades da inclusão escolar.  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), bem como a LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996) asseguram que a educação é direito de todos e avança sinalizando que 

os educandos com necessidades educacionais especiais devem ter atendimento 

educacional especializado “preferencialmente na rede regular de ensino”. Nesse 

contexto de amparo legal, as estatísticas oficiais indicam que a partir de 1996 houve 

[...] um crescimento de matrículas de 242% para estudantes 

superdotados/com altas habilidades, 210% para alunos com 

deficiência física, 200% para alunos com deficiência visual, 165% 

para alunos com deficiência múltipla, 108% para alunos com 

deficiência intelectual, 83,2% para alunos com deficiência auditiva e 

de 77% para estudantes com as condutas típicas de síndromes. 

Entretanto, os dados de 2003 apontam que o aumento mais expressivo 

nas matrículas foi encontrado numa categoria genérica denominada 

“outras”, na qual foram enquadradas 66.850 pessoas (cerca de 13% do 

total dos estudantes notificados como especiais), sendo que tal 

categoria não foi considerada nos dados de 1996 (MENDES, 2006). 
 

Entretanto, Mendes (2006) denuncia que, apesar do aumento nas matrículas 

tomando-se como base os dados oficiais, não se pode afirmar que as diretrizes políticas 

dos sistemas públicos de ensino vem sendo implementadas de forma satisfatória, uma 

vez que: 

a) houve um aumento muito discreto na cobertura em relação à 

demanda em potencial; 

b) a maioria continua à margem de qualquer tipo de escola; 

c) os que conseguem acesso ainda estão majoritariamente em escolas 

especiais privadas filantrópicas, ou no máximo em classes especiais de 

escolas comuns; 
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d) os dados oficiais são imprecisos porque os procedimentos de 

identificação de alunos adotados no censo escolar não são confiáveis, 

na medida em que não há no país diretrizes claras para a notificação, e 

muito menos para a classificação categorial; 

e) a alta proporção de alunos enquadrados na categoria “outros” 

parece indicar que a estatística foi inflacionada com alunos que não 

estavam antes sendo contabilizados, e que provavelmente já tinham 

acesso à escola, mesmo antes do anúncio oficial de políticas de 

inclusão escolar; sendo que esse alto contingente nessa categoria 

residual evidencia indefinição atual de quem é a população de alunos 

com necessidades educacionais especiais; 

f) o incremento percentual das matrículas de alunos com quadros de 

deficiências deve ser ponderado em razão do reduzido número de 

matrículas em 1996, e também pelo fato de a maioria se enquadrar na 

condição de deficiência mental, que é a condição cujo diagnóstico é 

bastante complicado na realidade brasileira (Mendes, 2006). 

 

 

É necessário lembrar que os dados referem-se à matrícula e só estar formalmente 

matriculado na escola não indica que essas crianças estejam incluídas. 

Assim, apesar do debate acerca da inclusão escolar ser algo recorrente e existir 

uma garantia legal, muito ainda precisa ser avançado em termos de políticas 

educacionais no sentido de promover e assegurar o processo de inclusão escolar. Além 

disso, muitas pesquisas apontam que mesmo apesar do aumento do número de 

matrículas, faltam condições básicas para assegurar não somente o acesso, mas a 

permanência com qualidade desses alunos com necessidades educacionais especiais nas 

escolas comuns (MENDES, 2006). 

Observa-se no âmbito dos sistemas estaduais e municipais a implementação de 

diretrizes políticas conduzidas pelos princípios da inclusão escolar. Entretanto, a falta de 

procedimentos de acompanhamento de tais diretrizes pode comprometer o processo de 

implementação das propostas (MENDES, 2006). 

Nesse sentido, percebe-se nos depoimentos de professores que participaram do 

curso de extensão Professor e surdez: cruzando caminhos, produzindo novos olhares 

promovido pela UFU essa ausência de mecanismos e procedimentos que comprometem 

essa “inclusão” tão propagada: 

Abigail: sem políticas educacionais eficazes nada é colocado em 

prática, mesmo que existente em papéis. 

Ada: É um grande desafio para todos, mas considero que a 

maior importância deve ser primeiramente dos políticos, pois 

precisamos que eles não só aprovem esta lei, mas também a 

coloque em prática (CHAT ARAGUARI-MG). 
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Para uma compreensão deste contexto, vale destacar que foi no decorrer da 

década de 1990 que ocorre no Brasil a apropriação do discurso internacional 

relacionado à inclusão. Nesse discurso, algumas questões são recorrentes como a 

matrícula de alunos considerados deficientes e a preparação da escola regular para 

receber esses alunos. Entretanto, programas e políticas implementados em prol da 

“educação inclusiva” em muitos municípios brasileiros podem ser considerados 

superficiais. 

Considerando essa discussão, muitos obstáculos para uma educação inclusiva 

são encontrados, em especial na educação de alunos surdos, e dentre eles destaca-se a 

questão da formação de professores.  Uma análise dos chat’s revela que essa formação 

deixa muito a desejar em vários municípios brasileiros.  

Adelaide: As escolas precisam se equipar e capacitar os seus 

professores adequadamente, e não apenas aceitá-los e ficarem sem 

atenção devida.  

Abraão: E da maneira como foi feita a inclusão, acabam não 

conseguindo mesmo. Pois precisariam de um trabalho específico, 

voltado para eles, já que se comunicam de forma diferente dos outros. 

Adail: Principalmente os professores que se sentem impotentes diante 

de seu aluno surdo sem saber se comunicar com o mesmo. É uma 

exclusão dupla.  

Ágata: Temos o prazo de 10 anos para nos adaptarmos a esta lei. O 

problema é que no Brasil sempre se deixa tudo para última hora.  

Ágata:Já existem algumas ações, mais ainda é muito pouco (CHAT 

CONGONHAS-MG). 

. 

 

Além da formação docente, emerge outra lacuna referente às propostas políticas 

de inclusão escolar de alunos surdos. Nas análises dos chat’s percebe-se uma ausência 

de condições estruturais, no sentido pedagógico, para atender o aluno surdo na sala de 

aula 

 

 Adalgisa: Para ensinar LIBRAS é preciso que a pessoa tenha um 

domínio da mesma. A maioria dos professores do ensino fundamental 

não está preparada para trabalhar com alunos com deficiência 

auditiva.  

Adelaide: Na verdade isto é só na teoria, pois na prática não é 

permitido deixar as turmas com número menor por ter alunos 

incluídos. As turmas são formadas com o número mínimo permitido e 

não propiciam o atendimento mais individualizado. 

Adina: Na sala de aula comum e impossível atender convenientemente 

esse aluno (surdo). 

Amélia: eu trabalho de 5º a 8º séries e como você deve saber o número 

de alunos não é inferior a 30. 
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Aída: Bem, na minha escola não foi permitido. Temos um DA 

(deficiente auditivo) em uma sala com 26 alunos e um aluno com 

Síndrome de Down numa turma com 33 alunos.  

Ada: A lei é uma grande conquista, mas somente ela não basta. É 

necessário repensar a práticas. O que é incluir realmente?  

Ada: Incluir não é somente ter a presença do profissional intérprete na 

sala de aula e muito menos tirar o surdo da aula para ser auxiliado 

pelo instrutor, pelo fato do professor não ter nenhum conhecimento de 

Libras. 

Aidê: não basta apenas contar com este aluno (surdo) na sala de aula, 

é preciso propiciar oportunidades de interação do mesmo com o 

processo ensino-aprendizagem, e é este o grande desafio (CHAT 

CONGONHAS-MG). 

 

Analisando os efeitos dessas políticas, Silva (2008, p. 236) adverte que  

não há a preocupação em formar professores com condições para de 

fato intervir nas situações de ensino e aprendizagem, mas na formação 

de “técnicos” com uma formação aligeirada, desvinculada do 

compromisso social e político com as demandas da comunidade em 

que se encontram, mas capazes de explorar conteúdos padronizados 

que os livros didáticos apresentam de forma irrestrita e acrítica. 

 

A desresponsabilização do Estado do financiamento público, a individualização 

das responsabilidades sobre os professores e a centralidade da noção de certificação de 

competências nos documentos orientadores da formação de professores constituem 

elementos das políticas de formação, possibilitam desvelar as concepções que revelam 

um processo de flexibilização do trabalho docente em contraposição à 

profissionalização do magistério. 

 Presencia-se uma política de formação de professores centrada na certificação de 

competências e na avaliação, pautada em diretrizes legais que privilegiam: o 

aligeiramento e o rebaixamento de formação; a formação descomprometida com a 

pesquisa, a investigação e a formação multidisciplinar sólida. 

Frente a tal quadro, observa-se, por meio das reformas, que o processo de 

profissionalização docente representa mais um discurso oficial do que uma ação real, 

pois as medidas implementadas nas diretrizes de formação de professores caminham na 

contra-mão desse processo que provoca desdobramentos que adentram as décadas 

posteriores. 

As falas de muitos professores também denunciam que as propostas legais não 

se materializam na prática por falta de uma “vontade política”:  
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Ágata: Vamos começar meninas! Quais propostas você considera de 

maior importância para a política educacional das pessoas com 

surdez?  

Alaíde: É um grande desafio para todos, mas considero que a maior 

importância deve ser primeiramente dos políticos, pois precisamos 

que eles não só aprovem esta lei, mas também a coloque em prática.  

Alba: A proposta mais importante é a que realmente levante a situação 

real dos surdos e se implemente as leis que os beneficie.  

Alba: Muita coisa está a desejar, infelizmente, apesar de existir a lei, 

ela não é cumprida!  

Alaíde: Também concordo com você Alba. Infelizmente o Brasil 

deixa tudo para depois, ou seja, para o próximo governo. É um jogo de 

empurra...  

Albertina: Os surdos precisam fazer parte do processo, não adianta a 

lei ficar só no papel.  

Alaíde: A falta de continuidade dos projetos na mudança de política, 

talvez atrase mais ainda.  

Alcina: Somos cidadãos de papel.  

Alaíde: Nossas leis são consideradas as mais modernas no que diz 

respeito aos direitos dos cidadãos. Mas só funcionam no papel.  

Alcina: Concordo com você Alaíde, mas o papel se deteriora com o 

tempo (CHAT CONGONHAS-MG). 

 

Existe também a ausência de recursos humanos como a presença dos intérpretes 

e os professores bilingues para a inclusão de alunos surdos: 

Alcione: Só acho mais difícil trabalhar com a alfabetização de um 

surdo, esta deve ser amparada por fonoaudiólogos e instrutores de 

LIBRAS. (É o que acredito, corrijam-me se estiver errada, por favor!).  

Alda: Alcione, é o melhor momento de você colocar em prática, mas 

precisamos de estar respaldadas por outros profissionais e recursos de 

materiais. 

Alzira: concordo com a Alcione, a alfabetização de surdos deve ter 

vários recursos como fonoaudiólogos, instrutores, intérpretes, 

professores bilingues e outros. 

Alda: Com a proposta de inclusão, o governo tem que buscar formas 

de estar capacitando os profissionais, no decreto (Decreto nº 5.626, de 

22 de Dezembro de 200566), é claro, todos têm direito, mas sabemos 

                                                 
66

 Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. O decreto 5.626 traz várias ações a serem 

implementadas gradualmente nos próximos dez anos, período necessário para realizar a capacitação de 

profissionais. Esse decreto possibilita a criação de cursos Letras-LIBRA ou Letras-LIBRAS/Português 

em nível de graduação, para formar professores que atuarão no ensino dessa língua. Esses professores 

atuarão desde a 5ªsérie do nível fundamental até a educação superior. O decreto também prevê a criação 

de cursos em nível de graduação e pós-graduação para a formação de tradutores  intérpretes de 

LIBRAS/Português. Para educação infantil e séries iniciais do ensino  fundamental, o  decreto  prevê  a  

criação  de cursos  de  pedagogia  bilíngüe LIBRAS/Português. Além disso, o decreto 5.626 determina  a  

inclusão  de  uma disciplina  de LIBRAS  em  todas as licenciaturas. 
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que a realidade na educação, primeiro vem a lei e depois... (CHAT 

IPAMERI-GO) 

 

 

Muitos professores discutem a necessidade de se avançar no sentido de uma 

educação bilíngue. Considerando os depoimentos dos professores, percebe-se que 

mesmo com o avanço legal, as instituições de ensino devem estar atentas para a 

superação dos problemas educacionais envolvidos no sistema de ensino de pessoas 

surdas, tendo em vista que a necessidade da viabilização da proposta bilíngue. 

E para a viabilização de uma proposta bilíngüe é necessária a implementação de 

políticas educacionais que tenham como meta garantir na escola um ambiente 

linguistico adequado para os alunos surdos. Entretanto, os depoimentos dos professores 

revelam que muitos esforços ainda precisam ser mobilizados: 

 

Alzira: Como a Secretaria de Educação da cidade de vocês vê a 

educação para surdos? Já existem alguns projetos em andamento?  

Alina: Professora Alzira, nossa Secretaria de Educação no momento 

está precisando de uma reestruturação para ter condições de trabalhar 

de forma adequada com essa "nova" realidade nas escolas. 

Alina: mas não existem intérpretes. 

Alina: somente professores de apoio.  

Amália: Alina, são escolas estaduais, não são?  

Almira: E essa reestruturação escolar não está acontecendo?  

Almira: Como assim não existem intérpretes?  

Amália: Há interpretes sim, mas só na escola Augusto Monteiro, mas 

são considerados professores de apoio.  

Alina: É, os professores trabalham com LIBRAS, mas não fizeram a 

prova ou não passaram na prova de intérprete. 

Amanda: Geralmente, aqui em Pires do Rio, os pais de alunos surdos 

preferem matriculá-los na escola Augusto por ser uma escola mais 

direcionada para crianças com necessidades especiais.  

Alina: seria interessante, mas o interesse é bem restrito.  

Alina: mas isso acontece Amanda, porque não temos professores aptos 

a receberem essa criança.  

Alina: Não, mas é o que acontece. Em uma escola inclusiva a qual 

conheço não tem intérpretes e sim professores de apoio sendo que a 

escola tem alunos surdos, e a LIBRAS não faz parte do currículo  

(CHAT PIRES DO RIO-GO). 

 

Reconhece-se, no entanto, que o ambiente escolar da chamada escola inclusiva 

não tem sido tão inclusivo assim. Pois não se vêem valorizados nem a cultura nem a 

identidade do surdo. Os professores não conseguem se comunicar com esse aluno, 

portanto não conseguem passar-lhes conteúdo ou informação. Caso houvesse a 

mediação da Língua de Sinais valorizando a potencialidade desse aluno, acredita-se que 
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assim haveria uma comunicação e interação melhor entre ambos, professor e aluno. Esta 

postura evitaria, nesse caso, o desconforto aparente, produzindo um ambiente inclusivo 

e mais acolhedor para o aluno surdo e até para o próprio professor.   

Nesse sentido, torna-se imprescindível a implementação de políticas 

educacionais que promovam as condições necessárias para a superação dos obstáculos 

para a implementação do Decreto nº 5.626 na escola pública brasileira. Muitos fatores 

que aumentam as lacunas entre o legal e o real são apontados pelos professores: 

 

Agnes: O documento (Decreto nº 5.626) fala da importância de propor 

ações para que administradores, professores de surdos e funcionários 

aprendam a língua de sinais.  

América: As propostas são excelentes, sem dúvida nenhuma.  

Agnes: O que vocês acham disso, considerando a realidade da escola 

pública e os profissionais que fazem parte dela?  

América: Olha são propostas legais, porém um pouco difícil de 

colocá-las em prática por mais adaptadas que estejam as UMEIS 

(unidades municipais de educação infantil) e UMEF'S (unidades 

municipais de ensino funadamental).  

Anastácia: Adriana, vejo que a "vontade política" deve ser "acordada, 

chega de dormir....  

Anastácia: as adaptações nas escolas,principalmente  

América: Só será realmente viável quando nós professores 

dominarmos bem a língua de sinais. 

Ana: e o município, por exemplo, não tem uma proposta política que 

apóie a difusão da LIBRAS como L1 , por mais que eu sozinha tente 

mudar será uma luta inglória. 

América: Parece que a todo instante estamos batalhando sozinhos e 

também precisamos das adaptações estruturais para o 

desenvolvimento, além das tecnológicas.  

Agnes: Ana, penso que isso retrata a inadequação da escola pública 

para atender os alunos com surdez (CHAT VILA VELHA-ES) 

 

 

4. Considerações finais 

 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que a história escolar de pessoas surdas tende 

a ser constituída por experiências bastante restritas que envolvem escasso uso efetivo da 

linguagem escrita, principalmente nas séries iniciais. Mesmo nas séries posteriores, as 

atividades de leitura e escrita são limitadas a textos muito curtos e simples. Nesse caso, 

Sá (1999) propõe o Bilinguismo67 como uma abordagem que pode amenizar vários dos 

                                                 
67

 Bilingüismo: em finais da década de 70, com base em conceitos sociológicos, filosóficos e políticos 

surgiu a “Proposta Bilíngue de Educação do Surdo”. Essa proposta reconhece e baseia-se no fato de que o 

Surdo vive numa condição bilíngue e bicultural, isto é, convive no dia a dia com duas línguas e duas 
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problemas apresentados na implementação das práticas pedagógicas no processo de 

alfabetização do surdo.  

Na realidade das escolas brasileiras, ao ser imposta essa “inclusão” do aluno 

surdo sem a mínima possibilidade de real inserção na comunidade ouvinte da sala de 

aula, ocorre na verdade uma retração no desenvolvimento cognitivo desse aluno.  

Nesse contexto, embora se defenda que o bilingüismo constitui um fator de 

extensa colaboração para o desenvolvimento do surdo na aula, ao analisar a situação da 

educação de surdos, pode-se destacar que na sala de aula regular de ensino o 

bilinguismo não predomina. Desse modo, o surdo ainda tem que enfrentar várias 

dificuldades como a escassez de profissionais com domínio da Língua de Sinais e a 

imposição da Língua Portuguesa com sua estrutura. Algumas mudanças são sinalizadas, 

mas ainda há muito a avançar: 

Assim, para fugir a toda essa pressão o surdo frequentemente utiliza a estrutura 

da sua língua materna tentando se expressar na língua majoritária. Muitas vezes, o aluno 

tenta se empenhar e adequar ao contexto de sala de aula, contudo não consegue, pois a 

comunicação, o currículo, nada prevê a existência do aluno surdo e suas necessidades.  

O que ocorre é que a maioria dos alunos surdos se vê em situação de 

desvantagem, inclusive de idade em relação aos demais alunos. Isso acarreta um 

desgaste muito grande na auto-estima desse aluno fazendo-o calar e/ou abandonar a 

escola.  E essa desvantagem é reforçada por meio dos mecanismos avaliativos adotados: 

Diante disso, é possível melhorar e contribuir para a compreensão do mundo que 

cerceia o surdo que muitas vezes é introduzido em salas de aulas numerosas e entregues 

a professores despreparados que não sabem como proceder diante do aluno surdo. A 

situação de despreparo do professor muitas vezes é ignorada e a conseqüência disso 

recai indiscutivelmente sobre o aluno surdo que se vê num ambiente hostil e de 

abandono.  

 E as mudanças envolvem tanto a implantação de políticas educacionais, no 

sentido macro, como a necessidade de reestruturação do projeto político-pedagógico das 

escolas numa perspectiva inclusiva, no sentido micro como: 

Na maioria das escolas regulares que se dizem “inclusivas” presencia-se uma 

situação onde o surdo se silencia. Diante dessa situação de silêncio, tanto dos 

professores de sala de aula regular quanto dos surdos, urge a necessidade de mudanças. 

Não basta a promulgação de leis que assegurem o direito do surdo de ser incluído em 

                                                                                                                                               
culturas: a língua gestual e cultura da comunidade surda do seu país; a língua oral e cultura ouvinte de seu 

país. Numa abordagem educacional, o bilinguismo baseia-se no reconhecimento do fato de que as 

crianças surdas são interlocutoras naturais de uma língua adaptada à sua capacidade de expressão. Assim 

sendo, a comunidade surda propõe que a língua de sinais oficial do seu país de origem lhes seja ensinada, 

desde a infância, como primeira língua. Reconhece ainda o fato de que a língua oral oficial do seu país 

não deve ser por ela ignorada, pelo que lhe deve ser ensinada, como segunda língua (Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bilinguismo) 
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uma sala de aula regular, é preciso mais que isso. Se a escola regular não estiver 

preparada para receber efetivamente esse aluno surdo em suas diversas necessidades, 

colocá-lo nesse ambiente é a mais dolorosa forma de exclusão. 
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