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RESUMO 
 
 
BOMFIM, Maria Inês do Rego Monteiro: Trabalho docente, classe e ideologia: o Ensino 
Médio e a modernização conservadora no Brasil. Orientador: Ronaldo Rosas Reis. 
Niterói- RJ/UFF.09/10/2008. Tese (Doutorado em Educação), 195 páginas. Campo de 
Confluência: Trabalho e Educação. Linha de Pesquisa: O mundo do trabalho e a formação 
humana                                                                                                                                                             
 
 
 

 
O tema central desta tese é o trabalho docente na escola pública de Ensino Médio. 
Situando-se no conjunto das pesquisas do campo Trabalho e Educação, o estudo prioriza 
os últimos anos da década de 1990 e o início dos anos 2000, período de complementação 
dos ajustes iniciados em anos anteriores para o enfrentamento da crise estrutural do capital 
e de afirmação conservadora de um “novo” pensamento pedagógico, depois de uma 
década de debates importantes e avanços das forças democráticas no campo da educação 
brasileira. A análise, referenciada pelo materialismo histórico, voltou-se para a apreensão 
dos nexos e das tensões existentes entre as determinações estruturais e conjunturais do 
atual momento brasileiro e a vivência social dos trabalhadores docentes do Ensino Médio 
público, tanto do ponto de vista das condições materiais de exercício profissional como 
em relação ao sentido do trabalho de ensinar. No contexto do avanço da mercantilização 
da educação, o desafio a que nos propusemos foi o de compreender a natureza do trabalho 
docente na escola pública de Ensino Médio, assim como possíveis implicações desse 
processo para os alunos que a ela têm direito. O estudo foi realizado a partir de três eixos 
articulados: Trabalho e Educação no modo de produção capitalista; o “Estado educador” e 
o sentido das reformas empreendidas nos anos 1990 e estratégias de enfraquecimento do 
trabalhador docente. Para tanto, foi analisada criticamente uma vasta documentação sobre 
o Ensino Médio e a Reforma, bem como um conjunto de dados e pesquisas empíricas que 
retratam a realidade da escola e do professor na atualidade. O estudo mostrou que o 
trabalhador docente na escola pública do Ensino Médio está sendo expropriado do que é 
próprio ao trabalho de ensinar: o conhecimento, as possibilidades de escolha e a 
afetividade em relação a quem aprende. Mas indicou, igualmente, que a produção e o 
consumo desse trabalho não são independentes, ocorrem no mesmo momento, entre 
professores e alunos, o que confere enorme poder ao trabalho de ensinar. 

 
Palavras-chave: Trabalho-Educação -  Ensino Médio – Brasil-  ideologia 
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ABSTRACT 
 

The central theme of this thesis is the work of junior high/high school teaching in public 
schools. The scope of this paper is within the series of studies in the field of Work and 
Education. It focusses on the late 1990s and the beginning of the first decade of the 21st 
century, a period when adjustments initiated earlier to address the structural crisis of 
capital and the conservative affirmation of a 'new' educational thought were 
complemented, after a decade of important discussions and progress made by democratic 
forces in the field of education in Brazil. The reference for the analysis is historical 
materialism, focussed on understanding the connections and tensions between structural 
and situational determinations of the current moment in Brazil and the social experience of 
teachers as workers in public middle schools, both from the standpoint of exercise of their 
profession as well as in terms of the work of teaching itself. Within the context of the 
advance mercantilism within education, the challenge we proposed was to understand the 
nature of teaching work within a public middle school, as well as possible implications of 
this process to students who have a right to such education. The study was conducted, 
based on three interconnected areas: Work and Education in the capitalist mode of 
production; the “Educator State” and the direction of the reforms performed in the 1990s 
and strategies to disempower worker-teachers. To do so, a huge amount of documents on 
Junior High/ High School Education and Reform was critically analyzed, in addition to a 
set of data and empirical studies that depict the current reality in schools and of teachers. 
The study showed that worker-teachers in public middle schools are having that which is 
the essence of the work of teaching expropriated: knowledge, possibilities of choice and 
affection towards learners. It also equally demonstrated that production and consumption 
of this labor is not independent, they occur simultaneously, between teachers and students, 
conferring an enormous amount of power to the work of teaching. 
 
 
Key words: Work-Education - middle school education - Brazil- ideology 
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RESUMEN 

La materia central del presente estudio es el trabajo docente en la escuela pública de 
Enseñanza Media. Insertado en el ámbito de las investigaciones en el campo Trabajo y 
Educación, el trabajo da prioridad a los últimos años de la década de los 90 y al comienzo 
de los años 2000, período de complementación de los ajustes iniciados en años anteriores 
para hacer frente a la crisis estructural del capital y de la afirmación conservadora de un 
“nuevo” pensamiento pedagógico, después de una década de importantes debates y del 
avance de las fuerzas democráticas en el entorno de la educación brasileña. El análisis, que 
tiene por referencia al materialismo histórico, se ha vuelto para la aprehensión de los 
nexos y tensiones existentes entre las determinaciones estructurales y coyunturales del 
momento brasileño actual y la vivencia social de los trabajadores docentes de la 
Enseñanza Media pública, tanto desde el punto de vista de las condiciones materiales del 
ejercicio de la profesión como a partir del sentido de la tarea de enseñar. Con el trasfondo 
del avance de la mercantilización de la educación, el reto que nos hemos propuesto ha sido 
comprender la naturaleza del trabajo docente en la escuela pública de Enseñanza Media, 
bien como posibles repercusiones de ese proceso para esos alumnos que tienen derecho a 
ella. El estudio se realizó a partir de tres ejes articulados: Trabajo y Educación en el modo 
de producción capitalista; el “Estado educador” y el sentido de las reformas emprendidas 
en los años 90 y estrategias de amilanamiento del trabajador docente. Para ello, se analizó 
críticamente amplia documentación sobre la Enseñanza Media y la Reforma, además de 
un conjunto de datos e observaciones empíricas que describen la realidad actual de la 
escuela y del profesor. El estudio ha demostrado que al trabajador docente en la escuela 
pública de la Enseñanza Media se le está expropiando lo que es propio del trabajo de 
enseñar: el conocimiento, las posibilidades de elección y la afectividad en la relación con 
los que aprenden. Pero ha indicado, a la vez, que la producción y el consumo de ese 
trabajo no son independientes, ocurren al mismo tiempo con profesores y alumnos, lo que 
le otorga a la tarea de enseñar un inmenso poder. 
 
 
 
 
 
Palabras-clave: Trabajo-Educación - Enseñanza Media - Brasil - ideología 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema central do presente estudo é o trabalho docente na escola pública de Ensino 

Médio. No Brasil, persistem no âmbito da pesquisa acadêmica lacunas na investigação e 

de compreensão acerca da relação trabalho-educação, o que nos permite considerar que, 

longe de serem casuais, tais lacunas reforçam uma tendência dominante na esfera da 

pesquisa na área educacional de ignorar a centralidade do trabalho e de outras categorias 

aqui relacionadas como, por exemplo, classe e alienação. 

Tais lacunas motivaram-nos a abordar o tema a partir de suas próprias raízes: isto 

é, das relações sociais de produção da vida material. A despeito das tentativas de 

relativização do problema, desnecessário seria alongar-nos aqui em explicações sobre a 

profunda desigualdade estrutural ainda existente na relação Capital-Trabalho em  geral , 

em especial naquilo que diz respeito ao poder político. Nesse sentido, a opção por essa 

temática no âmbito do campo de confluência Trabalho e Educação do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (PPGEd-UFF) representa 

uma dupla possibilidade: por um lado, do ponto de vista do materialismo histórico, 

contribuir para o debate em torno do tema indicado, e, por outro,  partindo da exigência de 

reafirmar a práxis como condição ontológica de produção do conhecimento, oferecer 

elementos para a intervenção na realidade.1     

Com esse propósito, buscamos apreender as relações entre os elementos estruturais 

e conjunturais que vêm definindo o lugar da educação em geral e do Ensino Médio e do 
                                                        
1 A opção pela temática decorre, também, de um rico processo de discussão sobre o ensino médio-técnico 
brasileiro, iniciado no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca- CEFET-RJ, em 
1990, e ampliado, posteriormente, na Representação do Ministério da Educação do Rio de Janeiro- DEMEC-
RJ e na Escola de Educação da Universidade do Rio de Janeiro- UNIRIO. Contribuíram, também, estudos e 
pesquisas desenvolvidos, no Rio de Janeiro, junto a alunos do Ensino Médio e, em várias Unidades da 
Federação, junto a alunos e ex-alunos de cursos de licenciatura e de formação para a docência para o Ensino 
Médio e a Educação Profissional.  
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trabalho docente em particular. Compreendendo as especificidades da articulação entre 

capital, trabalho e Estado no processo de expansão capitalista da sociedade brasileira, 

resgatamos concepções que, no campo pedagógico, “entraram no lugar” com a 

intensificação da subsunção real ao capital, reconfigurando-se e renovando-se sem, 

contudo, desconsiderar a existência de tensões e conflitos na luta por projetos de 

sociedade e de educação, em particular no nível médio. 

Tendo em mente a centralidade do trabalho como fonte de humanização, buscamos 

apreender e discutir as condições do trabalho assalariado que produz mais-valia para o 

capital, a especificidade do trabalho docente não produtivo e, com o predomínio da 

subsunção real, a sua imbricação ao processo global de produção de mais-valia, 

ressalvando que essa discussão, sob pena de uma abstração pouco fértil, só faz sentido na 

materialidade em que o trabalho docente acontece. Compreender o trabalho docente na 

escola pública de Ensino Médio brasileira exigiu, assim, analisá-lo à luz do capitalismo 

dependente, desigual e associado ao grande capital, instrumento de viabilização da nossa 

inserção subalterna na divisão internacional do trabalho. 

Antes, porém, de seguirmos adiante com esta introdução, achamos necessário 

expor ainda que brevemente as nossas motivações mais remotas.  

Na pesquisa realizada para o Mestrado em Educação, em 2002/2003, com 160 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Rio de Janeiro, procuramos conhecer o seu 

perfil. Escolhemos, para isso, uma escola do subúrbio carioca, numa das regiões de menor 

IDH do Rio de Janeiro. Observamos que, com algumas exceções, os alunos trabalhadores 

da escola pública exerciam atividades que exigem pouca qualificação: atendente no 

comércio, operador de caixa, balconista e vendedor, desossador de carne bovina em 

açougue, auxiliar de pessoal, de serviços gerais e de almoxarifado, desenhista, cozinheira, 

boy, jogador de futebol, cobrador de passagens em kombi de comunidade, músico, 
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estoquista, vistoriador de companhia de seguros, trabalhador em manutenção de telefones 

e pintor de parede. A remuneração mais freqüente desses alunos girava em torno de 1,5 

salário mínimo e a carga horária diária variava entre 2 e 6 horas. Cerca da metade ajudava 

financeiramente as famílias, cuja renda não ultrapassa 3 salários mínimos. Alunos de uma 

escola pública precarizada, sem os equipamentos necessários, os estudantes investiam em 

cursos de Informática privados, mostrando consciência dos limites do Ensino Médio 

cursado.Em relação aos professores, visivelmente pauperizados, os alunos sublinhavam o 

seu desânimo, sentindo-se pouco exigidos, como alunos. Solidariamente, entretanto, 

reivindicavam melhores salários e condições de trabalho para seus professores.Começava, 

assim, o interesse  pelos professores e pelo seu trabalho junto a este aluno do Ensino 

Médio da atualidade. 

 

*** 

Para engendrarmos esta pesquisa procuramos situar o trabalho docente no âmbito 

das contradições presentes na escola pública brasileira, ressaltando suas possibilidades 

concretas de mediação dos interesses da maioria discriminada. No contexto do avanço da 

mercantilização da educação, o desafio a que nos propusemos foi, portanto, o de 

compreender a natureza do trabalho de ensinar na escola pública de Ensino Médio, assim 

como possíveis implicações desse processo para os alunos que a ela têm direito. 

Reconhecemos, entretanto, que movimento de preservação e auto-expansão do 

capital, sob o predomínio da subsunção real, com ritmos e formas diferenciadas, define a 

lógica de funcionamento da produção como um todo, assim como a lógica  geral de 

expropriação do trabalho, seja ele produtivo ou improdutivo ao capital. Não só a vida 

produtiva, mas, também, a vida social gira em torno da produção da mais-valia, para o quê 

as ideologias sobre o mercado e sobre o capitalismo como processo natural e insuperável 
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têm sido fundamentais. O domínio estrutural, vale lembrar, se exerce não só diretamente 

no próprio processo de produção, mas por meio de ideologias dominantes, expressão da 

relação das classes sociais (Cardoso Limoeiro, 1977).  

Neste estudo, priorizamos os últimos anos da década de 90 e o início dos anos 

2000, período de complementação dos ajustes iniciados em anos anteriores para o 

enfrentamento da crise estrutural do capital, de conteúdo histórico mais complexo 

(Frigotto, 2000, p.67) e de afirmação conservadora de um “novo” pensamento pedagógico, 

depois de uma década de debates importantes e avanços das forças democráticas no campo 

da educação brasileira. As classes privilegiadas perceberam, mais uma vez,  que não 

podiam ser iluministas, liberais e muito menos tolerantes (Fernandes, 1975).  

Fiéis ao pensamento hegemônico, as políticas implementadas no período, com 

orientação do FMI e do Banco Mundial, trouxeram uma nova visão do que é público, 

desvinculado do estatal, na qual as organizações civis e o livre mercado são considerados 

mais eficientes do que o Estado. Tais políticas, na nossa avaliação, são políticas de classe, 

implantadas pelo Estado brasileiro em favor das frações da burguesia nacional e do capital 

financeiro internacional. No Brasil, a partir daí, inaugurou-se um conturbado período de 

reestruturação econômica e de reajustamento social e político, apoiado na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos padrões de consumo, 

promovendo reestruturação de setores produtivos, com aumento expressivo do 

desemprego e refluxo do movimento sindical. Os efeitos, sentidos também pelos 

servidores públicos, não foram poucos. As modalidades de expropriação dos trabalhadores 

docentes da escola pública se multiplicaram, seja em virtude da flexibilização dos 

contratos, perdas de direitos conquistados, seja em decorrência da flexibilização do locus 

de formação inicial que, como efeito prático, promove uma formação aligeirada, 

desprovida das ferramentas necessárias ao trabalho docente.  
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Assim, para além das aparências, a educação, a escola e o trabalho docente no 

Ensino Médio público só podem  ser apreendidos  se tomarmos, como referência, os 

planos estrutural e conjuntural, como mencionado. Definindo-se no conjunto das relações 

sociais, no conflito entre as classes sociais, a função social da escolarização,  do ponto de 

vista dos grupos dominantes, expressa as demandas do capital: no caso brasileiro, a 

conformação de uma imensa parcela da população para  o trabalho simples e subordinado 

aos interesses das frações locais da burguesia. Na perspectiva dos trabalhadores, 

entretanto, volta-se para o acesso ao conhecimento produzido socialmente e que não só 

permite uma melhor compreensão da realidade social, em seu benefício, mas o acesso ao 

saber sobre o trabalho (Frigotto, 2000; 2001). Nessa direção, se “a qualificação humana 

diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas 

do ser humano” (FRIGOTTO, 2000, p.31), o trabalho docente, nesta perspectiva, “é o ato 

de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2004, p.46-

47). 

*** 

Esclarecida a temática, cabe explicitar o objeto, o objetivo e os eixos desta 

pesquisa. Nossa análise voltou-se para a apreensão dos nexos e tensões existentes entre as 

determinações estruturais e conjunturais do atual momento brasileiro e  a vivência social 

dos trabalhadores docentes do Ensino Médio público tanto do ponto de vista das condições 

materiais de exercício profissional como em relação ao sentido do trabalho de ensinar. 

Dessa forma, o objeto da pesquisa é o trabalho docente no Ensino Médio público em sua 

relação com a dinâmica social no capitalismo da atualidade, compreendido não como uma 

totalidade homogênea e contínua, mas como uma estrutura de elementos heterogêneos, 

incapaz de transformar-se de maneira linear. Reconhecendo que tal relação pode ser 
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apreendida sob diversos ângulos, priorizamos a análise das relações político-ideológicas 

envolvidas, o que nos vinculou à questão do Estado, da ideologia e dos interesses de 

classes e de suas frações na educação e no nível médio de ensino.  

Entre as questões gerais que serviram de guia para a nossa análise, destacamos as 

seguintes: quem é, hoje, o professor do Ensino Médio da escola pública? Quais são, sob o 

predomínio da subsunção real do trabalho ao capital, as formas de expropriação do 

trabalhador docente da escola pública de Ensino Médio? Pode-se, ainda, falar em trabalho 

docente improdutivo ao capital? O trabalho de ensinar na escola pública de Ensino Médio 

que atende a maioria é fonte de consciência ou de estranhamento? Este trabalho teria se 

reduzido a uma objetividade reificada? 

 Buscando resposta a essas questões organizamos o estudo a partir de três grandes 

eixos articulados:  

a. Trabalho e Educação no modo de produção capitalista, enfatizando a 

ampliação, em níveis e modalidades diversas, da subsunção real, como 

forma dominante e desarticuladora de todas as esferas da vida social; 

b. O Estado educador e o sentido das reformas empreendidas nos anos 

90, destacando as funções assumidas pelo Estado brasileiro em relação ao 

Ensino Médio,  os sujeitos coletivos envolvidos e as concepções de mundo 

e de educação em disputa;  

c. Estratégias de expropriação do trabalhador docente, priorizando, a 

partir da especificidade do trabalho docente não produtivo ao capital, a 

análise das condições objetivas e subjetivas do trabalhado docente na 

realidade brasileira e os limites atuais em relação ao papel político do 

professor do Ensino Médio público. 
 

Nessa perspectiva, nosso objetivo foi conhecer e analisar nexos e tensões 

existentes entre o trabalho docente no Ensino Médio da escola pública que atende a 
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maioria e as mudanças levadas a efeito nos planos econômico, político e ideológico no 

atual momento do capitalismo brasileiro. A temática e o objetivo definidos reforçaram a 

opção pelo materialismo histórico, ainda que no presente as grandes narrativas tenham 

sido promovidas à condição de anacrônicas, inclusive no mundo acadêmico2.  

A esse respeito, Florestan Fernandes, ainda em 1983, num artigo publicado pela 

Folha de São Paulo, descreveu com muita clareza a ênfase do “pensamento oficial” do 

mundo acadêmico a partir dos anos 80. Segundo o autor, o “pensamento oficial” postulava 

que o capitalismo de hoje, desprovido de classes, em nada se assemelhava  ao 

“capitalismo de Marx”. Redistribuição de renda, revolução do consumo, crescimento das 

classes médias, universalização das garantias sociais, modernização do Estado 

representativo conjugado à responsabilidade da iniciativa privada e à ação participativa 

das massas, seriam fortes motivos para se acreditar numa nova realidade histórica. Essa 

compreensão deformada se equacionaria com uma espécie de “síndrome da decadência 

universal”, moléstia intelectual madura que compele as melhores cabeças a “cultivar 

certos demônios da inteligência” (Fernandes, 1995, p 34-37). A alternativa à conversão da 

ciência em técnica social de controle (como meio de obter consenso), ao desenvolvimento 

de um idealismo inconseqüente, à uma generalização de categorias mentais arbitrárias 

estaria numa ciência histórica que abarcasse a totalidade da situação humana,  

apreendendo, ao mesmo tempo, a natureza e a personalidade, a estrutura e o dinamismo, a 

economia e a sociedade, a ideologia e a verdade, e, ainda,  o movimento histórico efetivo 

como ligação entre passado e presente e como criação incessante de um futuro novo 

(Fernandes,1995).3 

                                                        
2 Jameson (2005, p.14), referindo-se a Lyotard, defende que a idéia do fim das grandes narrativas é, em si, 
uma grande narrativa. 
3 As dificuldades do avanço do marxismo são discutidas, entre outros, por Ellen Wood, Perry Anderson e 
Terry Eagleton. Como analisa Wood (2003), depois de Marx, freqüentemente separou-se o econômico do 
político.Conforme Anderson (2004, p. 112-113), o divórcio estrutural entre teoria e prática inerente à 
natureza dos partidos comunistas desta época impediu o trabalho político-intelectual. O resultado teria sido a 
reclusão dos teóricos nas universidades, distantes do proletariado de seus próprios países e o estreitamento 
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Na perspectiva materialista histórica, “o método está vinculado a uma concepção 

de realidade, de mundo e vida no seu conjunto. Constitui-se numa espécie de mediação do 

modo de aprender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais” (FRIGOTTO, 1987, p.77). Tal opção, vale ressaltar, decorre de uma 

visão de mundo diferente daquelas que defendem a emergência de um novo paradigma 

científico pós-estruturalista ou pós-moderno, resultante de uma concepção de realidade 

despida de historicidade. No Prefácio da Crítica da Economia Política, Marx (1973) 

fornece o fio condutor para a nossa investigação:  

“Na produção social da sua existência os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de 
produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 
das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sob a qual 
se eleva uma superestrutura jurídica e política a qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e 
intelectual em geral” (MARX, 1973, p.28-29). 

 

Neste estudo, defendemos que “base” e “superestrutura” não podem ser 

apreendidas como compartimentos separados e que, numa sociedade de classes, educação 

não é mero reflexo secundário. Igualmente, sustentamos que o trabalho docente é 

determinado historicamente pelo modo de produção capitalista, integrando a totalidade  de 

uma organização social, o que nos faz procurar superar as análises que o situam em 

separado das relações sociais ou as que deixam de captar o movimento do real e as 

contradições nele existentes.  

                                                                                                                                                                       
do campo de atuação da teoria, concentrando-se na filosofia, em detrimento da economia e da política. Esta 
especialização, esclarece Anderson, veio acompanhada de um crescente hermetismo da linguagem, cujas 
barreiras técnicas foram um fator de distanciamento das massas.”[...]Por sua vez, a perda de qualquer 
contato dinâmico com a prática da classe operária, aproximou a teoria marxista de sistemas de pensamento 
não-maxista e idealistas contemporâneos, com os quais se desenvolveu uma estreita e contraditória simbiose 
(ANDERSON, 2004, p.114). 
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Sob esse prisma, Totalidade é a categoria metodológica central de análise, 

definindo os caminhos para a investigação dos nexos e tensões existentes entre o trabalho 

docente e as determinações estruturais e conjunturais no atual momento brasileiro. 

Totalidade vale dizer, não significa todos os fatos e sim realidade como um todo 

estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer pode ser racionalmente 

compreendido, existindo nas e através das várias mediações (Kosik, 1976). Mediação e 

Contradição são, por isso mesmo, categorias de igual importância à compreensão do 

trabalho docente no Ensino Médio público no atual momento do capitalismo brasileiro. A 

contradição, como categoria de análise, nos ajudou a perceber que, se o trabalho docente 

no Ensino Médio integra-se a um projeto de dominação na busca da concretização de uma 

determinada visão de mundo, contraditoriamente, já que a escola é terreno da luta de 

classes, também pode ser mediação potencialmente ameaçadora da ordem estabelecida. 

A análise do objeto, dentro de uma materialidade histórica, contraditória e marcada 

pelo conflito, considerou centralmente a categoria trabalho. Para tanto, como Marx 

(1975), reiteramos que o trabalho humano é parcela indispensável à reprodução e à auto-

valorização do capital, lógica que permanece inalterada nos nossos dias, ainda que o 

trabalho vivo esteja reduzido ou precarizado, ou que se promova o desemprego em massa. 

O capital continua sem poder prescindir desse trabalho vivo na criação de valor, sendo, 

para isso, necessário aumentar a produtividade do trabalho, intensificando as formas de 

extração de sobre-trabalho em tempo cada vez mais reduzido. 

As opções até aqui mencionadas definiram, também, os procedimentos 

metodológicos adotados. Diante do objetivo deste estudo, estabelecemos procedimentos 

que se entrecruzaram, apesar de suas especificidades. São eles: 

1) levantamento e análise crítica de  um conjunto de documentos que retratam o 

pensamento educacional hegemônico do período analisado, bem como o pensamento 

das representações dos educadores: a) documentos dos organismos internacionais 
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diretamente envolvidos nas reformas implementadas no período, em particular 

produções do BID, da UNESCO e do Banco Mundial divulgados entre 1997 e 2002; 

b) documentos do Ministério da Educação, produzidos pela Secretaria Nacional de 

Educação Média e Tecnológica, seus consultores e pelo Conselho Nacional de 

Educação, no contexto da Reforma do Ensino Médio. Neste caso, foram analisadas 

apresentações produzidas para eventos, versões preliminares e final do PROMED, 

cds e outros materiais de divulgação, DCNEM, PCNs, além dos pareceres do 

Conselho Federal de Educação sobre o Ensino Médio e a formação docente inicial, 

produzidos entre 1997 e 2003 e c) documentos e diagnósticos produzidos por 

entidades representantes dos educadores brasileiros, particularmente documentos  

consolidados nos CONEDs nesse período.  

2) levantamento e análise de dados quantitativos sobre o docente e a escola pública do 

Ensino Médio, referentes ao período de 1992 a 2006. Neste caso, foram levantados e 

analisados dados do MEC/INEP (Banco de Dados do SAEB, ENEM, Censo Escolar, 

EDUDATA, Levantamentos Especiais, Sinopses Estatísticas); do IBGE (Censos e 

PNADs); da CNTE (levantamentos sobre situação salarial). 

3) Análise de dados quantitativos disponibilizados por pesquisas empíricas sobre o 

professor, a escola pública e o trabalho docente, de abrangência nacional, realizadas 

a partir de 1999. Neste caso, foram analisados, primeiramente, os dados das 

pesquisas “Retratos da Escola“, promovidas pela CNTE. A forma de apresentação 

dos dados e o não detalhamento do plano amostral, entre outros aspectos, impediram 

o aproveitamento dos dados neste estudo. Outras duas pesquisas, entretanto, 

publicadas pela Unesco, em 2003 e 2004, com grande quantidade de dados sobre o 

perfil dos professores e aspectos específicos do Ensino Médio público foram de 

grande valia para o objetivo deste estudo. 

4) levantamento e análise dos dados de pesquisas de natureza qualitativa sobre o 

trabalhador docente na Educação Básica. Neste caso, apesar da abrangência restrita 

das pesquisas levantadas, os dados foram igualmente úteis aos nossos objetivos. 

 

Embora tenhamos  previsto, na fase inicial da pesquisa,  a realização de um estudo 

empírico no município do Rio de Janeiro concluímos que, diante do volume de trabalhos 

já divulgados, os dados disponíveis mereciam ser reexaminados. Em que pesem os limites 
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desta opção, tais como eventuais restrições dos dados à especificidade dos nossos 

objetivos, consideramos que o volume da produção encontrada justificou plenamente esta 

decisão.  

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

apresentamos algumas revisões de leituras do universo marxiano que nos permitiram 

analisar criticamente o sentido da educação, da escola e do trabalho docente na sociedade 

burguesa à luz das relações sociais de produção sob o modo capitalista de produção e dos 

conflitos gerados no seu interior. No segundo capítulo  procuramos resgatar inicialmente  

a discussão sobre a especificidade da natureza do trabalho docente do ponto de vista de 

sua relação com o processo de produção capitalista. Compreendendo as especificidades da 

articulação entre capital, trabalho e Estado o Capítulo 2 trata, também, dos vínculos entre 

neoliberalismo, mercado e trabalho docente, qualificando os professores em relação  à sua 

formação, renda, condição de exercício profissional, participação social e política e 

hábitos culturais. O terceiro capítulo, por sua vez,  aborda o papel do Estado brasileiro em 

relação ao Ensino Médio, nos anos 90, com destaque para as alianças constituídas pelo 

bloco no poder a fim de viabilizar a Reforma do Ensino Médio. 

Por fim, no quarto capítulo  buscamos sinalizar as eventuais e sempre possíveis 

lacunas porventura encontradas e, também, questões a serem aprofundadas futuramente. 

Compreendendo que este capítulo deveria ser reservado para o desenlace da problemática 

analisada nos capítulos anteriores e, portanto, diferentemente dos demais, assumir-se 

como conclusivo do presente estudo, nele procuramos  expor e analisar  velhas e 

atualizadas formas de expropriação do trabalho docente. Neste sentido, o Capítulo 4 

ressalta os efeitos devastadores da mercantilização na vida social, sublinhando as 

tentativas de curvar os docentes das redes públicas brasileiras, mediante a expropriação 

dos instrumentos necessários ao trabalho. Na esfera política, flexibilizando direitos 
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duramente conquistados nas lutas sindicais, na  esfera específica da rotina do professor,  

ampliando as suas responsabilidade e a da escola pela aprendizagem dos alunos, tendo 

como meta a “produtividade”. Mostra, também, que o trabalhador docente na escola 

pública do Ensino Médio está sendo expropriado do que é próprio ao trabalho de ensinar: 

o conhecimento, as possibilidades de escolha e a afetividade em relação a quem aprende. 

Se for verdade que, aos professores, estão sendo impostas condições objetivadas e 

alienadas, que há maior controle sobre o seu trabalho, enfim, que as finalidades mais 

humanas do trabalho docente no Ensino Médio público estão em risco, também é verdade 

que a produção e o consumo desse trabalho não são independentes, ocorrem no mesmo 

momento, entre professores e alunos, o que confere enorme poder ao trabalho de ensinar. 
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1.TRABALHO, CLASSE, IDEOLOGIA E EDUCAÇÃO: 
CONTINUIDADES E RUPTURAS NO CAMPO PEDAGÓGICO BRASILEIRO 

Nas comunidades primitivas, lidando com a natureza, produzindo a sua existência, 

apropriando-se coletivamente dos meios de produção e relacionando-se uns com os outros, 

os homens se educavam e educavam as novas gerações, encontrando-se aí, segundo 

Saviani (2006), os fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho-educação. 

Fundamentos históricos porque referidos a um processo produzido e desenvolvido ao 

longo do tempo pela ação dos próprios homens e ontológicos porque o produto dessa ação, 

o resultado desse processo, é o próprio ser dos homens. Assim, “nessas condições, a 

educação se identificava com a vida. A expressão educação é vida e não preparação para a 

vida, reivindicada muitos séculos mais tarde, já na nossa época, era, nessas origens 

remotas, verdade prática” (Idem, p.4).  

Com o passar do tempo, a apropriação privada da terra, então o principal meio de 

produção, gerou a divisão dos homens em classes (proprietários e não-proprietários), 

divisão que provocaria uma cisão na unidade da educação identificada anteriormente com 

o próprio processo de trabalho (Saviani, 2006). Dessa forma, a partir do escravismo 

antigo, duas modalidades distintas e separadas de educação se afirmam, configurando o 

processo de institucionalização da educação, correlato ao aprofundamento da divisão do 

trabalho: a educação da classe proprietária, centrada nas atividades intelectuais e nos 

exercícios físicos de caráter lúdico ou militar, e a educação da classe não-proprietária, 

identificada como a educação dos escravos e serviçais, incorporada ao próprio processo de 

trabalho. De fato, 
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“[...] é aí que se localiza a origem da escola. A educação dos membros 
da classe que dispõe de ócio, de lazer, de tempo livre passa a se 
organizar na forma escolar, contrapondo-se à educação da maioria que 
continua a coincidir com o processo de trabalho. Essa separação entre 
escola e produção reflete, por sua vez, a divisão que foi se processando 
ao longo da história entre trabalho manual e trabalho intelectual. Por esse 
ângulo, vê-se que a separação entre escola e produção não coincide 
exatamente com a separação entre trabalho e educação. Seria, portanto, 
mais preciso considerar que, após o surgimento da escola, a relação entre 
trabalho e educação também assume uma dupla identidade. De um lado, 
continuamos a ter, no caso do trabalho manual, uma educação que se 
realizava concomitantemente ao próprio processo de trabalho. De outro 
lado, passamos a ter a educação de tipo escolar destinada à educação 
para o trabalho intelectual” (SAVIANI, 2006, p.6-7). 

 

Campo de disputas hegemônicas no interior das relações de produção, a educação, 

sob o modo de produção capitalista, articula-se aos processos de reprodução mais amplos, 

contribuindo para a construção de uma sociabilidade adequada ao sistema, visto que a 

lógica de preservação do próprio capital implica distribuição desigual do saber entre as 

classes. Entretanto, face aos não poucos reveses sofridos ao longo do século XX, o ideário 

liberal fundamentalista foi obrigado a promover algumas alterações importantes nos 

direitos relativos à cidadania4. Segundo Coutinho (2006), boa parte dos Estados existentes 

no mundo de hoje adotam a liberal-democracia como modelo de regime, obrigando-se, por 

conseguinte, a aumentar as formas de controle do avanço democrático para mantê-lo 

submisso à lógica da reprodução capitalista. Os indivíduos são considerados iguais em 

relação às leis, ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e também à educação, embora 

não sejam material e socialmente iguais, particularmente naquilo que mais contribui na 

fixação dos limites da sua ação, isto é, na sua posição dentro da estrutura econômica da 

sociedade. No essencial, a liberal-democracia burguesa, vestimenta jurídica e política do 

capitalismo, precisa respeitar a livre determinação dos indivíduos na base de seus 

                                                        
4 Quanto aos reveses, citamos basicamente dois: as incontáveis crises do regime de acumulação e a luta de 
classes. Já o termo fundamentalista aplicado ao conceito “liberal” é, evidentemente, pejorativo. Serve aqui 
tão somente para caracterizar as correntes dos pensamentos econômico e filosófico lideradas no século XX 
por, respectivamente, Milton Friedman e Richard Rorthy, e que se opuseram ao liberalismo keynesiano 
adotado pela social-democracia. 
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interesses pessoais e deixar à concorrência natural espontânea entre eles o ajustamento e a 

harmonização de seus interesses respectivos (Prado Júnior, 1985).  

Porém, na esfera da educação, o indivíduo em si mesmo, a ciência, a técnica e o 

mercado de trabalho – espaço em que todos seriam livres e iguais – são mistificados, os 

embates entre as classes sociais suavizados e a escolarização é apreendida como 

unificadora das diferenças e como solução para boa parte dos males sociais5. De tal 

superficialidade decorrem tanto visões que naturalizam desigualdades sociais como 

responsabilizam os indivíduos pelo seu sucesso ou fracasso. Conforme sublinha Mészáros 

(2004), num sentido verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se de uma questão 

de "interiorização" pelos indivíduos da legitimidade do posto que lhes foi atribuído na 

hierarquia social, induzindo-os a uma aceitação ativa (ou mais ou menos resignada) dos 

princípios orientadores dominantes da própria sociedade, para o que as instituições de 

educação formal têm importante papel, já que as relações sociais não se perpetuam 

automaticamente. Nessa perspectiva, 

“[...] esperar da sociedade mercantilizada a promulgação ativa – ou 
mesmo a mera tolerância – de um mandato às suas instituições de 
educação formal que as convidasse a abraçar plenamente a grande tarefa 
histórica do nosso tempo: ou seja, a tarefa de romper com a lógica do 
capital no interesse da sobrevivência humana, seria um milagre 
monumental.[...]. As mudanças sob tais limitações conjecturais e 
apriorísticas são admissíveis apenas com o único e legitimo objetivo de 
corrigir algum detalhe defeituoso da ordem estabelecida, de forma a 
manter-se as determinações estruturais fundamentais da sociedade como 
um todo intactas, em conformidade com as exigências inalteráveis de um 
sistema reprodutivo na sua totalidade lógica (MÉSZÁROS, 2004, p.3)”.   

              

                                                        
5 Sobre os conceitos de “classe” e de “luta de classes” adotamos aqui a posição de Lukács favorável à 
“consciência de classe” extraída da análise de Marx e Engels sobre a distinção entre a classe em si e a classe 
para si.  Por conseguinte, chamamos a atenção para três aspectos fundamentais no tema: o relacional, visto 
que uma classe só existe em oposição à outra; a vinculação de classe ao conceito de luta de classes, como 
uma relação em construção, e a necessidade de se compreender ambos os conceitos de forma dialética, 
considerando aspectos emancipadores e opressivos neles envolvidos. Para reforçar esta compreensão, 
apreendemos “classe” como uma relação histórica encarnada em pessoas e contextos reais a unificar 
acontecimentos díspares e aparentemente desconectados. Neste sentido, a idéia de “classe” se encontra 
encarnada nas tradições, nos sistemas de valores, idéias e formas institucionais criadas pela sociedade. Cf. 
(THOMPSON, 1987, pp.9-11 v I). Ver ainda BOTTOMORE, T. (1988 pp. 61-69). 
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De forma a apreender as dimensões em que se apresentam tais processos, 

pretendemos desenvolver neste capítulo algumas revisões de leituras do universo 

marxiano que nos permitam analisar criticamente o sentido da educação, da escola e do 

trabalho docente na sociedade burguesa à luz das relações sociais de produção sob o modo 

capitalista de produção e dos conflitos gerados no seu interior. Trata-se, assim, de 

reconhecer que “base” e “superestrutura” não podem ser apreendidas como 

compartimentos separados e que, numa sociedade de classes, educação não é mero reflexo 

secundário. 

1.1 TRABALHO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 
Ao constituir a produção para a troca, a sociedade capitalista inverteu os termos 

próprios da sociedade feudal. Na Idade Moderna, o modo de produzir os bens materiais 

necessários para a vida social transformou-se profundamente, passando-se, conforme 

Manacorda (2000), a uma fase de iniciativa do mercador capitalista que destina a matéria-

prima e o processo produtivo a indivíduos dispersos e não-associados, mas controlados 

por ele. O momento sucessivo é o da chamada cooperação simples. 

Marx definiu a cooperação como forma histórica peculiar do processo de produção 

capitalista que em nada se assemelha à cooperação no processo de trabalho predominante 

nas origens culturais da humanidade, fundamentada na propriedade comum das condições 

de produção. A cooperação é a forma de trabalho em que muitos trabalhadores, sob o 

comando do capital, produzem de forma planejada e conjunta, nos mesmos espaços 

(ampliados ou não) ou em processos produtivos conexos. Aos olhos de Marx (1985), trata-

se, mesmo não se alterando o modo de trabalho, de uma revolução nas condições objetivas 

do processo de trabalho em relação à autonomia e à dispersão características de processos 

anteriores. 
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O trabalhador, estimulado pelo contato social com outros trabalhadores, se desfaz 

de suas limitações individuais e desenvolve a capacidade inerente à espécie humana, isto 

é, a sua natureza social. Para o capital, o efeito do trabalho combinado expandido pela 

cooperação não é equivalente à soma do trabalho individual, pois não se trata apenas de 

ampliar a força produtiva individual por meio dessa cooperação, mas de criar uma “força 

produtiva que tem de ser, em si e para si, uma força de massas” (MARX,1985). 

Em virtude da cooperação decorrente do trabalho socialmente realizado, 

potencializa-se tanto a capacidade individual de cada trabalhador como a sua exploração; a 

produção se amplia, em menor tempo, reduzindo-se custos e aumentando-se os lucros que 

serão incorporados pelo capital. Com o trabalho combinado de muitos trabalhadores, o 

comando do capital é condição para o processo de trabalho, assegurando-se a maior 

exploração e a pressão contra a resistência do trabalhador a essa exploração. 

Nessas condições, na sociedade burguesa, o trabalho humano - eterna fonte 

criadora da existência, elemento de humanização, criador de valor de uso - torna-se 

trabalho estranhado, elemento de degradação e desumanização. A força de trabalho sob o 

modo de produção capitalista é reduzida à condição de mercadoria. O homem se aliena no 

trabalho e cria coisas que lhe escapam e se mostram estranhas, impedindo sua 

autodeterminação. O poder do dinheiro quantifica e confere a quase tudo o valor de 

mercadoria a ser comprada, invadindo todas as esferas da vida humana e fazendo com que 

as relações entre as pessoas pareçam coisas. Esse processo foi descrito por Marx de forma 

especialmente clara como o “fetiche da mercadoria”, cabendo a Lukács indicar que a sua 

intensificação acabaria promovendo a redução das relações entre indivíduos a uma relação 

entre coisas (reificação), na qual o sujeito despossuído de suas capacidades de 

autodeterminação seria reduzido ao papel de objeto. 
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Tal constatação fez Marx indicar nos Manuscritos Econômico-Filosóficos que, sob 

o capitalismo, a atividade humana produz maravilhas para os ricos e privação para o 

trabalhador:  

“Produz beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o 
trabalhador por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de 
volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz 
espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador” 
(MARX, 2004, p. 82).  

 

O sentido humano, a humanidade dos sentidos vem a ser através da natureza 

humanizada e, prisioneiro de necessidades práticas como a fome, o sentido humano tem, 

assim, significação restrita. O problema consiste no fato de que o homem, devido à 

alienação, não se apropria de sua essência total como um homem total, mas limita sua 

atenção à esfera da simples utilidade (MÉSZÁROS, 1981). 

Em O Capital, Marx (1975, p.76) distingue formas distintas de sujeição do 

processo de trabalho humano no capitalismo, isto é, a subsunção formal e  a subsunção 

real. A subsunção formal funda-se no que Marx denominou de mais-valia absoluta 

promovida pelo prolongamento da jornada de trabalho, modo característico de qualquer 

forma capitalista precedente e, simultaneamente, modo particular de subsunção, em 

virtude da escala em que o processo de trabalho se realiza. Tal forma é mais visível na 

medida em que aumenta o volume do capital empregado pelo capitalista individual e, 

portanto, a quantidade de operários que ele ocupa simultaneamente, sem que 

necessariamente outras formas de produção anteriores desapareçam. O que muda, em 

relação às formas precedentes, é o método pelo qual o sobretrabalho é extorquido, explica 

Marx. Por sua vez, a subsunção real do trabalho ao capital desenvolve-se em todas as 

formas que produzem mais-valia relativa, promovendo uma revolução no modo de 

produzir, na produtividade do trabalho, na relação entre capitalista e operário e na vida 

social, de forma geral. Neste caso, Marx refere-se, particularmente, ao desenvolvimento 
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das forças produtivas sociais do trabalho e, graças ao trabalho em grande escala, à 

aplicação da ciência e da maquinaria à produção imediata. E conclui: 

“A produtividade do trabalho, a massa da produção, a massa da 
população e a massa da sobre-população suscitam [...] novos ramos 
produtivos nos quais o capital pode trabalhar novamente em pequena 
escala e percorrer novamente os diversos estágios do desenvolvimento 
até que esses novos ramos possam também ser explorados em escala 
social” (MARX, 1975, p. 90-92). 

 

Como visto, a história da produção capitalista é a história da busca de ampliação da 

taxa de mais-valia pelo capital. A produção como fim em si mesmo, embora visível desde 

que entra em cena a subsunção formal é, na verdade, expressão plena do desenvolvimento 

do modo de produção capitalista e, com ele, da tendência à subordinação real do trabalho 

ao capital.  

Nos séculos XIX e XX, destaca Fontes (2005, p. 26-27), a expansão colonial e 

imperialista teve uma dimensão desarticuladora, quer pela força militar da conquista, quer 

pela imposição própria à lógica do lucro, quer pela arrogância imperial ou pela persuasão 

sedutora das mercadorias. Com isso, reduziu, com modulações no ritmo e extensão e 

preservando diversidades culturais, os padrões morais, éticos e estéticos à capacidade de 

troca, sem que as formas de resistência à importação de idéias e hábitos estranhos, apesar 

de significativas, fossem capazes de frear esse processo6.  

A expansão acelerada do capitalismo e a “inclusão forçada”7 a seus mecanismos 

deram, assim, a tônica do processo econômico e social ao longo do século XX (Fontes, 

                                                        
6 Independentemente da forma pela qual as populações passariam a conectar-se ao mercado de trabalho – 
assalariamento, artesanato, serviços diversos, empregos domésticos, informalidade ou ocupações extralegais 
(tráfico, contrabando) – passavam a fazer parte integralmente da generalização das relações mercantis de 
cunho capitalista (FONTES, 2006, p.25). 

 
7 Considerando-se que a generalização da mercantilização da sociedade, componente da expansão 
capitalista, reduz ou elimina a possibilidade de sobrevivência individual. 
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2006)8. A mais-valia absoluta e a relativa podem até coexistir, ainda que a primeira de 

forma geralmente subordinada à segunda no atual estágio do capitalismo. A cooperação 

entre os trabalhadores torna-se o modo efetivo de realização do processo produtivo e o 

conjunto da vida social e produtiva gira não mais em torno do valor de uso dos objetos 

produzidos, mas da própria produção de mais-valia, da acumulação. 

Ao analisar a atual expressão dominante em escala mundial da subsunção real, 

Fontes (2005, p.12) defende que os momentos clássicos – históricos e acumulativos – da 

expropriação capitalista coexistem, seja por meio da manutenção da expropriação da 

população camponesa, pelo assalariamento como forma de subordinação contratual de 

trabalhadores, pela extensão da jornada de trabalho ou pela objetivação do processo de 

trabalho, expropriando-se a subjetividade do ato de produção. Diferentemente do século 

XIX, a subsunção real determina em escala internacional o ritmo, a intensidade do 

trabalho socialmente considerado, define a lógica de funcionamento do sentido produtivo 

como um todo, tornando-se, de forma naturalizada, a “lei da existência social”. A 

aparência de um trabalho despersonalizado, móvel e imaterial oculta uma subordinação 

massiva dos trabalhadores ao capital, com formas variadas de extração de sobretrabalho. 

Ao contrário do que é alardeado, aprofundou-se a subordinação do trabalho ao capital, o 

que coloca novos desafios para a organização dos trabalhadores.  

 Conforme veremos adiante, a expropriação da subjetividade, uma das formas 

correntes de expropriação do trabalhador, é alvo de especial interesse quando se discute a 

educação, a escola, o trabalho docente e as especificidades das interações humanas 

envolvidas, apagadas pela lógica capitalista: 

                                                        
8 Virgínia Fontes assinala que o fato de que grandes parcelas da população tenham ficado fora do processo 
de assalariamento durante longos períodos (mulheres, por exemplo) não significa que tenham ficado fora ou 
à margem do mercado capitalista. A urbanização reduziu drasticamente as condições de produção não-
mercantil da subsistência para a grande maioria da população (FONTES, 2006, p.25). 
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“[...] Ora, a expropriação da subjetividade tem a ver, sobretudo, com o 
fato de a consciência efetiva (conhecimento, escolha, afetividade) da 
dinâmica do processo deve ser cuidadosamente separada do conjunto de 
trabalhadores que realiza tal processo. Assim, procedimentos de gestão 
chamados de “democráticos” que exigem do trabalhador vestir a camisa 
da empresa e se investirem exaustivamente no processo de trabalho em 
nada reduzem a expropriação da subjetividade dos trabalhadores. Ao 
contrário, reforçam-na por reduzir o mundo vivido pelos trabalhadores 
ao âmbito de uma atividade segmentada, isolada do universo social, no 
qual encontra seu sentido. Ao aprofundarem a vinculação íntima e 
exclusiva àquele processo produtivo, esfuma-se a conexão gigantesca 
entre trabalhadores exigida para que cada atividade singular tenha lugar. 
A contradição entre sua função singular e a forma social na qual a realiza 
habita o próprio trabalhador. A expropriação da subjetividade 
corresponde às imposições reiteradas para ocultar tal contradição, o que 
gera crescentes problemas, dificuldades e sofrimentos, inclusive de 
ordem psicológica, para enormes massas de trabalhadores” (FONTES, 
2005, p.12). 

 

O debate proposto por Fontes (2005), pautado na releitura da obra de Marx, é 

amplo. Para a autora, o predomínio da subsunção real ao capital, da mais-valia relativa, 

não só reconfigura como atualiza o seu momento anterior, isto é, a subsunção formal, 

renovando e expandindo formas de expropriação a setores que, até então, existiam de 

forma ambígua, como é o caso do setor de serviços. “[...] as atividades sociais tendem a 

ser pautadas pelo valor de troca, inclusive as mais íntimas e doces, como as relações 

amorosas ou familiares [...]” (FONTES, 2005, p.15). 

Ao defender que a presente expropriação é econômica, social e política, Virgínia 

Fontes destaca o atual aumento da massa de trabalhadores expropriados de direitos civis, 

sociais e políticos conquistados em momentos históricos precedentes, questionando se 

estaria ocorrendo, na atualidade, “uma produção e uma extração ampliada de mais-valia, 

operando de forma efetivamente socializada, isto é, pela subordinação de massas difusas 

de trabalhadores (inclusive o exército de reserva) ao domínio e controle do capital” 

(FONTES, 2005, p.16). 
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1.2 ESTADO, IDEOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 
Assim como Quijano (2005), assinalamos que o capitalismo está longe de ser uma 

totalidade homogênea e contínua. É uma estrutura de elementos heterogêneos, tanto em 

termos de formas de controle do trabalho-recursos-produtos quanto em termos das formas 

de controle dos povos e histórias articulados a ele. Em decorrência disso, esses elementos 

se relacionam, entre si e com o conjunto, de maneira também heterogênea e descontínua, e 

até mesmo conflituosa (QUIJANO, 2005, p.64). Diz o autor: 

“Especialmente o capital, se considerarmos que todas as fases e formas 
de produção de valor e apropriação de mais valor (por exemplo, 
acumulação primitiva, mais-valia - absoluta e relativa, extensiva ou 
intensiva ou, em outros termos, manufatura, capital competitivo, capital 
monopolista, capital transacional ou global, ou pré-fordista, de mão-de-
obra intensiva, de capital intensivo, de informação intensiva etc.) estão 
simultaneamente em atividade e trabalham juntos em uma complexa rede 
de transferência de valor e de mais valor. O mesmo ocorre em relação às 
raças, já que tantos povos diversos e heterogêneos foram reunidos sob 
um único título racial, índio ou negro, por exemplo. [...] o processo de 
mudança dessa totalidade capitalista não pode ser de modo algum uma 
transformação homogênea e contínua de todo o sistema [...] A mudança 
histórica não pode ser unilinear, unidirecional, seqüencial ou total, pois o 
sistema, ou o padrão específico de articulação estrutural poderia ser 
desmantelado [...]” (QUIJANO, 2005, p.64-65). 

 

Aníbal Quijano (2005) defende, ainda, que as relações sociais historicamente 

novas produzidas na América (índios, negros e mestiços) foram associadas às hierarquias 

e aos papéis sociais correspondentes ao padrão colonial que se impunha. Raça e identidade 

racial foram estabelecidas como instrumento de classificação social básica da população, 

conferindo legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista. Para esse 

autor, as novas identidades históricas, produzidas com base na idéia de raça foram 

associadas à natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global de controle do 

trabalho.  

Raça e divisão do trabalho ficaram, assim, estruturalmente associados e se 

fortaleceram mutuamente, embora nenhum deles dependesse necessariamente do outro 
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para existir ou para mudar, impondo-se uma divisão racial do trabalho (QUIJANO, 2005, 

p.40). Destacando a classificação social da população do mundo a partir da idéia de raça, 

Quijano (2005, p.59) indica a sua racionalidade específica, isto é, o eurocentrismo, uma 

perspectiva de conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental, 

antes de meados do século XVII, tornando-se mundialmente hegemônica, colonizando ou 

sobrepondo-se a todas as demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos saberes 

concretos, tanto na Europa como no resto do mundo. 

Nos séculos seguintes, essa perspectiva se tornaria mundialmente hegemônica, 

percorrendo o mesmo caminho traçado pelo domínio da Europa burguesa. Sua 

constituição, explica Quijano, teria ocorrido associada à específica secularização burguesa 

do pensamento europeu, à experiência e às necessidades do padrão mundial de poder 

capitalista, colonial/moderno e eurocentrado. Em outras palavras, a Europa teria 

concentrado também sob sua hegemonia formas de controle da subjetividade, da cultura e, 

em especial, do conhecimento e da produção do conhecimento para o que a educação, a 

escola e o professor desempenhariam papel central. As instituições-chave, como assinala 

Florestan Fernandes (1986), foram taxativamente circunscritas a um perímetro de defesa 

exasperada da ordem existente. O próprio professor interessava à medida que se colocava 

como agente de transmissão cultural, ou seja, “era aquele que ia saturar as páginas em 

branco, que caíam sob suas mãos, e ia marcá-las como o ferrete daquela sociedade” 

(FERNANDES, 1986, p.17).   

A análise de Carlos Nelson Coutinho (2006) sobre o caso brasileiro e suas relações 

com o desenvolvimento do capitalismo mundial percorre outros caminhos. O autor 

considera que o objetivo central do colonialismo, na época do predomínio do capital 

mercantil, consistia em extorquir valores e usos produzidos pelas economias não-

capitalistas dos povos colonizados, a fim de transformá-los em valores de troca no 
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mercado internacional, assumindo como hipótese a existência, no Brasil, de um modo de 

produção escravista, pré-capitalista. Para Coutinho, a marca determinante da formação 

econômico-social brasileira, incluindo a estrutura de classes, é o elemento escravista, 

responsável pela criação de faixas “médias” marginalizadas pelo sistema que se 

reproduzem em virtude do “favor” dos poderosos. Diferente do Peru e do México, por 

exemplo, não existiria aqui uma significativa cultura autóctone anterior à colonização, que 

pudesse aparecer como nacional em oposição ao universal e que fazia certas idéias como o 

liberalismo dos séculos XVIII e XIX parecerem, no Brasil, “idéias fora do lugar”9. 

“No Brasil, [...] as classes fundamentais de nossa formação econômico-
social colonial encontravam suas expressões ideológicas e culturais na 
Europa. [...] A cultura universal, assim, não era algo externo, imposto 
pela força à nossa formação social, mas algo potencialmente interno, que 
ia se tornando efetivamente interno à medida (ou nos casos em que) era 
recolhido e assimilado por uma classe ou um bloco de classes ligado ao 
modo de produção brasileiro. [...] A história da cultura brasileira, 
portanto, pode ser esquematicamente definida como sendo a história 
dessa assimilação – mecânica ou crítica, passiva ou transformadora – da 
cultura universal (que é certamente uma cultura altamente diferenciada) 
pelas várias classes e camadas sociais brasileiras. Em suma; quando o 
pensamento brasileiro “importa” uma ideologia universal, isso é a prova 
de que uma classe ou uma camada social de nosso País encontrou (ou 
julgou encontrar) nessa ideologia a expressão de seus próprios interesses 
brasileiros de classe. [...] (À medida que) a estrutura de classes da 
sociedade brasileira vai se tornando essencialmente análoga àquela da 
sociedade capitalista em geral, as idéias importadas vão entrando cada 
vez mais em seu lugar “(COUTINHO, 2006, p.45-49). 

 

Além do vínculo estrutural da cultura brasileira com a cultura universal, Coutinho 

(2006) apresenta uma outra “determinação histórico-genética” da cultura brasileira. Para o 

autor, a modernização econômico-social brasileira não resultou de autênticas revoluções, 

                                                        
9 Coutinho considera que a ideologia liberal não se adequava ao modo de produção que, segundo ele, não era 
capitalista, revelando-se, desse ponto de vista, como uma “idéia fora do lugar”, visto que essas idéias se 
chocavam com a escravidão e seus defensores, o que se alterou com a passagem à subordinação real do 
modo de produção. Vale destacar que, no século XVIII, sob a influência do pensamento liberal, ocorreram 
episódios de luta no Brasil, todos sufocados. Entre os revoltosos, grupos de senhores de terras e negociantes 
ou estancieiros (Revolução Farroupilha). Em alguns deles, havia brigadas populares. Na Bahia, em especial, 
foram muitos os movimentos de escravos. Contra a ordem social do Império, não só os escravos se 
rebelaram, mas também os homens livres e pobres, especialmente no Norte e Nordeste. No Pará, a 
Cabanagem, por exemplo, deixou cerca de quarenta mil mortos. 
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mas da conciliação entre grupos opositores economicamente dominantes pela via de 

reformas “pelo alto”, sendo o Estado o local e o instrumento de conciliação de classes10.  

Fortaleceram-se aqui os aparelhos burocráticos e militares que exercem a 

dominação, em detrimento do que Gramsci chama de sociedade civil, isto é, “um conjunto 

de aparelhos ideológicos através dos quais uma classe ou um bloco de classes luta pela 

hegemonia ou pela capacidade de dirigir uma sociedade” (COUTINHO, 2006, p.52), cuja 

debilidade promove a minimização de um dos papéis especiais da cultura, ou seja: “o de 

expressar a consciência social em choque e de organizar a hegemonia ideológica de uma 

classe ou de um bloco de classes sobre o conjunto de seus aliados reais ou potenciais” 

(COUTINHO, 2006, p.52)11. 

Um dos modos de isolar os grupos populares do processo político foi, ainda 

segundo Coutinho (2006), o de “assimilar” os seus virtuais representantes ideológicos, 

incluindo-os – naturalmente em posição subordinada – nos novos blocos de poder que iam 

resultando dos processos de conciliação pelo alto, por meio de mecanismos de cooptação 

das camadas médias (em particular dos intelectuais) pelas classes dominantes 

(COUTINHO, 2006, p.53). Segundo o autor, esse processo, cujo estudo é de particular 

interesse para a análise do trabalho docente no Brasil, não obriga o intelectual cooptado a 

se colocar a serviço direto das classes dominantes na condição de ideólogo. Por meio de 

                                                        
10 A análise de Coutinho inspira-se em dois conceitos que buscam explicar processos de transição “não 
clássica”: Via Prussiana, elaborado por Lênin, definindo os processos de transição para o capitalismo no 
campo, evidenciando o fato de que, nos casos de “via prussiana”, conservam-se na nova ordem fundada pelo 
capital claras sobrevivências das formas pré-capitalistas, como, por exemplo, o uso da coerção extra-
econômica na extração do excedente produzido pelos trabalhadores rurais e Revolução Passiva (Gramsci), 
que busca compreender processos de modernização promovidos pelo alto, expressão da conciliação entre 
diferentes frações de classe como recurso para afastar a participação das massas populares na passagem para 
a modernidade capitalista (COUTINHO, 2006, p.248-249). 
 
11 Vale destacar que, originalmente, o liberalismo considerava a sociedade civil como tudo o que não era 
Estado, separando essas duas dimensões. Ao retomar o conceito do pensamento liberal criticado 
anteriormente por Marx, Gramsci sublinha que a sociedade civil é constituída por aparelhos privados de 
hegemonia que podem tanto partir das classes dominantes como do conjunto dos subalternos, que se 
organizam em torno de reivindicações e têm caráter não só econômico como social, cultural e político. 
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pressões diferentes, vividas conscientemente ou não, essa cooptação induziria o intelectual 

a optar por formulações culturais neutras, socialmente assépticas. Por tudo isso, 

“[...] no caso brasileiro, o culto da evasão subjetivista no velho 
romantismo ou na novíssima contracultura, o pessimismo ontológico dos 
naturalistas, o cientificismo (que se pretende antiideológico) dos 
estruturalistas etc., são apologia do existente apenas na medida em que 
afastam da ótica da arte ou da ciência social as contradições concretas da 
realidade, em que transforma o essencial em inessencial ou vice-versa, 
obscurecendo ou impedindo uma justa consciência dos problemas 
efetivos do povo-nação” (COUTINHO, 2006, p.55). 

 

 

A transição não-clássica do Brasil para o capitalismo monopolista de Estado, 

impulsionado pelo Regime Militar, deixou suas marcas no terreno da cultura, conclui 

Coutinho (2006). Não se deu apenas no quadro da reprodução ampliada da dependência, 

ou seja, com a passagem da subordinação formal à subordinação real em face do 

capitalismo mundial, mas em estreita relação com isso “[...], essa transição teria se 

processado também segundo o modelo de modernização conservadora” (COUTINHO, 

2006, p.56).12 O Brasil, portanto, teria vivido a sua modernização capitalista sem viver 

uma revolução democrático-burguesa no sentido convencional. Aqui, os processos de 

modernização incrementados pelo Estado, promovidos “pelo alto”, expressam a 

conciliação entre diferentes frações de classe economicamente dominantes e se alimentam 

de uma forte desigualdade que precisa ser mantida13. Por esse motivo, não é possível 

compreender os caminhos da educação brasileira sem refletir sobre o que é o Estado, 

identificado, em geral, como algo etéreo, acima do bem e do mal, guardião neutro dos 

                                                        
12 Neste estudo, consideramos que a idéia de “modernização conservadora”, freqüentemente utilizada para a 
análise das transformações promovidas no contexto do Regime Militar pode ser ampliada para a 
compreensão dos processos de modernização empreendidos pelo Estado brasileiro, sem participação 
popular, expressando a conciliação entre diferentes frações de classe economicamente dominantes. 
13 Francisco de Oliveira mostra que a imbricação do atrasado, improdutivo com o moderno e desenvolvido 
potencializam nossa forma específica de sociedade capitalista dependente e de nossa inserção subalterna na 
divisão internacional do trabalho. Ver A economia brasileira: A crítica da razão dualista. Petrópolis: Vozes, 
1981 e A crítica à razão dualista – O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003. 
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direitos individuais ou, ainda, como dizia Gramsci (2004 p.231-232), algo abstraído da 

coletividade dos cidadãos, um pai eterno que pensa em tudo. 

Na Ideologia Alemã, Marx e Engels sublinham que à propriedade privada moderna 

corresponde o Estado moderno, comprado paulatinamente pelos proprietários privados por 

meio dos impostos. O Estado adquire uma existência particular, ao lado e fora da 

sociedade civil, embora este Estado não seja mais que a forma de organização que os 

burgueses necessariamente adotam para a garantia recíproca de sua propriedade e de seus 

interesses. Dizem os autores: 

“Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe 
dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda 
a sociedade civil de uma época, segue-se que todas as instituições 
comuns são mediadas pelo Estado e adquirem através dele uma forma 
política. Daí a ilusão de que a lei se baseia na vontade e, mais ainda, na 
vontade destacada de sua base real - na vontade livre” (MARX e 
ENGELS, 1984, p.98). 

 

A partir de Marx, Gramsci avança na reflexão sobre o Estado, a sociedade civil e, 

em especial, sobre a missão formativa do Estado ampliado. O Estado é, segundo o autor 

italiano, a forma concreta de um mundo produtivo e sua dominação não ocorre apenas por 

coerção, sendo obtida também pelo consentimento, o que confere ao Estado papel central 

no campo ideológico. 

De forma breve, podemos dizer que Gramsci conceitua o Estado em sentido amplo, 

composto de duas esferas principais: a sociedade política – o Estado em sentido estrito –, 

formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o 

monopólio legal do controle e da execução das leis (burocracia executiva, polícia, forças 

militares), e a sociedade civil, formada pelo conjunto das organizações responsáveis pela 

elaboração e difusão de concepções de mundo, de ideologias (meios de comunicação, 

sindicatos, escolas etc.), como já mencionado. Ambas (sociedade política e sociedade 

civil) formam o Estado ampliado. Não há, portanto, oposição entre essas esferas, já que 
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elas se complementam, sem que o Estado perca o seu caráter de classe e sua missão 

educativa e formativa14: 

“Missão educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre criar novos 
e mais elevados tipos de civilização, adequar a civilização e a 
moralidade das mais amplas massas populares às necessidades de 
desenvolvimento continuado do aparelho econômico de produção, 
portanto elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade. Mas, 
como cada indivíduo conseguirá incorporar-se no homem coletivo e 
como se verificará a pressão educativa sobre cada um com o seu 
consentimento e colaboração, transformando em liberdade a necessidade 
e a coerção? Questão do direito, cujo conceito deverá ser ampliado, 
incluindo nele aquelas atividades que hoje são compreendidas na 
fórmula ‘indiferente jurídico’ e que são de domínio da sociedade civil 
que atua sem sanções e sem obrigações taxativas [...] e obtém resultados 
objetivos de elaboração nos costumes, nos modos de pensar e atuar, na 
moralidade etc.” (GRAMSCI, 1991, p.91). 
 

Para Gramsci, vale frisar, num bloco histórico definido, as forças materiais são o 

conteúdo; as ideologias, a forma, sendo esta distinção apenas didática, já que as forças 

materiais não podem ser concebidas concreta ou historicamente sem forma, enquanto, sem 

as forças materiais, as ideologias não passariam de fantasias individuais (CARDOSO, 

2005, p.2)15. 

Embora escape ao objetivo central deste estudo, consideramos oportuno resgatar, 

de forma breve, algumas abordagens sobre o “enigmático” (Lowy, 1997) e “permeado de 

contradições” (Konder, 2002) conceito de ideologia. O ponto de partida desse conceito 

como falsa consciência não esteve, como se crê às vezes, em Marx e Engels, e sim, em 

                                                        
14 Conforme Neves (2005 p.27), na condição de educador o Estado capitalista desenvolveu e desenvolve 
uma pedagogia da hegemonia com ações concretas na aparelhagem estatal e na sociedade civil. Nas 
sociedades ocidentais, mais politicamente estruturadas, a pedagogia da hegemonia passa a se exercer mais 
sistematicamente por meio de ações com função educativa positiva, que se desenvolve primordialmente na 
sociedade civil, nos aparelhos de hegemonia política e cultural das classes dominantes, sendo, para 
Gramsci,a  escola o mais importante deles. 
15 Segundo Ciro Flamarion Cardoso (2005, p.1), a noção de ideologia surge − de início, com a pretensão de 
designar uma “ciência das idéias” − no final do século XVIII e início do XIX. O termo foi cunhado por 
Condillac e se difundiu, sobretudo, graças a Destutt de Tracy (1754-1836). Em seu primeiro contexto de uso, 
sua concepção era naturalista e sensorialista, na linha do empirismo à maneira de Locke ou Hume. A ciência 
das idéias que se tentava fundar era vista como ciência natural, parte da Zoologia. A pesquisa da origem das 
idéias, decompondo-as em seus elementos originários, mostraria serem tais elementos as sensações: as idéias 
derivariam das sensações. Nesta versão inicial, o conceito carecia de juízo de valor. 
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Napoleão Bonaparte16, que deu ao termo um sentido pejorativo: “seria uma doutrina 

metafísica falsa, tortuosa, das causas primeiras, com pretensões a tudo governar − quando, 

segundo Bonaparte, as leis devem derivar de um conhecimento do coração humano e das 

lições da História” (CARDOSO, 2005, p.1).  

A reflexão de Marx e de Engels sobre a ideologia parte de um “acerto de contas” 

com os idealistas alemães. Para estes últimos, idéias, representações e conceitos 

determinam o mundo real. Se, para Hegel, a superação do objeto representado é a 

consciência, para Marx e Engels (1984) não é a consciência que determina a vida, mas a 

vida que a determina. 

Marx, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, questiona o formalismo 

idealista, a cisão entre teoria e prática e entre a especulação e a prática revolucionária nas 

condições de uma Alemanha anacrônica, na qual os alemães só eram contemporâneos no 

terreno do pensamento e não da ação. Para ele, não é a crítica a força motriz da história, 

mas a revolução. Na Ideologia Alemã, Marx e Engels também discordam dos jovens 

hegelianos defensores das representações, dos pensamentos e dos conceitos como os 

“verdadeiros grilhões” dos homens. Tal visão, considerada restrita, fez os autores 

concluírem que tanto a luta contra essas ilusões como a transformação da consciência são 

propostas conservadoras. A libertação dos homens é, nessa perspectiva, um ato histórico e 

não um ato do pensamento (Marx e Engels,1984). 

A crítica de Marx e Engels pautava-se, assim, na ausência de uma conexão entre a 

filosofia e a realidade alemã. Os indivíduos são reais, assim como suas condições 

materiais de vida, pressupostos verificáveis por via exclusivamente empírica (Marx e 

Engels, 1984 p.27). Abstrações, separadas da vida real dos homens, não têm sentido, pois 

apenas com base na vida real é possível expor o desenvolvimento dos “reflexos 

                                                        
16 Como reação ao livro de Destutt e Tracy, Elementos de Ideologia, retomando as idéias dos clássicos das 
Luzes, publicado em 1801, segundo Konder (2002). 
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ideológicos”. A produção das idéias e da consciência está, portanto, diretamente 

entrelaçada à atividade material e ao intercâmbio material, conexão tão antiga quanto os 

próprios homens. Quando separamos idéias e indivíduos dominantes das relações que 

nascem de um determinado modo de produção, conferimos às idéias, às concepções de 

mundo uma auto-determinação. Pelo contrario, Marx e Engels (1984) defendiam que as 

idéias dominantes são as idéias da classe dominante em cada época, ou seja, a classe que é 

a força material dominante é, ao mesmo tempo, sua força material e espiritual dominante. 

Cardoso (2005, p.4) observa que outras abordagens no campo marxista tratam da 

ideologia como “sistema de idéias” de qualquer classe ou, ainda, “como processo geral de 

produção de significações e idéias na sociedade.” Em Lênin, o conceito incorpora noções 

subordinadas (ideologia laica, religiosa, progressista, científica etc.); com Gramsci, são 

introduzidas as noções de ideologias historicamente orgânicas, nas quais os homens se 

movimentam e lutam e de ideologias arbitrárias que, quando muito, geram polêmicas e 

movimentos de menor importância. Lukács, por sua vez, concentra sua reflexão em torno 

da consciência de classe, definida como o que permite organizar o conjunto social a partir 

de seus interesses e idéias específicos. Stalin seria, ainda segundo Cardoso (2005), a 

expressão do movimento reducionista do conceito, na perspectiva da falsa consciência. 

Althusser, por seu turno, tendia a aderir à concepção da ideologia como falsa consciência, 

visão idealista e alienada, sistema de representações não-conscientes, cuja função prática, 

social, predomina sobre sua função de conhecimento. 

Entre os não-marxistas, Cardoso (2005) realça a influência de Mannheim, que 

postula uma dicotomia entre ideologia (classes dominantes) e utopias (classes dominadas). 

Entre os historiadores, se destacariam Georges Duby, definindo ideologia como sistema 

completo, globalizante, deformante, servindo a interesses múltiplos, estabilizador e 

portador de esperança, por conter projeto de futuro e Edward Thompson, para quem “atrás 
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de qualquer conflito de conteúdo material há necessariamente um valor; no seio de cada 

necessidade há uma consciência, um desejo que quer converter-se em regra e dever” 

(CARDOSO, 2005, p.5). 

Entre os autores contemporâneos que tratam da questão destacamos Mészáros 

(2005), para quem a ideologia poderia ser descrita como uma forma específica de 

consciência social, materialmente ancorada e sustentada numa determinada época, capaz 

de promover estímulos efetivamente mobilizadores a ações socialmente viáveis dos 

sujeitos coletivos reais e, na nossa avaliação, com implicações práticas de grande alcance 

para a  educação, a escola e o professor17, visto que a produção das ideias está entrelaçada 

à atividade e ao intercâmbio material de cada formação social. 

1.3. A IDEOLOGIA COMO QUESTÃO EDUCACIONAL  

 
O Estado é, como vimos, forma concreta de um mundo produtivo. Sua dominação 

não ocorre apenas por coerção, mas também pelo consentimento, pelo consenso, o que lhe 

confere papel central no campo ideológico, formativo e educador, como vimos. Nesse tipo 

de Estado existe, certamente, uma classe dominante que controla direta ou indiretamente o 

aparelho governamental. Entretanto, o projeto político dessa classe não tem, 

necessariamente, o respaldo consensual do conjunto da sociedade. Segundo Coutinho 

(2006), os cinqüenta anos que vão de 1930 a 1980, no Brasil, conheceram um tipo de 

Estado burguês que se caracterizou, em sua maior parte, pela presença de uma dominação 

sem hegemonia. É este o caso, evidentemente, dos momentos de ditadura explícita, como 

os que vão de 1937 a 1945 e de 1964 a 1985 (COUTINHO, 2006, p.182).  

                                                        
17 Neste estudo, utilizamos o termo professor e não educador. Conforme Paolo Nosella (2005, p. 67-69), o 
conceito de educador transcende o de professor, visto que educar é uma função universal; o conceito de 
professor refere-se a competências específicas de uma pessoa; ser educador é predicado universal, professor 
é predicado específico, particular; se todo professor é educador, o inverso não se aplica, pois nem todo 
educador é professor; o professor que não assume plenamente a função de educador e se exime de sua 
responsabilidade ético-política torna-se um técnico asséptico. 
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No Brasil, o Estado dirigido pela burguesia, com a industrialização nas primeiras 

décadas do século XX, precisaria imprimir maior racionalização às suas atividades, 

optando por tratar do mais premente, evitando mudanças na ordem social. Contribuiu, 

também, para isso a chamada “ideologia do favor”, que, pela cooptação das camadas 

médias em troca de privilégios como o de empregos públicos, fez com que a classe 

dominante perpetuasse sua dominação. Assim, não é sem motivo que o exercício da 

cidadania, para além do direito ao voto, continue restrito para muitos brasileiros, até 

mesmo na perspectiva do ideário liberal; que a educação tenha demorado tanto a se 

configurar como direito universal, no Brasil, que o trabalho, essência da existência 

humana, seja desvalorizado porque se trata de uma atividade desprezível, típica de um 

escravo e, também, que essa desvalorização do trabalho inclua, igualmente, a 

desvalorização do trabalhador, seja pelos baixos salários, seja pelo desprezo por aqueles 

que trabalham. Conforme Konder (2000): 

“Como a sociedade só vive porque consome e só consome porque tem 
gente produzindo (trabalhando), o desdém pelos trabalhadores “otários” 
fortalece entre os privilegiados a convicção de que eles são uma minoria 
esperta e, por obra e graça da superior esperteza, fazem muito bem em 
aproveitar todas as oportunidades para explorar o trabalho alheio, 
enriquecendo, tanto quanto lhes for possível, à custa dele. Esse 
sentimento, difundido no interior dos grupos mais ricos e mais poderosos 
do país, influencia o pensamento da maioria” (KONDER, 2000, p.85).  

 

É nessa cena política - e nessa perspectiva ideológica - que acreditamos ser 

necessário analisar o legado das décadas finais do século XX em relação à educação 

brasileira. Compreendendo a sociedade como um bloco histórico constituído 

dialeticamente por estrutura e superestruturas, procuramos resgatar, nesta seção, 

concepções que, no campo pedagógico, “entraram no lugar” com a intensificação da 

subsunção real ao capital, reconfigurando-se e atualizando-se permanentemente. Sem 

desconsiderar a existência de tensões e conflitos entre diferentes grupos na luta pela 
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hegemonia na área da educação, privilegiamos, a partir da análise de autores com 

produção significativa nessa discussão, concepções formuladas sob ótica burguesa. 

Dermeval Saviani (2004), analisando o legado educacional no Brasil, no século 

XX, do ponto de vista da organização da escola pública, distingue três períodos: as escolas 

graduadas e o idealismo republicano (1890-1931); a regulamentação nacional do ensino e 

o ideário pedagógico renovador (1931-1961) e a unificação normativa nacional e a 

concepção produtivista da escola (1961-1996). O autor sublinha que, do ponto de vista do 

ensino público, a República marcou uma continuidade em relação ao Império, sob 

inspiração do pensamento Iluminista, sendo as reformas empreendidas depois dos anos 

1930 baseadas nas urgências definidas pelos grupos que assumiam o controle político do 

país. 

Em 1931, a Reforma Francisco Campos, fez com que o ensino secundário fosse 

dotado de uma estrutura de caráter nacional. Em 1932 é lançado o Manifesto dos 

Pioneiros, que se propunha a realizar, nos moldes do pensamento liberal renovado, a 

reconstrução social pela reconstrução educacional. Conforme Saviani (2004), tratava-se de 

um plano visto como instrumento de racionalidade científica no campo da educação, que 

defendia a possibilidade de “ser cientifico no estudo e na resolução dos problemas 

educativos, como nos da engenharia e das finanças” (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 

apud SAVIANI, 2004, p.33). Em 1942, em virtude da Reforma Capanema, ocorre a 

organização vertical do então ensino secundário em dois ciclos, o ginasial e o colegial e, 

horizontalmente, os ramos secundário e técnico-profissional (industrial, comercial e 

agrícola), sendo que apenas o ensino secundário possibilitava acesso ao ensino superior. 

Como expressão do movimento renovador da educação, os anos 1960 ainda 

mostraram-se de intensa experimentação no campo pedagógico. Seriam, também, os anos 

do esgotamento desse modelo, em virtude do Regime Militar, desencadeando um processo 
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de reorientação geral da educação no país. Saviani (2004) destaca o protagonismo do IPES 

- Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, criado em 1961, por empresários, funcionando 

como partido ideológico, com forte influência sobre os destinos da educação, e dos 

acordos MEC-USAID de cooperação. Os ajustes na legislação educacional, necessários à 

modernização conservadora do país, foram feitos por intermédio das reformas dos ensinos 

universitário, médio e primário. Ao invés de um ensino secundário em ramos, criou-se um 

ensino profissionalizante unificado e universal, cuja compulsoriedade seria revogada em 

1982. A atual LDB, promulgada em 1996, unificou a legislação educacional do país, 

sendo todo esse período de mais de 30 anos, ainda segundo Saviani (2004), dominado pela 

concepção produtivista da educação, cuja formulação tem origem nos anos 1950, 

especialmente com os trabalhos de Theodore Schultz sobre a Teoria do Capital Humano 

(TCH). 

A Teoria do Capital Humano (TCH), uma das especificações das teorias de 

desenvolvimento divulgadas amplamente depois da II Guerra Mundial, foi analisada 

profundamente por Gaudêncio Frigotto, nos anos 1980. Com a TCH, a educação passa a 

ser vista como aspecto decisivo do desenvolvimento da economia, como criadora de 

capacidade de trabalho demandada pelo capital. Seus postulados são incorporados às 

políticas educacionais brasileiras, a partir da segunda metade da década de 1960, de forma 

reconfigurada e atualizada, na nossa avaliação, a partir da intensificação da subsunção real 

ao capital. 

Segundo Frigotto (2001), embora a TCH tenha suas bases teóricas fundadas na 

visão econômica neoclássica – fase do capitalismo concorrencial – onde o liberalismo 

constitui a ideologia jurídico-política dominante, esta teoria encontra espaço efetivo de 

desenvolvimento na fase monopolista do modo de produção capitalista. No nosso modo de 
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compreender a questão, trata-se de uma reconfiguração que atualiza, nesta fase, os 

postulados liberais. De forma ampla, podemos dizer que a TCH procura:  

“[...] explicar, ao mesmo tempo, as desigualdades de desenvolvimento 
entre as nações e as desigualdades individuais. Para esta teoria a 
vergonhosa e crescente desigualdade que o capitalismo monopolista 
explicitava e se tornava cada vez mais difícil de esconder, devia-se, 
fundamentalmente, ao fraco investimento em educação, esta tida como o 
gérmen gerador de capital humano ou maior e melhor capacidade de 
trabalho e de produtividade. A fórmula seria simples: maior 
investimento social ou individual em educação significaria maior 
produtividade e, conseqüentemente, maior crescimento econômico e 
desenvolvimento em termos globais e ascensão social do ponto de vista 
individual” (FRIGOTTO, 2001, p.7). 

 

 Frigotto sustenta que a THC, produto histórico determinado, decorrente da 

evolução das relações sociais capitalistas, é uma das teses de desenvolvimento como 

estratégia de recomposição do imperialismo e que esconde o grande movimento do capital 

internacional, com amplo uso político e ideológico na definição de macropolíticas 

educacionais orientadas pelos organismos internacionais e regionais. A concepção 

econômica de educação veiculada pela TCH é fundada no método e nos pressupostos de 

interpretação da realidade neoclássicos, como mencionado, dentro do quadro 

epistemológico do positivismo lógico, defendendo um conhecimento neutro, objetivo, 

livre da contaminação ideológica e da linguagem comum e reafirmando a idéia de que o 

sistema capitalista é algo de lógico e natural. A ótica burguesa que nutre essa postura 

metodológica é centrada, tal como no liberalismo, na visão de que a estrutura social 

resulta de uma construção do comportamento individual18, mascarando o caráter orgânico 

da acumulação, concentração e centralização do capital e, em especial, a luta de classes. A 

                                                        
18 Frigotto (2001) indica que este tipo de análise decorre da redução da classe à questão de ser ou não 
possuidor de uma propriedade. Dentro da visão marxista, embora a concepção de classe dominante descreva 
o papel predominante dos proprietários dos meios de produção, os quais, por este fato, têm poder de decidir 
sobre a vida dos que deles dependem, não significa que ela se defina apenas em termos de posição 
econômica. Na sociedade capitalista fazem parte da classe dominante também aqueles cujos interesses 
convergem com os interesses da burguesia. 
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desigualdade real, entretanto, elemento central que define a sociedade de classes, 

transfigura-se numa igualdade legal fundada numa liberdade abstrata do Estado liberal 

(Frigotto, 2001, p.57). 

 Na avaliação de Saviani (2004), a concepção produtivista da educação, que 

persiste até hoje, resistiu a todos os embates de que foi alvo por parte das tendências 

críticas ao longo dos anos 198019, recobrando vigor no contexto do neoliberalismo, 

acionada “como ajustamento da educação às demandas do mercado numa economia 

globalizada, centrada na tão decantada  sociedade do conhecimento” (SAVIANI, 2004, 

p.50). 

José Rodrigues (1998) também analisa a educação brasileira no período 

compreendido entre 1930 e 1990. O alvo dos seus estudos é a Confederação Nacional da 

Indústria - CNI, fundada em 1938, um complexo organismo cuja finalidade é preservar e 

dinamizar a acumulação do capital industrial, mediante a busca de hegemonia da visão de 

mundo da burguesia industrial em que a educação é pautada por uma lógica 

adequacionista à economia. Com base no conceito de “moderno príncipe” 20, formulado 

por Gramsci, o autor considera que a CNI, embora sem exclusividade, é a mais importante 

representação do pensamento da burguesia industrial brasileira.  

Recuando à década de 1930, Rodrigues (1998) defende que o pensamento da CNI 

comporta três télos fundamentais, nos quais a educação é, independentemente do período, 

                                                        
19 Foge ao escopo deste trabalho a análise desses embates, bem como da riqueza das lutas travadas.  Vale, 
entretanto, ressaltar que os anos 1980 foram efervescentes para o pensamento educacional crítico. Em 1979, 
configurou-se mais claramente uma forma de conceber a educação, gestada desde o início da década por 
educadores críticos: a concepção histórico-crítica da educação, expressão cunhada pelo educador Dermeval 
Saviani, recuperando uma dimensão ausente na Pedagogia Tradicional e na Escola Nova, isto é, a dimensão 
histórica da educação. 
 
20 “O moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto; só pode ser 
um organismo; um elemento complexo de sociedade no qual já se tenha iniciado a concretização de uma 
vontade coletiva reconhecida e fundamentada parcialmente na ação. Este organismo já é determinado pelo 
desenvolvimento histórico, é o partido político; a primeira célula na qual se aglomeram germes de vontade 
coletiva que tendem a se tornar universais e totais” (GRAMSCI, 1991, p.6, apud RODRIGUES, 1998, p.41). 
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variável econômica: o télos da nação industrializada (até os anos 1950), o télos do país 

desenvolvido (a partir da década de 1960) e, no contexto das “décadas de crise” e do 

ingresso do capitalismo mundial no chamado padrão de acumulação flexível de produção, 

o télos da economia competitiva (a partir dos anos 1980/1990).  

Télos (do grego telos) é fim, finalidade e, na dimensão conferida por Rodrigues, é 

“uma construção de caráter econômico que forma o núcleo de um padrão de sociedade a 

ser alcançado (...); uma meta a ser perseguida incansavelmente, conduzida pela classe que 

a elaborou, justificando privações e sacrifícios em nome da negação - superação dos 

problemas contemporâneos, para os quais a formação humana adequada é essencial” 

(RODRIGUES, 1998, p.130-131). A contradição entre a consecução do télos e a 

manutenção dos problemas sociais, como esclarece ainda esse autor, é a própria razão da 

sua reconstrução permanente. Tal movimento, rompendo com aspirações de liberdade 

humana a serem alcançadas por meio do trabalho inteligente, aproxima-se, cada vez mais, 

da luta pela competitividade (Rodrigues, Ibid, p.133), garantindo a hegemonia discursiva 

da burguesia industrial. 

No chamado télos da economia competitiva, reconfigura-se, ao nosso ver, a velha 

TCH. O Brasil precisaria ser mais competitivo e promover suas reformas, condições para a 

solução dos graves problemas sociais. A competitividade e a valorização dos recursos 

humanos seriam, na visão da CNI, a solução dos conflitos sociais que um Estado e uma 

escola ultrapassados não puderam resolver. No rastro do vigor do pensamento neoliberal 

do período, o desemprego é considerado inevitável, fenômeno individual, decorrente da 

falta de escolaridade e de qualificação. A CNI, sintetiza Rodrigues, propõe, nesse 

contexto, a valorização da educação e de uma ciência que atendam aos interesses da 

indústria. O Estado, por sua vez, deve cobrar menos impostos, aumentar seus 

investimentos no setor produtivo, “desregulamentar a economia, além de transformar o 
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Ministério do Exterior, através das embaixadas, num agente fomentador da integração da 

economia brasileira aos mercados externos” (RODRIGUES, 1998, p.102-3). 

O pensamento da burguesia industrial do período vai além, atualizando as bases da 

TCH: sepulta a luta de classes e as concepções pedagógicas mais progressistas: O embate 

capital trabalho, “base sobre a qual se assentou grande parte das teses educacionais, vê-se 

agora defasado por novas e contestadoras posturas, motivadas pelos ventos das atuais 

condições de desenvolvimento das forças produtivas [...]” (CNI, 1993, apud 

RODRIGUES, 1998, p.108). Destacam-se agora as subjetividades, sendo que o sujeito não 

mais carrega unicamente a dimensão de portador das estruturas sociais. É agente da 

construção do cotidiano. No campo específico das idéias pedagógicas, os estudos de 

Rodrigues mostram que a função adequacionista das novas proposições da CNI ao 

chamado “padrão de acumulação flexível” reitera a perspectiva funcional da educação. Tal 

perspectiva vem definindo, historicamente, a educação como variável econômica, como já 

mencionado, determinando e determinada pelo desenvolvimento econômico.  

A luta da burguesia industrial é constante, e o seu conteúdo se atualiza no télos 

competitivo. A CNI compreende que, diante dos desafios impostos pela tecnologia e pela 

busca de novos mercados, a formação é condição para superar uma realidade 

ultrapassada.21 Nessa visão, será preciso alargar a escolarização geral da população, vista 

como “solda social”, ainda que para constituir um exército de reserva. A educação básica 

geral, que inclui o Ensino Médio, dos sete aos 18 anos, é exigência para todos e a 

formação profissional deve ser desenvolvida ao longo da vida. A formação, de maneira 

flexível, deve responder quantitativamente às demandas da indústria, dada a irreversível 

                                                        
21 Vale, como Neto (2006) lembrar que “a ‘nova’ tecnologia – transferida, importada – é considerada 
vantajosa porque permite a liberação de despesas com mão-de-obra, embora crie necessidade de capacitação, 
não só para operá-las, mas para readaptar o trabalhador às mudanças introduzidas por elas representadas por 
uma ‘nova’ organização, uma ‘nova’ metodologia de produção; uma ‘nova’ relação de trabalho” (NETO, 
2007, p,222) 
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instabilidade que a nova realidade tecnológica estaria promovendo em todos os setores 

humanos e sociais.  

Nessa direção, a educação escolar (agora ampliada) continuaria sendo um caminho 

seguro para a sociedade brasileira, o caminho que a conduzirá ao novo télos. Os novos 

padrões de competitividade exigem a formação de habilidades manipulativas para operar a 

maquinaria e, simultaneamente, a capacidade de abstração. “O novo trabalhador torna-se 

responsável pela produção de mais-valia relativa, sem esquecer que no chip estão 

encerradas as informações do ritmo de produção de cada operador” (RODRIGUES, 1998, 

p. 138). Ao “aprender a aprender”, paradigma já incorporado ao discurso industrial 

anterior, é incorporado também o “apreender a pensar” que, para a CNI, significa “superar 

o apego ao juízo inicial sobre o fenômeno; o parcialismo; a visão estreita; o egocentrismo; 

a arrogância e a polarização” (RODRIGUES, Id. p.139). É esse, portanto, o novo 

trabalhador a ser formado. As referências do campo pedagógico para que a formação 

cumpra seu papel são claras: a flexibilidade no saber, a interdisciplinaridade do 

conhecimento, a construção de uma visão globalizante dos processos produtivos, com 

ênfase na abstração, na maneira de pensar e construir conceitos. 

Didaticamente, o site da Confederação, na Internet, apresentava, em 2004, os 

projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que correspondem aos seus 

interesses, indicando a situação de cada um. Permaneciam em alta os postulados 

economicistas da educação:  

“Uma boa educação permite um melhor domínio da realidade, melhoria 
da saúde, ampliação da vida média, acesso às informações, condutas 
lúcidas na prática da cidadania, além de inúmeros outros benefícios 
individuais [...] A saída para o Brasil é investir muito na educação [...] A 
diferença entre países é que vai decidir quem participará e quem ficará de 
fora da sociedade do conhecimento, mesmo porque nos países 
desenvolvidos é norma a prática da educação continuada” (CNI, 2004).  
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No mesmo site, um texto escrito, em 2003, e assinado pelo presidente Armando 

Monteiro Neto assinalava que: 

“As sociedades levam tempo para formar um bom estoque de capital 
humano, da mesma maneira que uma empresa gasta anos para acumular 
capital físico. Mas, na sociedade do conhecimento, é o capital humano o 
bem mais precioso. Se os trabalhadores não são bem preparados, nada se 
pode fazer com máquinas eficientes. (...) No momento em que o país 
superar os entraves macroeconômicos - afinal as reformas estruturais 
parecem estar bem encaminhadas -, o país corre o risco de não dispor de 
capacidade humana para alavancar seu crescimento. Isso já aconteceu. 
No início do ano 2000, quando a economia foi acelerada muitas 
indústrias foram impedidas de expandir suas instalações por falta de 
pessoal qualificado. É esse tipo de preocupação que levou o setor 
industrial a investir de forma maciça na formação do capital humano. 
(...) O Brasil só tem uma saída. Investir muito e, sobretudo, investir bem 
na educação. Atuar na educação dos jovens é uma das estratégias 
indispensáveis para sairmos dessa encruzilhada” (CNI, 2004). 

 

Nessa direção, e como será retomado no Capítulo 3, o “novo Ensino Médio”, como 

o MEC passou a chamá-lo depois da reforma iniciada em 1996, situa-se dentro do 

conjunto de medidas que deveriam permitir “superar o quadro de extrema desvantagem 

em relação aos índices de escolarização e de nível de conhecimento que apresentam os 

países desenvolvidos” (BRASIL/MEC 1999, p.13).  

Lúcia Neves et al (2000) analisam, igualmente, o período, priorizando a discussão 

da dimensão política da educação, bem como dos sujeitos políticos envolvidos. Para os 

autores, a década de 1990 teve, no Brasil, três grandes embates, com conseqüências diretas 

para a educação: as eleições presidenciais de 1994 e 1998, consolidando a proposta 

neoliberal de governo; a tramitação e a promulgação da nova LDB e a elaboração do 

Plano Nacional de Educação. A atualização dos conteúdos das várias propostas 

educacionais atuais teria sido iniciada ainda na década de 1980, pelo bloco no poder, 

formado não apenas pelo empresariado industrial, mas, também, pelos empresários leigos 

do ensino, a Igreja Católica, o sindicalismo autônomo dos trabalhadores e especialistas em 

educação, tendo como determinantes o delineamento da nova divisão internacional do 
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trabalho, a direção tomada pelo capitalismo brasileiro e os avanços nos estudos da relação 

entre educação e produção no mundo contemporâneo. Qualidade na educação, como novo 

paradigma, educação como instrumento de aumento da competitividade da produção 

nacional, diante da comunidade internacional, são marcas visíveis desde o Governo 

Collor, na perspectiva de uma educação a serviço da reprodução ampliada do capital. 

Trata-se, assim, de uma atualização no âmbito das concepções que marcam a educação a 

partir dos anos 196022. 

Na perspectiva da formação de recursos humanos para as necessidades do capital, a 

preocupação dos empresários é a elevação do patamar  científico e tecnológico a ser 

atingido pelos trabalhadores. Nessa direção, tal como apontado por Rodrigues (1998), os 

empresários propõem a redução dos gastos públicos com a educação de nível 

superior(desnecessária para a maioria dos trabalhadores) e a introdução do ensino pago 

nas universidades públicas brasileiras visando ao preparo de uma mão-de-obra 

dependente, apta a operar tecnologias transferidas, apenas. 

A modernização, de sentido conservador, trouxe mais fortemente a questão 

educacional para o centro dos debates. Entretanto, as ações traduziram-se pelas estratégias 

já utilizadas desde o Governo Collor, ora utilizando os mecanismos tradicionais de 

subsídio à rede privada, ora esvaziando financeiramente as universidades públicas. O 

Plano Nacional de Educação Para Todos expressaria, igualmente, a opção pelo projeto 

neoliberal, o que ficaria evidente na determinação de se elevar o patamar de escolaridade 

da população brasileira em função das supostas novas necessidades do capital (educação 

para a competitividade). A ênfase é na formação de cidadãos-trabalhadores, marcada pela 

                                                        
22 Segundo Neves et al (2000), esse é também um período de deslocamentos das posições de vários dos 
sujeitos políticos coletivos da sociedade brasileira, no que diz respeito à educação. Enquanto trabalhadores 
organizados abandonam a tese reprodutivista da relação entre educação e produção, acatando a proposta da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, isto é, a proposta ampliada de escola que incorpora 
a tese gramsciana de trabalho como princípio educativo, os especialistas em educação redimensionam- se, 
passando do tema cidadania ao da melhoria da qualidade de ensino, integrando-se aos demais sujeitos 
coletivos da sociedade civil, defensores de uma proposta educativa de massas. 
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tolerância e pelo respeito às regras, tornando-os disponíveis culturalmente para as novas 

tecnologias. Estava em jogo uma nova ética centrada mais no compromisso do trabalhador 

do que na obrigação em produzir. É, na visão de Neves et al, um processo voltado para a 

interiorizarão de novos valores, compatíveis com a nova base produtiva, traduzidos em um 

projeto ideológico-político, de natureza totalizante, que se materializa em propostas como, 

por exemplo, o Programa Educação pela Qualidade, da CNI. 

Neves et al(2000) fazem, ainda, um retrospecto da evolução das concepções da 

CUT e da Força Sindical, sinalizando o deslocamento das lutas em torno da ampliação da 

educação, como nos anos 80, para a luta por propostas de formação dos trabalhadores, nos 

anos 90. Tal deslocamento teria origem tanto nos avanços do processo de 

internacionalização do capital, como na difusão no Brasil de inovações expressivas na 

organização da produção e no processo de trabalho. Os autores observam, entretanto, que 

são visíveis na documentação da CUT, no período,  certo desprezo e certa superficialidade 

com que a entidade trata a escolarização da classe trabalhadora centrada, a partir da 

metade dos anos 90, mais na preocupação com o desemprego, na garantia de emprego (via 

requalificação), do que  na viabilização de uma escola desinteressada do trabalho. 

Já a Igreja Católica reivindicaria para si o espaço político-institucional necessário à 

continuação de sua missão educadora, nos anos de Brasil Novo, associando-se ao bloco no 

poder, para difundir a proposta liberal corporativa. Na década de 90, seria mais uma vez 

"parceira confiável" do setor público no desenvolvimento de propostas voltadas 

principalmente aos ensinos médio e superior, buscando, na verdade, garantir o fluxo de 

recursos governamentais, visto que suas escolas teriam, na visão da Igreja, um caráter 

“público-não estatal”. Nesse caso, não é possível esquecer que o rigor fiscal em relação às 

entidades filantrópicas poderia colocar em risco as escolas católicas. De fato, já em 1999, 

elas seriam atingidas duramente com a promulgação da lei que as obriga a recolher 27% 
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de sua folha de pagamento ao Governo23. Os documentos da Igreja Católica, na década de 

90, privilegiam a educação e o papel da família, dos grupos e da comunidade, onde ela se 

inclui. Tais documentos acentuam, ainda, a má qualidade do serviço educacional prestado 

pelo Estado. 

Analisando as propostas dos empresários leigos do ensino, cuja presença no 

cenário educacional passa a ser expressiva a partir dos anos de 1960, dividindo com a 

Igreja Católica a escolarização das classes dominantes, particularmente no Ensino Médio, 

Neves et al (2000) indicam que, aglutinados na Federação Interestadual das Escolas 

Particulares (FIEP), esses sujeitos políticos têm atuado junto a congressistas 

conservadores, junto ao poder executivo central e junto ao poder judiciário, de forma a 

viabilizar o julgamento favorável às suas demandas, vitoriosas, aliás, na maioria das 

vezes24. 

O legado do século XX, em termos de formulação educacional, exige indicar o 

protagonismo dos organismos internacionais na produção de disposições ideológicas 

capazes de conferir “racionalidade” às reformas empreendidas no Brasil. As bases da 

orientação expostas no segundo Sector Working Paper do Banco Mundial (1974)25 

                                                        
23 Neves et al(2000) vão buscar, historicamente, as relações entre Igreja, Estado e educação concluindo que, 
no Brasil, os limites nem sempre ficaram claros no que diz respeito a esses aparelhos, inclusive porque 
durante séculos a educação esteve fundamentalmente nas mãos da Igreja. Mesmo com as transformações na 
natureza do Estado brasileiro, preservou-se a importância do papel da Igreja na execução das políticas 
educacionais. 
 
24 Neves et al(2000) indicam que Campanha Nacional de Escolas da Comunidade tem sua presença no 
cenário educacional desde a década de 40, como um braço governamental na sociedade civil para garantir a 
hegemonia do grupo conservador no poder. Na Constituição de 1988, sai vitoriosa, com  a concessão de 
recursos públicos para suas escolas, ao contrário dos demais empresários leigos, configurando-se hoje, pela 
criação dos demais ramos (CNEC agropecuária, CNEC Comunicação Social e CNEC Empreendimentos 
Turísticos) como um dos mais fortes integrantes dos aparelhos privados de hegemonia da burguesia 
brasileira, na área da educação. 
 
25 Sobre o conteúdo do conjunto de produções do Banco Mundial no período ver  SIQUEIRA, Ângela. O 
Novo Discurso do Banco Mundial e o seu mais Recente Documento de Política Educacional. 
Caxambu:ANPED, GT 5, Estado e Política 24ª Reunião, 2001 
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definem como eixos norteadores das políticas educacionais dos países em 

desenvolvimento a provisão de uma educação básica mínima, a definição da necessidade 

crítica de mão-de-obra e a eficiência e a eqüidade (Leher,1996).  Assim, ainda conforme 

Leher (2000), 

“seria um grave erro conferir autonomia total aos sujeitos diretamente 
envolvidos na ação político-pedagógica (ministérios, conselhos, 
assessorias, direções das unidades etc.). Os acordos dos governos com 
os organismos internacionais, sobretudo com o FMI e o Banco Mundial, 
criam restrições e constrangimentos que repercutem vigorosamente nas 
prioridades e no modus operandi das políticas públicas. As 
condicionalidades impostas por esses organismos contribuíram 
decisivamente para conformar as grandes linhas da reforma em curso. O 
que não quer dizer que a ação dos sujeitos e o peso das burocracias, das 
práticas e tradições não devam ser considerados “(LEHER, 2000, p.5). 

      
 

Para o Banco Mundial, a educação permaneceria como chave-mestra capaz de 

romper as amarras do subdesenvolvimento e do atraso, abrindo os caminhos que 

inevitavelmente levariam os países ao desenvolvimento e à modernização. Conforme o 

Banco Mundial, a educação reduziria a desigualdade e a pobreza ao melhorar as 

habilidades e a produtividade de toda a população, fornecendo as habilidades necessárias 

para a adaptação a épocas economicamente voláteis ”(BANCO MUNDIAL, 1999, p.31). 

De acordo  com o Banco Mundial: 

 

“Los centros educativos en ALC no parecen brindar a los alumnos las 
herramientas cognoscitivas, la socialización y las habilidades para el 
mercado laboral que les permitan acceder a los sectores productivos de 
su propio país o de otro. Los programas de estudios de ciencias y 
matemáticas en uso actualmente se están volviendo obsoletos, los 
maestros carecen de capacitación y materiales didácticos apropiados, y 
las escuelas tienen poco acceso a información nacional e internacional o 
a redes de intercambio de conocimiento. Los alumnos siguen copiando 
y recitando datos en lugar de desarrollar habilidades cognoscitivas que 
les ayudará a adquirir y asimilar los nuevos conocimientos. La 
capacidad de analizar, reflexionar e innovar, indispensable para los 
trabajadores en una economía global, depende enormemente del vínculo 
entre la capacidad de un país de desarrollar y transmitir conocimiento a 
través de la educación y la capacidad individual de aprender acerca del 
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cambio, entenderlo y adaptarse a él” (BANCO MUNDIAL, 1999, p. 
80). 
 
 

A  principal meta para a América Latina e Caribe seria elevar o capital humano da 

região, por meio das seguintes estratégias: inclusão dos excluídos mediante programas de 

alimentação e saúde escolar; aumento de oportunidades educacionais de Ensino Médio,  e 

melhoria da qualidade da escola, incluindo, com destaque, a capacitação de professores; 

avaliação de escolas e professores; ajuste de conteúdo da educação secundária para 

equipar os jovens com os conhecimentos e valores necessários ao trabalho produtivo; 

descentralização, mediante uma reengenharia dos ministérios da educação; diversificação 

e reforma  da educação superior, fortalecendo o papel integral do setor privado no 

financiamento e prestação da educação; estímulo à avaliação e inovação educacionais, 

especialmente com o uso de tecnologia para a educação.26 A prioridade ficaria por conta 

das necessidades de cada país em relação à educação do seu capital humano, do 

compromisso e da capacidade de implantar as reformas. O exemplo do Brasil é utilizado 

para caracterizar estratégias produtivas, tal como a adotada em 1997, selecionando como 

prioridade de longo prazo a educação básica, a partir de um forte compromisso do governo 

do Brasil com os resultados educacionais.27 

Em sintonia com esses postulados, a UNESCO28, nos anos 1990, conferiria um 

formato pedagógico ao discurso do Banco Mundial. A educação seria “um tesouro a 

                                                        
26 Início das Reformas educativas com apoio do Banco Mundial: 1989:Colômbia.1991:Brasil (MG), 
México.1992: El Salvador, Nicarágua.1994:Argentina.1995:Brasil(PR) e Paraguai.Fonte: Banco MundIal 
(1999).O primeiro empréstimo foi concedido ao Chile, em 1966. 
 
27 Tal missão  “también corresponde con el papel fundamentalmente catalítico del Banco en un país tan 
complejo como Brasil, donde el tamaño y la diversidad de las necesidades son grandes y se requiere de 
selectividad en el apoyo del Banco. Una política continua de préstamo a estados individuales, a partir de una 
evaluación de la solidez fiscal e institucional, así como de la necesidad, también refleja la aplicación del 
criterio de capacidad” (BANCO MUNDIAL, 1999,p.108). 
 
28 Conforme Almeida (2007, p.19-20), a UNESCO é um dos órgãos das Nações Unidas (ONU) que possui 
um forte apelo à pluralidade de idéias e concepções, elemento este que legitima o seu discurso democrático, 
não autoritário ou totalitário. Apesar dessa imagem, o estudo dos seus documentos e declarações evidencia a 
diretividade de uma concepção econômica e social. A saída dos EUA em 1984 do coletivo de membros da 
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descobrir”, expressão cunhada pelo Relatório da Comissão Internacional sobre a 

Educação para o século XXI (1996) que, segundo Shiroma et al (2004), articulando 

recomendações práticas a um forte viés moralista: 

‘‘prescreve orientações precisas aos vários níveis de ensino e revela uma 
concepção bastante nítida de educação, de seu papel e possibilidades para 
garantir a sobrevivência dos valores consensuais na sociedade, inculcando 
um novo respeito às crenças culturais do ocidente. Além disso, endossa as 
recomendações para a formação docente, em orquestração afinada com as 
demais agencias e organizações multilaterais ‘‘ (SHIROMA et al, 2004 
p.70). 

As propostas de alívio às tensões decorrentes das mudanças sociais próprias ao 

capitalismo, na perspectiva aqui defendida, chegariam aos professores por publicações 

oficiais, por projetos de organizações não-governamentais e, ainda, como diz Fontes 

(2006, p.230), pela coligação entre os aparelhos privados de hegemonia de base 

empresarial, utilizando-se de uma formidável máquina de propaganda, em todos os meios 

de comunicação, atingindo inclusive aos estudantes, por intermédio de revistas como a 

Nova Escola, da Editora Abril. Em geral, os textos destinados aos professores são 

recorrentes na defesa: do poder da educação (Delors et al, 1996), como já mencionado, 

mediante  “pilares” a serem adotados (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser); da recuperação da auto-estima e de espaços para 

“expressões sufocadas” dos marginalizados (UNESCO/Abrindo Espaços, 2003)29; da 

construção de uma “tecnologia social” e da recuperação de  “valores esquecidos” como os 

chamados “5 Ds”(democracia, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, 

desarmamento e diálogo).  

                                                                                                                                                                       
UNESCO afastou aquele que era um dos maiores financiadores das ações desta instituição8. A UNESCO se 
aproximou intensamente, então, do Banco Mundial, acarretando sua grande dependência financeira à 
instituição (Melo, 2004). Esta aproximação trouxe uma preocupação ainda mais economicistas para os 
organismos da UNESCO, acentuando o papel da educação como potencializadora do desenvolvimento. 
29  Ver: UNESCO. Pronunciamento: "Os Quatro Pilares da Educação: O seu Papel no Desenvolvimento 
Humano" São Paulo. SP, 13 de junho de 2003. Disponível em:  www.UNESCO.org.br] .Acesso em janeiro 
de 2006. 
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Numa sociedade denominada “pós-tradicionalista” (Giddens, 1997), defender 

“tradições” como o Estado de Bem- Estar Social passou a ser considerado uma postura 

conservadora, dogmática e fundamentalista. Privilegia-se, agora, a solidariedade social no 

nível da família e da cultura cívica, a autonomia com responsabilidade pessoal e coletiva e 

o diálogo, instalando-se uma aparente confusão entre liberalismo e democracia, entre 

liberalismo econômico e progresso, entre reformas e liberalização (Leher e Sader, 2005).30 

Nessa perspectiva, cabe sublinhar, mais uma vez, que o conceito de sociedade 

civil, em Gramsci, parece ser de grande utilidade para compreender os caminhos da 

formulação educacional hegemônica no Brasil, nas últimas décadas. O conceito liga-se ao 

terreno das relações sociais de produção, às formas sociais de produção da vontade e da 

consciência e ao papel que, em ambas, exerce o Estado, como esclarece Fontes (2006, 

p.211): 

“Não há isolamento da sociedade civil com relação ao mundo da 
produção. Este constitui o solo da sociabilidade a partir da qual se 
produzem interesses e antagonismos, se forjam as agregações de 
interesses e vontades, se produza subordinação fundamental. A sociedade 
civil é o momento organizativo a mediar as relações de produção e a 
organização do Estado, produzindo organização e convencimento[...] a 
sociedade civil é o local da formulação e da reflexão, da consolidação dos 
projetos sociais e das vontades coletivas. Por meio de sua imbricação no 
Estado, assegura que sua função estatal de educação- O Estado educador- 
atue na mesma direção dos interesses dirigentes dominantes, através dos 
partidos políticos, tanto os oficiais como os que, extra-oficialmente, 
difundem as visões e concepções de mundo, a imprensa (ou a mídia).Esta 
assume diversas modalidades, diferentes intelectuais, desde os que forjam 
a racionalidade adequada, sob a forma de reflexão técnica especializada 
(seminários, congressos, encontros), consolidando-se entre seus pares por 
meio de periódicos especializados, até os repetidores, encarregados de sua 

                                                        
30 Ver, por exemplo, Gente Que Faz a Paz, iniciativa “que reúne pela primeira vez a Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e 5 ONGs numa rede de tecnologia social 
dedicada, exclusivamente, à multiplicação da chamada cultura de paz. A UNESCO, Viva Rio, Unipaz, 
Associação Palas Athena, Afroreggae e Iniciativa das Religiões Unidas (URI) e que uniram a experiência de 
suas melhores práticas num único projeto que aposta na vocação humana para a convivência e a 
solidariedade. Os principais fundamentos do Gente Que Faz a Paz são cinco “Ds”: Democracia, 
Desenvolvimento Sustentável, Direitos Humanos, Desarmamento e Diálogos. Disponível em:[ 
www.vivario.com.br ] Acesso em: janeiro de 2006. 
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vulgarização (transformação em dogmas) e ampla difusão” (FONTES, 
2006, p. 213-214). 

Em conclusão, podemos dizer que a análise realizada neste capítulo buscou 

destacar questões centrais a este estudo. Entre elas, a convicção de que o capitalismo não é 

capaz  de transformar-se de forma unidirencial e linear, embora sua expansão acelerada e 

desarticuladora tenha sido a tônica do processo econômico e social ao longo do século 

XX. Em escala mundial, a subsunção real ao capital vem sendo dominante como forma de 

expropriação em diferentes setores, reconfigurando e, ao mesmo tempo, atualizando o 

momento anterior, isto é, a subsunção formal ao capital. É nessa mesma perspectiva que 

as concepções sobre a educação se apresentam, sendo  ainda atual o balanço feito por 

Frigotto, há dez anos atrás: 

“ A crise por que passa o capitalismo neste fim de século, a manutenção 
das profundas desigualdades, agora ampliadas entre hemisfério Norte e 
Sul, e  o tormento exponencial do desemprego estrutural, precarização 
do trabalho sob a denominação de flexibilização [...]põe “o rei a nu” e 
mostram que os críticos do capital humano tinham razão. O balanço não 
é nada auspicioso.Trinta anos depois da disseminação da TCH, nada 
daquilo que postulava se efetivou- a possibilidade da igualdade entre 
nações e entre grupos sociais e indivíduos, mediante maior 
produtividade e, conseqüentemente, em termos das nações maior 
competitividade e equilíbrio, e entre grupos e indivíduos, ascensão na 
carreira profissional, mobilidade social e conseqüente diminuição das 
desigualdades”(FRIGOTTO, 1998, p.38).  
 

 

Compreender a educação nessa mesma perspectiva, reconhecer a sua 

materialidade, a do Ensino Médio e a do trabalho docente, se impõe como uma tarefa a ser 

analisada como um processo histórico real. Se, como diz Quijano (2005), a mudança 

histórica não pode ser unilinear, unidirecional, seqüencial ou total, pois o sistema, ou o 

padrão específico de articulação estrutural poderia ser desmantelado, a formulação 

educacional também não pode ser compreendida a partir de paradigmas que se sucedem e 

enterram os anteriores de forma evolutiva, linear e universal (educação no fordismo, no 

pós-fordismo, por exemplo). Nossa defesa, portanto, é que a formulação ideológica 
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referente à educação deve ser analisada no âmbito do que definiu a formação econômico-

social brasileira, sem desprezar a base liberal que sustenta seus postulados, assim como as 

atualizações e reconfigurações que mantêm fortalecidos os vínculos da educação com as 

necessidades do capital.  
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2. TRABALHO, TRABALHO DOCENTE E EDUCAÇÃO  

 
 

A idéia de que o homem se faz a si mesmo e se eleva como ser humano através de 

sua atividade prática, transformando o mundo material, faz parte da consciência filosófica 

moderna. Hegel, ao integrar o trabalho humano  em sua concepção de atividade, fez da 

práxis um momento teórico da autoconsciência do absoluto.31 Apenas com Marx e Engels 

chegaria-se chegar-se-ia a uma concepção do homem como ser ativo e criador, prático, 

que transforma o mundo não só em sua consciência, mas também praticamente (Vazquez, 

1977). O que é o homem? Como ele se relaciona com os outros homens? E com a 

natureza? As respostas estão no próprio homem, isto é, em cada homem singular, como 

individualidade e como ser de relações historicamente construídas, pois é vivendo em 

sociedade que o indivíduo faz parte do gênero humano. O indivíduo não é somente um 

fenômeno psicológico ou a síntese das relações existentes, mas a história dessas relações, 

o resumo de todo o passado, como tão bem definiu Gramsci (2004).32 É precisamente na 

ação sobre o mundo objetivo que o homem se manifesta como verdadeiro ser genérico 

(Marx 1989). 

Sob essa ótica, o trabalho é inerente a todos os seres humanos como cotidiana 

construção da existência, como expressão da vontade orientada a um determinado fim: a 

realização de necessidades humanas. É o trabalho que nos faz diferentes dos animais, que, 

                                                        
31 No idealismo alemão, a consciência é uma atividade na qual ela evidencia sua liberdade e soberania.Para 
Kant, a consciência se estabelece como fundamento supremo do conhecimento e da moral. 
32 A respeito disso, Gramsci observa que “a afirmação de que a natureza humana é o conjunto das relações 
sociais é a resposta mais satisfatória ´porque inclui a idéia do devir:o homem devém, transforma-se 
continuamente com as transformações das relações sociais; e também, porque nega o homem em geral:de 
fato, as relações sociais são expressas por diversos grupos de homens que se pressupõe uns aos outros, cuja 
unidade é dialética e não formal”(GRAMSCI, 2004, CC V1, p.245). 
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para sobreviver, usam apenas seus instintos. Para produzir, o homem se vale de 

instrumentos e meios de trabalho próprios de sua formação social e de seu tempo histórico 

e, por mais avançados que sejam, é o homem, com seu trabalho, quem os constrói e os 

utiliza. Mas, o homem não nasce homem, precisa aprender a produzir a sua própria 

existência. Precisa, portanto, ser educado. Trabalho e educação são, assim, práticas sociais 

historicamente relacionadas.  

O trabalho é fonte de prazer e de humanização porque permite aos homens criar, 

refletir, escolher, transformar e auto-realizar-se.33 Mas, como sublinha Marx, na medida 

em que “o trabalho alienado subtrai do homem o objeto da sua produção furta-lhe 

igualmente a sua vida genérica, a sua objetividade real como ser genérico, e transforma 

em desvantagem a sua vantagem sobre o animal, porquanto lhe é arrebatada a natureza, o 

seu corpo inorgânico” (MARX, 1989, p.164). 

Consideramos que a diferenciação entre valor do trabalho humano e valor da força 

de trabalho é central à compreensão do processo de trabalho. A generalização do trabalho 

como mercadoria, produto do trabalho social, é especifica ao capitalismo e, como o 

capitalismo move-se sempre em direção à sua autovalorização, isto é, em busca da maior 

produção possível de mais- valia (resultado da apropriação dos resultados do trabalho 

excedente não pago), a finalidade do processo de trabalho não é outra senão a de produzir 

mercadorias com valor maior do que a soma de todos os valores (meios e força de 

trabalho) consumidos, sem o que não há produção de valor. A subsunção real do trabalho 

                                                        
33 Segundo Harvey (2004, p.271), falar de nossas capacidades de transformar o mundo por meio do trabalho 
e, por meio disso, transformar a nós mesmos, ao lado de falar de como pôr em prática nossa imaginação, 
ainda que sujeita a restrições, é pressupor de alguma maneira de nos compreendermos como espécie, de 
compreender nossas capacidades e potencialidades com relação ao mundo que habitamos. A relação 
dialética e metabólica que temos com a natureza e, por meio dela, com uma natureza distintivamente 
humana (com suas qualidades e significados especiais) tem por conseguinte de estar na base daquilo que 
nós, na qualidade de arquitetos do nosso futuro e de nosso destino, podemos e queremos realizar. 
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ao capital, como tendência, faz o trabalho morto se apresentar como se fosse o elemento 

ativo do processo de produção. 

Analisando o valor econômico, Marx mostra que a mercadoria é, primeiramente, um 

objeto útil, com utilidade e, portanto, valor de uso. Potencialmente, as mercadorias valem 

na medida que podemos utilizá-las, tomando corpo quando, de fato, as usamos. O valor, 

portanto, não é propriedade dos objetos em si. Para que um objeto tenha valor de uso é 

preciso que satisfaça alguma necessidade humana. Por isso, Vasquez (1975) acentua que o 

valor de uso de um objeto natural existe somente para o homem como ser social. 

Entretanto, quando os produtos se destinam não só a ser usados, mas, antes de tudo, a 

serem trocados, transformam-se em mercadorias com duplo valor: de uso e de troca, este 

último caracterizado como o valor adquirido em determinadas relações sociais baseadas na 

propriedade privada dos meios de produção. Nessas condições, o processo de troca torna 

homogêneas todas as formas de trabalho que produzem mercadorias e esse trabalho 

homogêneo é chamado de trabalho abstrato. Conforme Bottomore (1988 ), o valor é então 

definido como a objetificação ou materialização do trabalho abstrato, sendo o valor da 

mercadoria diretamente proporcional à quantidade de trabalho abstrato em média 

necessário. 

2.1 A NATUREZA DO TRABALHO DOCENTE 

 
Em recente estudo, Klauter Fontana e Paulo Sergio Tumolo (2006) promoveram um 

minucioso levantamento da produção investigativa sobre trabalho docente, na década de 

90, no Brasil. Fontana e Tumolo (2006), assim como já haviam feito anteriormente 

Oliveira et al (2004)34, observaram que, no final da década de 80, as pesquisas na área de 

                                                        
34 Segundo Oliveira e outros ( 2002), as décadas de 70 e 80 apresentaram-se como um período muito 
fecundo de pesquisas na área de trabalho e educação, resultando em muitos estudos sobre a organização do 
trabalho docente e a gestão da escola.O ressurgimento da questão do trabalho docente como questão de 
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trabalho docente foram se deslocando das relações de trabalho da escola para os estudos 

sobre aspectos culturais e sobre a formação docente. Conforme Fontana e Tumolo (2006), 

esse deslocamento teria ocorrido35 

“[...] em consonância com o período em que as reformas educacionais 
enfatizam a necessidade de um novo professor, com habilidades e 
competências necessárias para atender aos objetivos requeridos pelo 
mercado. As pesquisas sobre a natureza do trabalho docente, a teoria da 
mais-valia e sua aplicabilidade ou não nas escolas, o caráter produtivo e 
improdutivo do trabalho escolar, a suposta autonomia e/ou alienação do 
docente, foram sendo substituídas por estudos que priorizaram as 
relações de gênero, cultura escolar e formação docente” (TUMOLO, 
2006, p.1). 
 
 

Oliveira (2002) identificou que a maioria dos estudos sobre o tema traz análises 

que tratam da representação do trabalho docente, com relatos de professores, destacando, 

também, a despolitização do debate. Fontana e Tumolo (2006), por sua vez, destacaram as 

seguintes tendências nessa produção: a relação entre a feminização e a proletarização 

docente, acarretando no imaginário social  e na constituição profissional uma  

diferenciação com as atividades exercidas por outros trabalhadores e uma acentuada 

desvalorização; a proletarização vista a partir das implicações do capitalismo sobre as 

especificidades do trabalho do professor e ao seu controle; o movimento de “classe”, 

como um dos elementos centrais para a compreensão da proletarização docente e, de 

forma incipiente, mas indo além das demais tendências, a discussão sobre a natureza do 

trabalho docente na sociedade capitalista. Conforme Fontana e Tumolo (2006), chama a 

atenção o fato de os pesquisadores restringirem suas análises do trabalho docente ao 

                                                                                                                                                                       
estudos e investigação, depois de um período de relativa quietude, pode ser observado não só na proposição 
de temas para pesquisas nos programas de pós-graduação, como também nas iniciativas de criação de grupos 
e redes de pesquisadores organizados com este fim. 
35 Por meio de um balanço dessa produção sobre o trabalho docente na década de 90 o autor procurou 
identificar concepções e o tratamento analítico sobre o tema, tendo sido selecionadas 39 publicações para 
estudo entre teses, dissertações, artigos e livros. 
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processo de trabalho, sem levar na devida conta a relação com o processo de produção 

capitalista o que, em geral, produz algumas distorções. 

Diante da necessidade de analisar a natureza do trabalho docente36, consideramos 

oportuno retornar ao Capítulo VI Inédito do O Capital,  no qual Marx (1975) apresenta a 

distinção entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo como partes articuladas do 

movimento de produção capitalista. A distinção proposta por Marx não diz respeito à 

utilidade do trabalho realizado pelo trabalhador e sim ao vínculo do trabalho com a 

produção de mais-valia, finalidade do processo capitalista de produção, como já 

destacado. A importância dessa distinção expressa a possibilidade de se conhecer  a 

evolução da forma social do trabalho e do trabalho docente na sociedade capitalista 

contemporânea.Trabalho produtivo socialmente determinado é, para Marx, o trabalho 

consumido diretamente no processo de produção, com vistas à valorização do capital. É 

produtivo, para esse autor, o trabalhador que executa um trabalho produtivo e é produtivo 

o trabalho que gera diretamente mais- valia, isto é, que valoriza o capital. Todo 

trabalhador produtivo é assalariado, mas nem todo assalariado é trabalhador produtivo. 

Quando se compra o trabalho para consumir como valor de uso, como serviço, o trabalho 

não produz mais- valia para o capital e, portanto, não é trabalho produtivo. Tal distinção 

mostra que um mesmo trabalho pode ser produtivo e improdutivo, dependendo de sua 

subordinação ao capital: “Uma cantora que canta como um pássaro é uma trabalhadora 

improdutiva. Quando vende seu trabalho é uma assalariada ou comerciante. Mas, quando 

                                                        
36 Conforme Miranda (2005), “entender a natureza do trabalho docente não passa somente pela análise 
profunda de técnicas e procedimentos pedagógicos, do conhecimento como fonte do trabalho, da relação 
professor-aluno, mas é necessário trazer a inter-relação desses processos com a totalidade das relações 
sociais. A educação como fenômeno da superestrutura só pode ser analisada quando localizada no tempo e 
no espaço. Desse modo, a educação não é um reflexo passivo da estrutura econômica da sociedade, mas 
estabelece com ela relações de mútua influência, porém em desigualdade de condições, estando em 
movimento na construção da realidade” (MIRANDA, 2005, p.39-40). 
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vende seu canto a um empresário, torna-se uma trabalhadora produtiva” (MARX, 1975, 

p.98-99). Marx complementa:  

“Um mestre-escola que ensina outras pessoas não é um trabalhador 
produtivo. Porém, um mestre-escola que  é contratado com outros para 
valorizar, mediante seu trabalho, o dinheiro do empresário da instituição 
que trafica com conhecimento é um trabalhador produtivo. Mesmo 
assim, a maior parte destes trabalhadores, do ponto de vista da forma, 
apenas se submete formalmente ao capital: pertencem às formas de 
transição” (MARX, 1975, p. 99). 

 

A distinção feita por Marx em relação à possibilidade de o trabalho produzir ou 

não mais-valia deixa clara a especificidade do trabalho improdutivo. Os trabalhos 

desfrutados como serviços, embora possam ser explorados de maneira capitalista, não se 

transformam em produtos independentes de quem os produziu, como se fossem 

mercadorias autônomas, acentuando a característica do trabalho improdutivo no modo 

capitalista de produzir. No máximo, explica o autor do O Capital, quando o resultado do 

trabalho é mercadoria que existe separadamente do produtor (livros, quadros etc, 

comprados por editores, livreiros), trata-se de forma de transição só formalmente 

capitalista. 

Marx, no século XIX, não poderia certamente prever todas as grandes 

transformações ocorridas no capitalismo dos séculos seguintes,  embora tenha deixado 

boas indicações nessa direção. A maior parte do trabalho improdutivo ainda não tinha 

nem mesmo assumido a configuração formal de subordinação ao capital, em que pese o 

fato de já existirem naquele momento, na Inglaterra, muitas “fábricas de ensino”  que 

“traficavam com o conhecimento” como dizia o autor alemão. 

Fontana e Tumolo (2006) apresentam, para fins didáticos, quatro situações 

ilustrativas de trabalho docente da nossa realidade: a) a docência como um processo 

simples de trabalho, como produção de valor e não de mais valia. É o caso, por exemplo, 

do professor que ensina o seu filho a ler; b) a docência como produção de valor de troca, 
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isto é, vendida pelo próprio trabalhador, tal como o professor que ministra aulas 

particulares que não produz mais-valia; c) a docência na escola pública, que não produz 

mais valia para o capital e sim valor de uso e d) a docência que produz mais- valia, quando 

o professor vende sua força de trabalho ao proprietário da escola privada.37 

Kênia Miranda (2005), uma das autoras que rompe com a tradição dos estudos 

promovidos nos anos 90, segue outro caminho ao analisar a natureza do trabalho docente, 

trazendo contribuições ao debate. Miranda (2005) considera que a lógica capitalista 

reestruturou o espaço escolar, impondo sua organização aos processos de trabalho, tendo 

sido alterados os “níveis de subsunção” dos trabalhadores docentes ao capital. De acordo 

com Miranda (2005), 

“em síntese, poderíamos afirmar que a etapa de acumulação flexível 
acentuou mudanças, há tempos, em curso no interior da escola. 
Características do atual padrão produtivo podem ser percebidas nas 
escolas através da flexibilização das formas de contratação, mas 
também através da convivência de diferentes formas de processos de 
trabalho. De um lado, já existe a possibilidade real do trabalho docente 
ser destruído pela objetivação completa – o que ainda não foi levado às 
últimas conseqüências-, por outro, há a precarização das condições 
objetivas que representam retrocessos ao processo de trabalho docente. 
Em qualquer um destes pólos, o professor está perdendo o controle do 
processo de trabalho.A flexibilização das relações trabalhistas nas 
escolas alterou a própria natureza do trabalho docente, que perdendo 
autonomia vê-se, cada vez mais, subsumido ao capital. E, alterou 
também a relação das entidades sindicais com a base, que em sua 
maioria, apresenta hoje diferenças dos períodos anteriores 
“(MIRANDA, 2005, p.57). 

 

Miranda (2005) avalia que as categorias de trabalho produtivo e improdutivo, tal 

como propostas por Marx, não seriam precisas para a análise da natureza do trabalho 

docente, hoje. Da mesma forma, a autora defende que trabalho intelectual e manual não 

seriam categorias próprias à análise, já que a condição intrínseca de trabalho intelectual 

dos professores não dilui completamente a possibilidade de objetivação do seu trabalho 
                                                        
37 Fontana e Tumolo (2006) consideram que nem todas as escolas privadas se constituem como empresas 
capitalistas, ou seja, que existem escolas privadas nas quais não ocorrem a relação de produção 
especificamente capitalista, é necessário reconhecer, de outro lado, que as primeiras são claramente 
determinantes em relação a estas últimas 
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(MIRANDA, 2005, p. 51). Buscando avançar na análise da natureza do trabalho docente, 

Miranda argumenta que estamos diante da objetivação do trabalho docente e dos desafios 

postos na atual etapa capitalista, sendo possível, apesar das naturezas diversas, observar 

analogias entre a produção de mercadorias e o trabalho docente realizado na escola. O 

trabalho docente caminharia, assim, na direção da subsunção formal à subsunção real do 

trabalho ao capital (MIRANDA, 2005). Diz, ainda, a autora: 

“O que estamos querendo dizer é que definir o trabalho docente na etapa 
de subsunção formal não explica mais a sua condição, uma vez que o 
professor não é mais um mestre- escola, não é empregador de si mesmo, 
ele não possui o controle total de seu processo de trabalho, tampouco os 
meios e o conjunto dos instrumentos de produção. Só lhe restou uma 
ferramenta de trabalho, que é o conhecimento parcial de sua área de 
atuação, um conhecimento livre, não patenteado, que está à disposição 
da sociedade de diversas formas. Assim como também não nos parece 
correto afirmar que a dependência do professor seja restrita à 
dependência econômica do comprador de sua força de trabalho e que 
“não existe nenhuma relação política, fixada socialmente, de hegemonia 
e subordinação (s/d: 94)”, aspectos que Marx considera uma das 
premissas essenciais da subsunção formal (MIRANDA, 2005, p.53)38. 

 

Fontana e Tumolo (2006), como mencionado, consideram limitada a discussão sobre 

o trabalho docente que tem por  base o processo de trabalho ao invés da relação social de 

produção. Discutindo a tese da proletarização docente, os autores ressaltam, 

primeiramente, que apenas o trabalho docente na escola privada poderia ser considerado 

como proletário, propondo, então, a seguinte distinção: o trabalho docente da escola 

privada não é proletário porque é feito pelo professor, e muito menos porque suas 

condições de trabalho se deterioraram, ou porque seu trabalho pode ser padronizado, 

fragmentado e flexibilizado, tal qual acontece com outros trabalhadores. Nem é proletário 

porque há uma desqualificação de sua força de trabalho e uma perda do controle de seu 

                                                        
38 Miranda (2005) defende que “Marx não via os estágios de subsunção formal e real como independentes, 
mas como faces do movimento histórico de desenvolvimento capitalista. As categorias não são estáticas, as 
formas de subsunção podem ser criadas e recriadas em uma dada circunstância histórica, portanto categorias 
de análise dinâmicas. Partindo dessa tese, observamos que uma determinada profissão não estará 
eternamente situada em um estágio de subsunção. Este é o caso da categoria docente que já não mais se 
encontra subsumido apenas formalmente ao capital” (MIRANDA, 2005). 
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trabalho, mas sim, porque, independentemente das características do processo de trabalho, 

esse professor é um trabalhador inserido num processo de produção de capital. “Como 

proletário, ele ‘deixa de ser’ professor, ‘deixa de ser’ categoria profissional de professores 

e ‘passa a ser’ classe: classe proletária. Como classe proletária, o professor não se 

distingue dos outros trabalhadores proletários [...]”(FONTANA e TUMOLO, 2006, p.11) 

que estabelecem a relação capitalista de produção e produzem capital.39  

 
Ainda sobre essa questão, Saviani (1986), que também defende a especificidade da 

natureza do trabalho docente, apresenta os seguintes argumentos: 

A atividade de ensino, a aula, por exemplo, é alguma coisa que supõe ao 
mesmo tempo a presença do professor e a presença do aluno. Ou seja, o 
ato de dar aulas é inseparável da produção desse ato e do consumo desse 
ato. A aula é, pois, produzida e consumida ao mesmo tempo: produzida 
pelo professor e consumida pelos alunos. Conseqüentemente, ‘pela 
própria natureza da coisa’, isto é, em razão da característica específica 
inerente ao ato pedagógico, o modo de produção capitalista não se dá, 
aí, senão em algumas esferas. De fato, em algumas esferas, de maneira 
limitada, ele pode ocorrer, como acontece com os chamados ‘pacotes 
pedagógicos’: nesse caso uma aula pode ser produzida e convertida em 
pacote que pode ser adquirido como mercadoria. Ocorre, então, a 
pergunta: essa tendência é generalizável? À luz das considerações 
anteriores, minha hipótese de resposta é negativa. Tal tendência não 
pode se generalizar simplesmente porque ela entra em contradição com 
a natureza própria do fenômeno educativo. Em conseqüência, do ponto 
de vista pedagógico, ela não pode se dar senão de forma subordinada, 
periférica (SAVIANI, 1986, p. 81-2). 

 

Cabe, assim, compreender o trabalho docente  no âmbito das contradições 

presentes na escola capitalista, ressaltando-se, na escola pública, as suas possibilidades 

concretas de mediação dos interesses da maioria discriminada como já fizeram, entre 

outros, Frigotto (2001) e também Saviani (2000), exatamente porque a prática pedagógica 

                                                        
39 Como classe, são uma unidade, na visão de Tumolo. “Nessa perspectiva, do processo de produção do 
capital, a unidade ocorre entre a diversidade dos processos de trabalho e de trabalhos concretos, ou seja, 
trabalhadores que exercem os mais variados trabalhos, com características tão diferenciadoras como é o caso 
de um professor e um cortador de cana, de ramos de atividades tão distintos, são a mesma classe (TUMOLO, 
2006, p.11).Cação (2001), embora sob argumentos diferentes, também discorda da idéia de proletarização. 
Partindo do que é específico da natureza do trabalho docente, a partir de Marx, a autora, entretanto, 
superestima, na nossa avaliação, a autonomia do professor, sem problematizar de forma mais profunda as 
atuais condições concretas de trabalho docente. 
 



 

 

74

é prática contraditória, alvo de disputa pelo saber que se divulga ou produz e da 

articulação deste saber com os interesses de classes. Nessa direção, Saviani  assinala que: 

“(...) a escola só poderá desenvolver um papel que contribua - vejam 
bem, não que transforme, mas que contribua- para a transformação da 
sociedade, na medida em que ela discuta as condições essenciais em que 
os indivíduos vivem. Então, nesse sentido, ela permitiria – a par de uma 
função técnica, que é função daqueles instrumentos fundamentais de 
acesso à cultura erudita,- ela facilitaria aos indivíduos a percepção da 
divisão de classes e de seu pertencimento a uma dessas classes. A escola, 
nesse caso, só poderá cumprir essa função, na medida em que seu papel 
político estivesse explícito e não implícito. Papel político quer dizer 
mostrar como se dão as relações de poder e quais as bases de poder. Isso 
levaria, então à descoberta do lugar que se ocupa no processo produtivo. 
Descobrindo-se o lugar que se ocupa no processo produtivo é que, então, 
seria possível a organização para reivindicações de acordo com os reais 
interesses das camadas dominadas e, dessa forma, caminhar para a 
superação dos problemas enfrentados por essas camadas” (SAVIANI, 
2000, p.205). 

 

De fato, a escola pública brasileira, alvo dos nossos estudos, é criação do  século 

XIX, em decorrência da organização dos sistemas de ensino. A partir daí, e depois da Lei 

Geral do Ensino (1827), o poder público assume (acanhadamente) a responsabilidade de 

manter a instrução primária, organizando-a administrativa e pedagogicamente, definindo “ 

pelo alto”, como vimos, suas diretrizes,  normas e controles, construindo prédios e 

assumindo a seleção e a remuneração dos professores.40 A organização do ensino 

secundário, como também mencionado, só aconteceria no século XX. Assim, nosso 

mestre-escola do século XIX era um típico trabalhador improdutivo, prestador de serviços 

àqueles que pudessem pagar pelo seu trabalho. A escola, lugar de conhecer as letras e 

“cantar” tabuada, funcionava na casa do mestre que se valia da palmatória como extensão 

da própria mão. Nessas condições,  poder-se -ia dizer que o trabalho do mestre-escola 

situava-se entre aqueles que Marx descreveu como em transição de modos precedentes 

para o trabalho subordinado formalmente. 
                                                        
40 Até então, havia por aqui formas bastante diversas e locais de ensinar e aprender. Conforme Villela 
(2000), os padres atuavam nas grandes propriedades rurais. Nos espaços urbanos atuavam a Igreja, 
corporações e proprietários de escravos. Famílias abastadas poderiam recorrer ao serviço de ensino em 
domicílio. O processo de organização das escolas mantidas pelo poder público cruza-se com o de 
profissionalização docente. 
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Hoje, no contexto de avanço da mercantilização da educação41, o desafio a que nos 

propomos é o de compreender a natureza do trabalho de ensinar na escola pública de 

Ensino Médio brasileiro, assim como as implicações desse processo para os alunos que a 

ela tem direito. 

 Como Fontana e Tumolo (2006), acreditamos que as categorias propostas por 

Marx de trabalho produtivo e improdutivo permanecem úteis, pois defendemos que o 

professor da escola pública, embora venda sua força de trabalho ao Estado, não produz 

mais-valia, visto que  não se  estabeleceu a relação especificamente capitalista. Tal 

percepção, entretanto, não nos impede de compreender o trabalho produtivo e improdutivo 

como faces articuladas do movimento de produção do capital  e, ainda, de reconhecer: a 

crescente imbricação (Antunes, 2004) do trabalho improdutivo, de forma geral, à 

racionalidade do trabalho produtivo; a contribuição mediata do trabalho improdutivo às 

condições gerais de produção de mais-valia (Frigotto, 2001); as violentas formas 

capitalistas de expropriação a que esses trabalhadores igualmente vêm sendo submetidos e 

o fato de a produtividade ter sido tomada como medida de qualquer tipo de trabalho, 

inclusive o do professor. Entendemos, sim, que a subsunção real definiu a lógica da 

produção como um todo, que todas essas sinalizações apontam para essa crescente 

imbricação e não para uma extinção do trabalho improdutivo, pela sua própria natureza. 

Por tudo  isso, concordamos apenas parcialmente com Braverman (1974) no que concerne 

à idéia de que o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo se tornaram uma massa 

                                                        
41  No plano mundial, Ball (2004) assinala que  a participação do setor privado na gestão, na prestação e no 
financiamento de serviços do setor público é evidente e crescente. A Comunidade Européia considera as 
“parcerias” nos negócios “uma estrutura eficiente para mobilizar todos os recursos disponíveis para a 
transição rumo à economia baseada no conhecimento. “Para os principais atores econômicos, como as 
grandes transnacionais (IBM, Cisco e Nokia, entre outras), participar da criação de um espaço educacional 
europeu significa gerar condições para investir no lucrativo mercado da educação sem os impedimentos dos 
arranjos institucionais existentes”.Assim, na União Européia, nas arenas de elaboração dessas políticas, há 
propensão em trabalhar com essas firmas e outras envolvidas no estabelecimento e na especificação de 
agenda política para a educação, de acordo com os próprios interesses desses tipos de companhias.” (BALL, 
2004, p.1113). 
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indiferenciada. Sob esse ponto de vista, o trabalho docente poderia estar incluído entre 

aqueles que Marx considerou como “formas de transição”. De toda forma, essa discussão, 

que será retomada no Capítulo 4, só ganha sentido quando posta na materialidade que a 

produz.  

2.2: NEOLIBERALISMO, MERCADO E TRABALHO DOCENTE  

Conforme Boito Junior (2002), a idéia segundo a qual professores e os 

funcionários técnicos e administrativos da educação são trabalhadores é uma idéia 

relativamente recente:  

“Até os anos 60, a maior parte dos professores e demais funcionários da 
educação mantinham-se à margem do movimento sindical, um 
movimento que eles olhavam de fora e de longe e de um modo um tanto 
depreciativo. Esses professores e funcionários gozavam de uma relativa 
segurança material, de emprego estável, e de um certo prestígio social. 
A essa situação de trabalho correspondia, principalmente entre os 
professores, o apego àquilo que poderíamos denominar a ideologia 
meritocrática, a ideologia segundo a qual a sociedade está hierarquizada 
em camadas, compostas por indivíduos cuja renda e cujo prestígio 
desiguais refletiriam os dons e os méritos, também desiguais, desses 
indivíduos” (BOITO JÚNIOR, 2002, p.2 - 3). 

 

Essa idéia teria se fortalecido a partir da crise da Ditadura Militar, quando a luta 

coletiva dos trabalhadores representou um grande avanço para os trabalhadores da 

educação, aproximando-os, impulsionando tanto a luta reivindicativa como a pressão por 

medidas mais progressistas de política educacional.42 Como avaliam Oliveira et al(2002), 

os anos 80 foram singulares para os trabalhadores da educação no reconhecimento de sua 

condição profissional e redefinição de sua identidade como trabalhadores. As pesquisas da 

                                                        

42  Segundo o autor, o sindicalismo não logrou superar todas diferenças existentes entre os trabalhadores da 
educação. Pelo contrário, é preciso ter coragem e reconhecer que o sindicalismo até reforçou algumas delas. 
Alguns particularismos provêem da diversidade econômica e jurídica das instituições de ensino: por 
exemplo, os professores da rede privada estão sindicalmente separados dos professores da rede pública, os 
professores das instituições federais estão separados dos professores das instituições estaduais e assim por 
diante. (BOITO JÚNIOR, 2002, p.3 e 4). 
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época revelam os movimentos em busca de uma escola pública democrática que 

contemplasse as condições de exercício profissional como fator indispensável à realização 

de um ensino de qualidade social, reconhecendo a escola como local de trabalho que 

reflete contradições, seja na racionalidade, seja nas condições de trabalho que dispõe 

(Oliveira et al, 2002).43 

O trabalho docente tem especificidades a serem destacadas, como já mencionado. 

Diferente do trabalho de quem produz artefatos, o trabalho exercido pelo professor na 

escola depende diretamente das relações construídas com outros sujeitos, sejam alunos ou 

outros docentes. A prática pedagógica do docente, em virtude dos saberes que divulga e 

produz, e que não são neutros, traz, em si, possibilidades de mediar interesses dos alunos, 

estimulando o envolvimento afetivo com o trabalho, em escala muito maior que outros 

trabalhadores.44 Mas, o professor, como dizia Florestan Fernandes (1986), pode 

identificar-se com uma classe ou com outra, pode identificar-se com a classe dominante, 

com as classes intermediárias ou com as classes subalternas, sendo também possível 

conjugar a consciência pedagógica dos problemas da sociedade a uma nova forma de ação 

prática. 

O trabalho docente pode, assim, reiterar subordinações, ceder às pressões do 

mercado por uma educação pragmática que assegure aos que compram a força de trabalho 

ganhos mais rápidos, mas pode, também, mediar interesses da maioria.  Ensinar tem, 

assim, especificidades ausentes na produção de objetos, em que pese o fato de certas 

características atuais da produção de mercadorias, tal como a precarização das relações de 
                                                        
43Vale lembrar que, no final da década de 50, a campanha pela escola pública e pela LDB mobilizou parcela 
importante do magistério na luta contra a hegemonia de uma escola privada  e arcaica.Conforme Abramo 
(1986), ao se engajarem na campanha pela educação pública, os professores do então primário e secundário 
estavam também preocupados com a sua queda nos estratos sociais.Essa mobilização foi duramente travada 
pela Ditadura Militar. 
 
44 Talvez por isso a profissão docente apresente elevado grau de satisfação dos trabalhadores com seu 
trabalho.segundo Codo et al (apud Oliveira, 2002), em 1999, 86% dos professores estavam satisfeitos com 
seu trabalho. 
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trabalho assalariado, estarem sendo vivenciadas também na escola, pelo professor, como 

mencionado. 

Conforme assinala Frigotto (2006), ainda que de modo diverso em quantidade e 

efeitos, o desemprego estrutural, a precarização e a superexploração dos que trabalham 

são, hoje, questões tanto dos países centrais como dos periféricos. Diferente do que se 

imagina, ao incorporar maior capital morto (ciência e tecnologia) ao processo produtivo, o 

sistema capital não liberou tempo livre para o trabalhador, expressão de uma contradição 

em que negatividade e positividade do trabalho humano e da ciência e da técnica se 

efetivaram num mesmo e desigual movimento. Diz, ainda, Frigotto (2006): 

“As mudanças  na base científica, técnica e tecnológica das décadas 
finais do século XX tampouco são do tipo original.[...]engendram uma 
mudança qualitativamente mais profunda no processo produtivo, 
alterando não apenas o conteúdo, a forma e a organização do trabalho 
no processo produtivo, mas também a relação entre capital produtivo e 
capital especulativo e o processo de mundialização do capital, assim 
como o de sua imensa concentração e centralização, tendo em 
contrapartida a ampliação da miséria humana.Por isso, esse novo 
patamar não é de tipo original, mas também não é pura negatividade[...] 
A análise de Gramsci, por ter se dado a partir das condições históricas 
objetivas, capta as dimensões contraditórias desse processo.Tais 
mudanças, ao mesmo tempo que intensificam as formas de exploração e 
alienação, engendram a possibilidade-como apontamos em Lukács- de 
patamares superiores de desenvolvimento humano [...]A direção é de 
luta contra-hegemônica para desenvolver relações sociais de tipo 
original, em que a ciência, a técnica e a tecnologia assumam, também, a 
marca original, possibilitando ampliar efetivamente tempo livre para 
que os seres humanos possa desenvolver suas dimensões propriamente 
humanas “(FRIGOTTO, 2006, p.253-254).45 
 
 

Assim como indicado, o capitalismo não é simplesmente um conjunto de 

mecanismos econômicos. “As relações sociais capitalistas constituem um bloco histórico 

dentro do qual se articulam dimensões da estrutura econômico-social e da superestrutura 

ideológica e política” (FRIGOTTO, 2006, p.241). Em que pese o fato de, estruturalmente, 

                                                        
45 Frigotto (2006) considera não ser possível separar técnica, tecnologia e ciência, dimensões unidas, 
dialeticamente, pela realidade humana.” Na base dessa separação, que o capital gerencia, situa-se a divisão 
técnica do trabalho que limita ou impede o trabalhador no sentido de compreender a unidade dessas 
dimensões do trabalho humano”(FRIGOTTO, 2006, p.255). 
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o capitalismo ter a mesma natureza em qualquer parte, cabe analisar nexos  e tensões 

existentes entre as determinações estruturais e conjunturais46do caso brasileiro e  a 

vivência social dos trabalhadores docentes assalariados, tanto do ponto de vista das 

condições materiais de  vida e de exercício profissional como em relação ao sentido do 

próprio trabalho de ensinar. Para tal propósito, ressaltando-se o antagonismo inconciliável 

entre capital e trabalho,  será preciso indicar, ainda que de forma breve, a especificidade 

das alterações ocorridas nas relações produtivas, suas mediações e contradições bem como 

a sua repercussão no plano das idéias, dos valores e das  ações políticas.  

Conforme explica Paulani (2006), a relação entre o desenvolvimento capitalista 

que se inicia nos fins dos anos 1970 e o neoliberalismo como doutrina e coleção de 

práticas de política econômica não é casual. Pelo contrário, como veremos, sabendo-se 

que o processo de reprodução ampliada do capital se dá a partir dessa fase sob os 

imperativos da acumulação financeira, os princípios neoliberais passariam a ser 

extremamente apropriados. De modo geral, a doutrina neoliberal47, além de rejeitar, de 

forma seletiva, a intervenção do Estado, exalta o mercado, o que motiva  Boito Júnior 

(2000) a  considerar que essa doutrina, embora retome o antigo discurso burguês gestado 

na aurora do capitalismo, opera com esse discurso em condições históricas novas. Um 

                                                        
46 Estamos usando conjunturais, conforme Frigotto (2006): ”o elemento crucial na análise dialética no 
campo das ciências sociais e  humanas é, pois, a capacidade de apreender a relação entre os elementos 
estruturais e conjunturais que definem um determinado fato ou fenômeno histórico.[...]O campo conjuntural 
indica, no médio e no curto prazo, as maneiras como os grupos, classes ou frações de classe, em síntese, as 
forças sociais disputam seus interesses e estabelecem relações mediadas por instituições, movimentos e lutas 
concretas “(FRIGOTTO, 2006, p.27). 
47 Ao recuperar as origens do neoliberalismo, Perry Anderson (1995) situa-as logo depois da Segunda 
Guerra Mundial, nas “Décadas de Ouro”, na Europa e nos EUA. F. Hayek, em 1944, tendo como alvo as 
eleições inglesas de 1945, sistematizaria os princípios desse ideário, com ênfase na crítica ao Estado 
intervencionista e do Bem-Estar.  O contexto dos “anos dourados”, entretanto, era pouco favorável à 
expansão neoliberal e aos seus alertas, em virtude do fortalecimento do Welfare State em boa parte dos 
países europeus. Hayek e outros doutrinários do antiintervencionismo estatal, da vitalidade da concorrência,  
da desigualdade como um valor positivo e do anticomunismo, fundaram a Sociedade de Mont Pèlerin, 
qualificada por Anderson (1995) de “maçonaria neoliberal”, com a finalidade de combater o keynesianismo 
e o solidarismo reinantes no pós-guerra. Para os neoliberais, a crise vivida no final do século XX seria 
resultado do “nefasto poder” dos sindicatos e da “pressão parasitária” dos trabalhadores por maior 
seguridade social (Anderson, 1995, p.10) 
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neoliberalismo transplantado do capitalismo concorrencial para o capitalismo dos 

monopólios e da especulação financeira, promovendo um conjunto de idéias “fora do 

lugar”:  

“Esse deslocamento histórico introduz uma cisão na ideologia neoliberal, 
instaurando uma contradição entre os princípios doutrinários gerais, que 
dominam a superfície do seu discurso e que estão concentrados na 
apologia do mercado, e suas propostas de ação prática, que não 
dispensam a intervenção do Estado e preservam os monopólios. No 
discurso neoliberal, articulam-se, de modo contraditório, uma ideologia 
teórica transplantada da época do capitalismo concorrencial, e uma 
ideologia prática que corresponde à fase do capitalismo dos monopólios, 
da especulação financeira, do imperialismo” (BOITO JUNIOR, 2000, 
p.23). 
 

 
Boito Júnior (2000) argumenta, ainda,  que os governos neoliberais, a despeito do 

discurso doutrinário original, vêm selecionando, a partir dos interesses de classe que eles 

representam, setores e atividades  nos quais serão aplicados tais princípios, sendo o 

resultado tanto uma redução da intervenção estatal como uma reformulação da sua 

natureza. Assim, se é possível observar um recuo  geral em relação ao papel do Estado no 

âmbito do mercado de trabalho, com desindexação dos salários dos trabalhadores, pode-

se, também, perceber, especialmente em países latino-americanos, uma forte participação 

do Estado na economia, como no caso da dívida externa, estatizada por  exigência dos 

credores internacionais. Diante desse argumento, o autor, de forma ampla, define o 

neoliberalismo como uma “apologia abstrata ao mercado que se aplica sempre e quando 

tal aplicação interessar ao capital financeiro, ao imperialismo e à grande burguesia 

monopolista, ficando prejudicada toda aplicação incompatível com tais 

interesses”(BOITO JUNIOR, 2000, p.30). Na prática, prossegue esse autor, o tripé que 

caracteriza a política neoliberal, ou seja, a privatização, a abertura comercial e a 

desregulamentação financeira e do mercado da força de trabalho, não oferece a solução 

mágica para o capitalismo concorrencial, mas “orienta uma ofensiva internacional da 
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burguesia e do imperialismo, minando o Estado do Bem-Estar e o pouco que se obteve de 

direitos sociais na América Latina”(BOITO JÚNIOR, 2000, p.30). 

Enquanto Anderson (1995) avalia que, politicamente e ideologicamente o 

neoliberalismo foi vitorioso nos últimos anos, reconhecendo também que qualquer 

balanço sobre ele será sempre provisório, Boito Junior (2000), por seu turno,  procura 

destacar alguns equívocos freqüentes na análise do ideário neoliberal, tanto por parte do 

pensamento conservador como do crítico. Um desses equívocos é o que faz o pensamento 

crítico brasileiro sugerir que o neoliberalismo promova, de forma linear,  danos iguais aos 

trabalhadores em todo o mundo, lembrando que os “excluídos” na Europa, não são os 

“excluídos” no Brasil.48 Nessa direção, o discurso catastrófico e  uniformizado e que 

esconde, apesar das aparências, um pessimismo conservador, seria uma versão, embora à 

esquerda, da ideologia da globalização, parte integrante da ideologia neoliberal, explica o 

autor. Um segundo equívoco, relacionado ao primeiro, é a forma como a noção de 

globalização é compreendida, isto é, como um irreversível espaço econômico 

internacional, produzido por empresas globais49, sem intervenção estatal, tese que deve ser 

questionada no plano dos fatos e indicadores gerais, visto que não são poucos os estudos 

que apontam direção contrária. Tal crença, defende Boito Júnior, serve aos interesses das 

                                                        
48 Boito Júnior (2000) considera que há diferenças expressivas entre os danos ocorridos nos países centrais e 
periféricos, como mencionado e, por isso, não podem ser desconsideradas nem  as estratégias defensivas  
dos trabalhadores, nem as pressões do FMI por uma segunda onda de reformas.  Na Europa, por exemplo, o 
emprego foi mais atingido do que a seguridade social, mais na Inglaterra e na Holanda do que na França e na 
Alemanha. Já nos países periféricos, além dos danos causados pela supressão de direitos sociais, o próprio 
sistema de seguridade social era mais frágil e, portanto, mais vulnerável. Se a saúde e a educação se 
degradaram ainda mais nesses países, esse fenômeno não tem paralelo com a Europa. 
49 Segundo Boito Júnior, as empresas globais representam uma parte insignificante das grandes empresas 
que operam em escala internacional – as empresas globais, que dispersam suas instalações, suas ações e sua 
pesquisa tecnológica por diversos países são principalmente as empresas originárias de países pequenos da 
Europa Ocidental .O que domina amplamente são empresas multinacionais que, embora operem em diversos 
países, têm a maior parte de seus ativos e de seu mercado próprio no país de origem, para o qual repatriam 
seus lucros e no qual concentram suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Ademais, essas empresas 
que operam em escala internacional pertencem, na sua quase totalidade, aos países centrais e investem 
produtivamente na periferia apenas nos setores que deixam de constituir a atividade de ponta do capitalismo. 
Por mais que o salário boliviano seja baixo, a indústria aeronáutica francesa não vai se transplantar para a 
Bolívia[...] assim como a indústria de informática americana não vai se mudar  da Califórnia para são Paulo 
( BOITO JÚNIOR, 2000, p.34).  
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corporações multinacionais e propaga a idéia de que a abertura econômica é processo 

inevitável, sem volta, criando condições favoráveis à expansão das vendas do capital 

imperialista.50 

Especificamente sobre o caso brasileiro, a expansão neoliberal teria ainda como 

características: mudanças internas no bloco no poder51, com ganhos desiguais pelas 

diferentes frações da nossa burguesia, particularmente acentuados no caso capital bancário 

e prejudicados no caso das grandes indústrias; elevação do serviço da dívida externa pago 

anualmente aos banqueiros internacionais; taxas de juros elevadas, para conseguir 

investimentos internacionais; redução da capacitação tecnológica; redução e 

contingenciamento de gastos na área social, com a adoção da “focalização“ e que, em 

termos práticos, significa “dar pouco a quem tem pouco”; submissão ao FMI; 

descentralização de encargos e não de participação; estimagtização generalizada dos 

serviços públicos e sua degradação pela mídia; enfrentamento ao sindicalismo combativo 

como o maior inimigo do poder central; desinstitucionalização dos serviços sociais 

públicos, com ampliação da participação de ONGs; crescimento de uma nova burguesia de 

serviços e mercantilização das áreas de saúde e educação, nas quais o comércio é 

                                                        
50 Ellen Wood (2000) defende idéia semelhante em relação à globalização. Para essa autora, as teses 
clássicas de que o mundo, nos anos 1970, entrou numa nova época de globalização marcada por crescente 
internacionalização do capital e de ampliação de uma classe capitalista internacionalizada requer reflexões 
mais profundas em relação à sua universalidade. Nessa direção, Wood (2000) retoma, em primeiro lugar, 
alguns questionamentos freqüentes sobre as dimensões reais da internacionalização e a efetiva mobilidade 
do capital, visto que a maioria da produção ainda ocorreria em empresas de base nacional, com localização 
única e, ainda,  indaga sobre diferenças existentes entre as várias economias capitalistas. A autora, 
analisando as indicações de Marx no Manifesto Comunista, defende que a globalização é um processo de 
longo prazo, não é uma etapa de uma nova época e nem, tão pouco,  um novo tipo de capitalismo. Assim, 
argumenta Wood (2000), a principal conclusão que o movimento operário e a esquerda devem extrair da 
globalização, ou da universalização do capitalismo, é que “o capitalismo se encontra hoje, mais do que 
nunca, oprimido por suas contradições internas e que esta é uma razão para intensificar e não abandonar as 
lutas anticapitalistas” (WOOD, Ibid, p.114). 
51 Interessa-nos, particularmente, a observação de Poulantzas sobre a diferença entre alianças e bloco 
histórico. Enquanto aliança entre classes, frações e categoriais sociais implica autonomia particular dos seus 
membros com interesses específicos e organizações próprias, bloco histórico, conforme o autor, traduziria 
uma solda orgânica de membros com interesses a longo prazo idênticos (Poulantzas, 1977).No dizer de 
Gramsci, traduziria a vida do conjunto, a única que é força social. O que precisa ser sublinhado, conclui 
Poulantzas, é que a aliança no poder entre classes e frações dominantes sob a  direção de uma fração 
hegemônica é uma coordenada permanente na forma de dominação burguesa. 
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florescente é pouco controlado (Boito Júnior, 2000; Antunes, 2004) 52 e bastante 

disputado, particularmente depois do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (Acordo 

Geral de Comércio e Serviços) da Organização  Mundial do Comércio (OMC). 

Segundo Paulani (2006), a doutrina neoliberal fincou raízes no Brasil em 1989, 

quando Collor de Mello venceu as eleições presidenciais.Fernando Henrique Cardoso, nas 

eleições de 1994, atualizou o discurso modernizador das instituições, com um ousado e 

ambicioso projeto de privatizações e de abertura substancial da economia, como será visto 

no Capítulo 3. Faltavam, entretanto, todas as condições consideradas necessárias para por 

em prática o projeto em virtude das altas taxas de inflação, da natureza  regulada da então 

política cambial, do descontrole dos gastos de um “Estado intervencionista” e da 

incompatibilidade do sistema previdenciário às novas necessidades do mercado.53  E 

assim, depois de 1999, o Brasil assumiu a meta de superávit primário nas contas públicas, 

capaz de atender parcialmente ao pagamento dos juros, ao custo de um maior 

constrangimento do gasto público, sendo que, em 2003, 57% desse superávit primário 

resultava do contingenciamento de recursos nas áreas sociais (Pochmann, 2006).54 

Paulani (2006) avalia que, a partir de 1998, a fim de guarnecer o país com os 

dispositivos institucionais necessários para a sua inserção na mundialização financeira, o 

governo Cardoso promoveu, em decorrência de um suposto déficit, uma mudança 

substancial no sistema previdenciário, elevando o prazo para a requisição dos benefícios, 

impondo tetos para seu pagamento e fortalecendo, por tabela, a previdência privada.A 

mudança foi empreendida apenas em relação aos trabalhadores do setor privado, sendo 

                                                        
52 Os hospitais privados com fins lucrativos recebem a maior parte da verba do SUS e de cada cinco 
hospitais no Brasil, quatro são da rede privada. O número de grupos de medicina privada saltou de quatorze 
milhões, em 1989 para trinta e nove milhões de associados em1996 (Boito Junior, p.69). 
53 As emendas 19, 20 e 41, em 1998, tiveram forte impacto para o trabalhador docente. 
54 A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF(Lei Complementar nº 101, de maio de 2000), negociada 
por Fernando Henrique Cardoso com o FMI a preocupação central do administrador público passa a ser a 
preservação das garantias dos detentores de ativos financeiros emitidos pelo Estado, colocando, por meio de 
uma hierarquia de gastos públicos, os credor financeiro em primeiro lugar, em detrimento da alocação de 
recursos com fins distributivos (políticas públicas, de forma geral). 
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complementada posteriormente pelo Governo Lula da Silva, em relação aos trabalhadores 

do setor público. Diz Paulani (2006): 

“Criou-se, finalmente, o grande mercado da previdência complementar 
que há mais de duas décadas vinha despertando a cobiça do setor 
financeiro privado nacional e internacional[...]Além disso, com a 
elevação das contribuições, da idade e do tempo de trabalho para 
obtenção de benefício, ao lado da taxação de inativos, o governo contou 
pontos também no intocável objetivo do ajuste fiscal.Pôde ainda, por 
meio de um bem-pensado programa de defesa publicitária dessa 
iniciativa, colocar os funcionários públicos como os grandes vilões do 
descalabro social do país[...] e vender a idéia de que o intuito da 
reforma era simplesmente fazer “justiça social” (PAULANI, 2006, p. 
94). 

 

E assim, muito do que precisaria ser transformado para adequar o país às novas 

necessidades do capital foi feito por Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e 

por Lula da Silva, conclui Paulani (2006). Entretanto, a inserção brasileira no “mundo 

globalizado” pela via da transformação num mercado financeiro emergente teria, na 

verdade, nos assegurado um papel melancólico na divisão internacional do trabalho. 

Inaugurou-se, no Brasil, especialmente a partir dos anos 90, um conturbado período de 

reestruturação econômica e de reajustamento social e político, apoiado na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos padrões de consumo 

promovendo: reestruturação de setores produtivos, com aumento expressivo do 

desemprego e refluxo do movimento sindical, facilitado pelo excesso de desempregados, 

subcontratação, emprego temporário e ampliação das atividades autônomas além da 

adoção de modelos alternativos de produção, capazes de preservar os lucros.  

Nesse quadro, os efeitos para os que se mantiveram empregados foram, com maior 

ou menor intensidade, desorientadores. Pedia-se, agora, aos trabalhadores, em geral, que 

fossem ágeis, abertos a mudanças, assumindo riscos contínuos, dependendo cada vez 

menos de leis e procedimentos formais e, cada vez, mais de si mesmos. Enfim, pediu-se 

aos empregados que se qualificassem para preservar ou disputar os poucos empregos 
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existentes, que fossem adaptáveis a circunstâncias variáveis e capazes de ceder e de 

recuperar-se. 

Porém, entre 1992 e 2002, as taxas de desemprego se elevaram a um ritmo mais 

rápido, justamente para os níveis com maior escolaridade, contrariando os postulados da 

TCH. Segundo Pochmann (2004), para os segmentos com 14 anos de estudo, a 

desocupação cresceu 76,9%, 3 vezes a mais que o ritmo de crescimento do desemprego 

para os segmentos educacionais com até 3 anos de estudo. 

‘‘O mais surpreendente, entretanto, é perceber que, se analisadas as 
informações para o ano de 2002, as taxas de desemprego nos grupos de 
maior renda sofrem uma inflexão para baixo entre a faixa de 9 anos de 
estudo e a de 15 ou mais anos de estudo, ao passo que na classe baixa, à 
medida que se eleva a escolaridade, cresce o desemprego. Ora, num 
contexto de mercado de trabalho apertado e pouco dinâmico, os empregos 
mais nobres e de melhor qualidade acabam sendo preservados para os mais 
ricos. Além do preconceito racial, agrava-se o preconceito de classe 
‘‘(POCHMANN, 2004, p.387- 388). 
 

Desemprego, subemprego e precarização das condições materiais de vida e de 

trabalho assalariado têm, conforme Cattani (2000), efeitos importantes: a)não conseguir o 

primeiro emprego, para o jovem, ou perdê-lo, para o trabalhador, é situação humilhante, 

com impactos que inscrevem traços negativos na sua identidade; b)igualmente 

desestabilizadoras são as situações de precariedade: o subemprego, o bico, que não só não 

aportam recursos suficientes, como são fonte de angústias e incertezas; c)as estratégias de 

adaptação à degradação de renda, a redução de despesas com alimentação e saúde instalam 

um círculo vicioso implacável: pior alimentação, pior saúde, falta de recursos para 

recuperar a saúde, deterioração física; d)o desemprego é sentido como perda da 

qualificação social que antes respaldava os contatos com parentes, amigos e vizinhos; o 

resultado é a retração, o fechamento sobre si mesmo; e)a situação de fragilidade, mesmo 

quando compartilhada com um grupo maior, não aproxima pessoas; pelo contrário, as 

afasta, reduzindo a atividade social; f) desengajamento sindical, amnésia social, isto é, 
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perda de referências anteriores, são também observados entre os que perderam seus 

empregos. 

No que tange à educação, o panorama mostrou-se igualmente sombrio, 

especialmente no que lhe é central, ou seja, o financiamento.O diagnóstico da crise 

educacional sistematizado pelo II CONED - Congresso Nacional de Educação, cujo 

objetivo foi a elaboração democrática de um  Plano Nacional de Educação (PNE- Proposta 

da Sociedade Brasileira, 1997), consolidando o trabalho iniciado no I CONED, mostrou 

que o agravamento da crise vinha sendo reforçado pelo conjunto das políticas públicas 

adotadas pelo governo brasileiro, fieis à matriz definida pelo Banco Mundial (BM), pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela CEPAL (Comissão Econômica 

para a América Latina) para os países considerados em desenvolvimento. Diz, também, 

este diagnóstico que: 

“Se na década de 80 a América Latina destinava cerca de 4,5% do seu PIB  
para a educação, na década de 90 reduz esse percentual para 3,7%  (UNESCO: 
Statistical  Yearbook - 1992).Isso porque, de acordo com o mentor intelectual 
da educação para a América Latina - o Banco Mundial - “exportar é o que 
importa” e, assim, os gastos sociais vêm sendo barbaramente reduzidos, 
alijando a maioria da população dos direitos sociais: educação, saúde, trabalho, 
lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, 
assistência aos desamparados, previstos na Constituição Federal (Art.6°)” 
(PNE, PROPOSTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA, 1997, p.18). 
 

No período, as modalidades  de expropriação dos trabalhadores docentes se 

multiplicaram, como veremos ao longo deste estudo. Entre elas, a reconfiguração do 

processo formativo desses trabalhadores, no qual as TIC e a EAD55 são postas como 

                                                        
55 Análises como a de Belloni (2002), por exemplo, mostram que, no Brasil, país historicamente dado a 
grandes experimentos tecnológicos inovadores na educação, que acabam “por se tornar elefantes brancos, 
pela incúria do poder público e visão tacanha do setor privado”, tem havido experiências de educação a 
distância em que se observam características estruturais comuns: natureza tecnocrática, centralizadora e 
autoritária das políticas públicas; expansão da atividade privada, inclusive com verbas públicas; 
desconsideração do “chão social”, isto é, da realidade concreta em que os projetos são construídos; uso 
político de  projetos e que por vezes escondem seus efetivos resultados, em diferentes momentos históricos 
(BELLONI, 2002, p. 124-125). Oliveira (2008), em recente estudo, indica que “não apenas na perspectiva de 
garantir a formação docente, mas também de democratizar o acesso ao ensino superior (ou de “massificar” o 
ingresso à “educação terciária”, nos termos utilizados pelo Banco Mundial em 2003), a integração das TIC 
aos processos educacionais, reduzidas a estratégias de EaD, foi amplamente sugerida e[...] incorporada como 
a medida mais eficaz e eficiente para formar o contingente de professores necessários às reformas 
educacionais no Brasil e para ampliar o acesso à universidade (OLIVEIRA, 2008, p.283-284). 
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elementos estruturantes  em processos freqüentemente precarizados que asseguram 

certificação rápida em cursos, quase sempre de questionável consistência acadêmico-

científica.Não por coincidência, a responsabilização individual dos professores pela 

requalificação profissional, aliada à lógica de mercado, fez com que proliferassem cursos 

de formação de curta duração, configurando-se como uma das principais estratégias de 

modernização conservadora no campo da educação.56  

Hoje, no contexto do avanço da mercantilização da educação, em nome da 

produtividade do ensino, os docentes continuam sendo duramente atingidos. O 

conhecimento dos professores da Educação Básica pública já foi substituído, em 145 

cidades brasileiras, pelas apostilas padronizadas das empresas Objetivo, Editora Curso 

Oswaldo Cruz- COC e Anglo57. Como servidores públicos, os professores não escapam do 

“cerco” do setor bancário à procura de novos tomadores de empréstimos consignados em 

folha de pagamento (empregados estáveis e, portanto, possivelmente adimplentes), nem do 

                                                                                                                                                                       
 
56 Segundo Leher e Lopes (2008,p.3) “é preciso indagar também sobre o sentido dessa formação aligeirada. 
Não é possível deixar de observar a quase ausência de estudos que situem essa problemática no escopo da 
especificidade do capitalismo materializado no país e na região. Essa imensa precarização do trabalho 
docente (e o aligeiramento da educação pública em todos os níveis) é congruente com o aprofundamento da 
condição capitalista dependente do país que se aprofunda com a reprimarização (BASUALDO & ARCEO, 
2006; GONÇALVES, 2006).”Ainda conforme Leher (2008), “Recentemente, o Ministro Roberto 
Mangabeira Unger, encarregado de pensar estrategicamente o país, fez projeções educacionais para o futuro 
próximo do Brasil. Chama a atenção o fato de que a universidade não tem lugar na sua política e em seu 
discurso. Mesmo recusando a tentação de estabelecer nexos causais lineares, nos moldes do “portanto”, “por 
conseguinte” etc., é evidente que uma projeção de futuro em que a universidade não é uma instituição 
relevante repercute na natureza e no caráter da educação básica. Se a educação básica não é parte de um 
sistema que contém universidades públicas abertas a todos os que desejam prosseguir os seus estudos, e de 
alta qualidade, o pragmatismo e o utilitarismo da formação podem ser mais explícitos “(LEHER, 2008, p.3). 
 
57 Segundo Daniela Tófoli, da Folha de São Paulo(2006), “depois dos serviços de coleta de lixo, de varrição 
pública e de recapeamento asfáltico, os municípios estão terceirizando até mesmo a educação. Prefeitos de 
145 cidades brasileiras, sendo 129 no Estado de São Paulo (um quinto das 645), passaram a usar os recursos 
federais destinados ao setor para pagar convênios com sistemas particulares de ensino, como o Objetivo, o 
COC e o Anglo.Apesar de não ser ilegal, as parcerias são contestadas por especialistas, já que o dinheiro 
público é repassado ao setor privado e nem sempre os convênios firmados garantem uma melhora na 
qualidade de ensino.Os municípios compram um kit básico que contém apostilas para os alunos, 
treinamentos periódicos para professores e planejamento pedagógico. Alguns pacotes incluem avaliações da 
rede e fornecem ajuda pela internet. As principais empresas não divulgam seus custos, mas eles variam de 
R$ 145 a R$ 260 por aluno/ano. As aulas ocorrem em escolas da rede municipal e os docentes são pagos 
pelas prefeituras”(TÓFOLI, Daniela.Prefeituras de SP terceirizam a educação.Folha de São Paulo, 30 de 
janeiro de 2006 
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mercado em busca de “parceiros” em “negócios rentáveis”, como a venda comissionada 

de livros e outras mercadorias proposta aos professores “afiliados” no website da empresa 

Submarino.58 Neste caso, em particular, um vergonhoso convite ao “professor-

empreendedor” para auto-alienar suas possibilidades mais próprias, sob as leis do 

mercado. 

Em que pese a gravidade das múltiplas formas de expropriação a que estão 

submetidos os trabalhadores docentes, a partir da década de 1990 ocorreu, no Brasil, um 

importante refluxo das propostas críticas na área da educação. O debate no campo da 

educação foi se afastando, progressivamente, da proposta de emancipação humana geral, 

priorizando os desafios da diversidade (homossexuais, negros, índios, mulheres, 

deficientes, etc.). Se, de um lado, resgatar esses desafios era inadiável, de outro, deixaram-

se de lado as questões universais, as preocupações com a formação de sujeitos-coletivos e 

a defesa dos direitos comuns, inclusive uma educação de qualidade social para todos, para 

o quê os professores teriam papel decisivo. Como avalia Eagleton (1998), discutindo sobre 

as ilusões do pós-modernismo59: 

                                                        
58 Conforme o site da empresa de vendas eletrônicas Submarino “O Programa Professor Afiliado foi 
desenvolvido pelo Submarino. Com ele você só tem vantagens: ele facilita a comunicação entre você e seus 
alunos, é uma fonte de renda adicional e não custa nada. Veja como é simples: você indica os livros e 
disponibiliza textos que serão utilizados como material didático do seu curso. Eles compram diretamente no 
site, recebem os produtos em casa e você ainda incrementa sua renda através de comissões.  Com o 
Programa “Professor Afiliado” você cria seu próprio site. É fácil e grátis. [...]Eles deverão acessar sua 
página através do endereço http://professor.submarino.com.br e digitar a sua identificação no campo 
disponível. Depois disso, seus alunos vão te ver como um professor muito mais moderno. Divulgando sua 
lista de livros através do Programa Professor Afiliado, ela fica acessível aos seus alunos 24 horas por dia, 7 
dias por semana. Assim você facilita a sua vida e a deles, agregando ainda mais credibilidade ao seu curso. 
Seus alunos poderão comprar com segurança e comodidade, sem sair de casa, na maior loja da Internet 
brasileira. Você ainda recebe uma comissão sobre o valor da venda de qualquer produto do Submarino que 
tenha sido feita através da sua página, mesmo que este produto não tenha sido indicado na sua lista. O 
percentual da remuneração é calculado de acordo com a categoria de produto: Livros Nacionais:8% Livros 
Importados: 4% CDs e DVDs/Vídeos: 4% Brinquedos e Games: 4%Produtos de Beleza e Saúde: 4% 
Câmeras e Filmadoras: 2% Produtos de Telecomunicação: 2%> Produtos de Informática: 2% Produtos 
Eletrônicos: 2% Produtos de Utilidades Domésticas: 2% Eletrodomésticos: 2% Ferramentas: 2%  Jóias e 
Relógios: 2% 
Disponível em[ http://afiliados.submarino.com.br/affiliates/professor_default.asp]  
59 Conforme Frigotto (2001, p.24): ”Como já nos alertou Marx, a ciência burguesa, mediada pela ideologia 
que naturaliza as relações sociais capitalistas, centra-se no entendimento das suas funções e disfunções 
internas e ignora o que, historicamente, a produz.Por isso mesmo, a ciência burguesa percebe os problemas 



 

 

89

“Se o pós-modernismo constitui uma forma de culturalismo é porque, 
entre outras razões, ele se recusa a reconhecer que o que os diferentes 
grupos étnicos têm em comum e termos sociais e econômicos é, no final 
das contas, mais importante que suas diferenças. Mais importante para 
que?Para os objetivos de sua emancipação política.Ninguém questiona 
que esses grupos se compõem de vítimas do racismo tanto quanto do 
capitalismo, tampouco que os anti-racistas e os anticapitalistas porfiam 
um com o outro em saber qual o mais fundamental” (EAGLETON, 
1998, p.119). 

 

Esse afastamento das questões universais, que na sua essência traduz um 

rebaixamento da categoria “classe social” como central à análise das questões sociais, tem 

importantes conseqüências, na nossa avaliação. Ao se descartar ou colocar em segundo 

plano valores e lutas universalistas, perdem-se as bases necessárias às ações solidárias e 

coletivas.  

2.3: O PROFESSOR “SÓCIO DAS REFORMAS”: O ENFRAQUECIMENTO DO TRABALHADOR 
DOCENTE 

Nossa história da educação mostra, como tendência, que a escola tem estado 

comprometida em formar um “certo tipo de homem”, com base nas exigências produtivas, 

como visto. Para tanto, a escola transmite códigos de comportamento social apropriados a 

essas exigências. Mas, em que pese essa tendência, é preciso lembrar que o professor tem 

a capacidade de intervir na realidade não só para mantê-la, tal como ela se apresenta, mas 

para rejeitá-la ou transformá-la, como já discutido. Sua capacidade de intervenção crítica, 

porém, dependerá do grau de consciência que ele tem dessa mesma realidade, deixando 

claro o potencial do seu trabalho e da escola. Sob esse ponto de vista, os professores, de 

forma geral, poderiam ser um obstáculo ao sucesso das reformas neoliberais, mas 

poderiam, também, ser os “repetidores” de seus postulados.Se a baixa autonomia dos 

sujeitos envolvidos precisa ser reconhecida, cabe, também, sublinhar, como Mészáros 

                                                                                                                                                                       
concretos como a desigualdade nos diferentes âmbitos humanos-sociais, que é inerente à forma social 
capitalista, como uma mera disfunção e acaba sempre atacando, de forma focalizada, as conseqüências e não 
as determinações. 
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(2004), com apoio em Gramsci, que todo ser humano contribui de uma forma ou de outra 

para a formação das concepções dominantes. Diz Mészáros: 

“A posição de Gramsci é profundamente democrática. [...] A sua 
conclusão é dupla. Primeiro, ele insiste em que todo ser humano 
contribui, de uma forma ou de outra, para a formação da concepção 
predominante do mundo. E, segundo, ele sublinha que tal contribuição 
pode cair nas categorias contrastantes da "manutenção" e da "mudança". 
Pode não ser apenas uma ou outra, mas ambas em simultâneo. Qual das 
duas é mais acentuada, e em que grau, irá obviamente depender da 
forma como as forças sociais conflitantes se confrontam e sustentam os 
seus interesses alternativos importantes. Por outras palavras, a dinâmica 
da história não é uma qualquer força externa misteriosa mas a 
intervenção de uma enorme multiplicidade de seres humanos no atual 
processo histórico, na linha da "manutenção e/ou mudança" – num 
período relativamente estático bastante mais de "manutenção" do que de 
"mudança", ou vice-versa na altura de uma grande elevação na 
intensidade de confrontações hegemônicas antagonistas – uma dada 
concepção do mundo, e por conseguinte atrasando ou apressando a 
chegada de uma mudança social significativa” (MÉSZÁROS, 2004, p. 
3). 

 

A partir dos anos 90, no plano ideológico, acentua-se a idéia de que “um admirável 

mundo novo” emergia com a globalização e com a revolução tecnológica e que esse 

mundo poderia estar disponível para todos, crença que se transformou em pedra-

fundamental de toda a construção argumentativa da política educacional das últimas 

décadas, não só no Brasil como em grande parte da América Latina (Barreto e Leher, 

2003).  

Esse “mundo novo” no qual o conhecimento seria o  principal motor de 

crescimento econômico exigiria uma nova educação, um outro professor e novas práticas 

pedagógicas prescritas nos documentos dos organismos internacionais e, também, do 

Ministério da Educação. A idéia, incorporada não só por esses organismos como pelos 

governos, justificaria, assim, reformas educacionais marcadas por uma flexibilização 

almejada que se contrapõe ao Estado (burocrático, autoritário) e se aloja na sociedade civil 
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e nas empresas inovadoras, isto é, na esfera privada (Barreto e Leher, 2003). Para tanto, 

um alto grau de consenso precisaria ser alcançado. 

“O discurso dos anos 1990 foi monocórdico. Em sintonia com a 
descentralização (compulsória), avaliava-se que não bastaria fragmentar 
o sistema em unidades escolares relativamente autônomas, se os 
professores e os currículos não fossem flexíveis. Afinal, ‘todos sabem’ 
que as escolas não são reformadas facilmente porque os professores são 
avessos às mudanças, não querem assumir responsabilidades e 
compromissos com os pais e os alunos pobres. Ademais, os planos de 
cargos e salários engessam a administração.Os custos da folha de 
pagamento aumentam ano a ano, mesmo quando não há reajuste, em 
função de critérios de progressão que não premiam o mérito e porque os 
professores podem se aposentar com o salário integral, um privilégio 
descabido.Professores de carreira tendem a se acomodar e os seus 
sindicatos, em geral oposicionistas, articulam-se com partidos de 
esquerda para proteger os seus privilégios.Um grande desafio da 
reforma é, portanto, flexibilizar o trabalho docente” (BARRETO E 
LEHER, 2003, p.40). 

 

Barreto e Leher (2003) identificaram uma conexão direta entre flexibilidade, 

competitividade e mercado, podendo-se aprender que trabalhadores flexibilizados, sem 

direitos trabalhistas, reduziriam o chamado “custo Brasil”. Para tanto, os profissionais da 

educação, presentes na linha de frente da luta contra as reformas neoliberais, precisariam 

ser enfraquecidos material e simbolicamente. Materialmente, explicam esses autores, os 

docentes foram forçados a aceitar gratificações de desempenho que, pretensamente, 

premiam os mais capazes e produtivos, tiveram seus salários congelados  ou reajustados 

com índices inferiores à inflação etc. Do ponto de vista simbólico, os professores foram 

reiteradamente acusados de corporativistas, em um processo desqualificador que resultou 

na acentuação de uma imagem  negativa para a categoria. 

   Flexibilidade quer dizer elasticidade, aptidão para várias coisas. Flexível, diz o 

Dicionário Aurélio, é o que se pode dobrar, curvar e que é elástico, condição considerada 

necessária aos novos tempos competitivos que a ideologia da globalização e do 

neoliberalismo defendem, instalando a lógica do privado também na educação pública, 

para o quê também seria preciso enfraquecer o trabalhador docente, quebrando suas 
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resistências. Em tempos de mercantilização da educação, o BID, buscando o consenso, 

proporia aos professores, em 1998, “sociedade” nas reformas (BID, 1998, p.5).  

Os anos finais da década de 90 são, assim, emblemáticos para a compreensão do 

ideário das agências internacionais que serviriam de base para as “reformas consensuais” 

do Ensino Médio e da Educação Profissional, financiadas com recursos do BID- Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, como será visto no Capítulo 3.  

O documento Educação como Catalisadora do Progresso, elaborado por Cláudio 

de Moura Castro, entre outros intelectuais orgânicos60 integrantes da Unidade de 

Educação do Departamento de Desenvolvimento Sustentável do BID, em 1998, além de 

repetir os mesmos postulados liberais dos documentos do Banco Mundial, acrescenta 

outros em relação ao professor. Para o BID, as reformas não seriam possíveis sem a 

participação e o apoio dos professores e “das organizações que dão apoio às suas 

inquietudes”. Por isso, o professor precisaria ser “sócio nas reformas” (BID,1998).  

“El BID ha respaldado decididamente los esfuerzos de las autoridades 
gubernamentales por mejorar la calidad del cuerpo docente. En la 
actualidad, uno de cada cinco maestros de la región ha recibido o se 
espera que reciba capacitación financiada por el BID. Además, casi todos 
los proyectos de educación que se hallan en ejecución en este campo 
contienen componentes de capacitación. No obstante, tanto dentro como 
fuera del Banco se observa una difundida insatisfacción por el impacto de 
esa capacitación, que conduce a la búsqueda de nuevos enfoques para el 
desarrollo de los docentes. Al mismo tiempo, el BID está realizando 
investigaciones sobre temas tales como salarios, incentivos y carrera de 
los maestros que se espera habrán de arrojar alguna luz sobre las futuras 
medidas de política. Se requieren esfuerzos de este tipo para identificar 
alternativas y buenas prácticas “(BID, 1998, p.5). 

 

O mundo apresentado pelas agências internacionais é o da sociedade da informação, 

no qual a tecnologia e o manejo da informação seriam cada vez mais fundantes para o 

desenvolvimento econômico e social, sendo, para tanto, imperativo reformar os sistemas 

                                                        
60 Conforme Gramsci (1989, p.3), cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria, para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou 
mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e no político:o empresário capitalista cria consigo o técnico da 
indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito etc. 
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educacionais para promover atitudes cognitivas de mais alto nível (BID, 1998). É tempo 

de buscar conhecimento, não apenas como um fim, mas como fim em si mesmo, de 

aproveitar as ocasiões de aprender ao longo da vida, defende o Relatório Delors da 

UNESCO. “ O que significa que se espera muito dos professores, que se lhes irá exigir 

muito, pois depende deles, em grande parte, a concretização desta aspiração” (DELORS et 

AL, 1998, p.152). Aos professores pedia-se o apoio à formação da sociabilidade requerida 

para enfrentar a “inevitável globalização”.  

“A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não 
só para encarar o futuro com confiança, mas para construí-lo eles 
mesmos de maneira determinada e responsável. É desde o ensino 
primário e secundário que a educação deve tentar vencer estes novos 
desafios: contribuir para o desenvolvimento, ajudar a compreender e, de 
algum modo, a dominar o fenômeno da globalização, favorecer a coesão 
social. Os professores têm um papel determinante na formação de 
atitudes — positivas ou negativas— perante o estudo. Devem despertar 
a curiosidade, desenvolvera autonomia, estimular o rigor intelectual e 
criar as condições necessárias para o sucesso da educação formal e da 
educação permanente.A importância do papel do professor enquanto 
agente mudança, favorecendo a compreensão mútua e a tolerância, 
nunca foi tão patente como hoje em dia. Este papel será ainda mais 
decisivo no século XXI. Os nacionalismos mesquinhos deverão dar 
lugar ao universalismo, os preconceitos étnicos e culturais à tolerância, 
à compreensão e ao pluralismo, o totalitarismo deverá ser substituído 
pela democracia em suas variadas manifestações, e um mundo dividido, 
em que a alta tecnologia é apanágio de alguns, dará lugar a um mundo 
tecnologicamente unido. É por isso que são enormes as 
responsabilidades dos professores a quem cabe formar o caráter e o 
espírito das novas gerações. A aposta é alta e põe em primeiro plano os 
valores morais adquiridos na infância e ao longo de toda a vida” 
DELORS et AL, 1997, p.152-153). 

 
 

O Relatório Delors funciona como uma espécie de receituário de comportamentos 

e atitudes a serem assumidos por um professor abstrato, como indicado 

anteriormente.Assim como para o BID, para a UNESCO há uma estreita relação entre 

educar e buscar consensos, reduzindo-se os conflitos. Segundo o Relatório, o professor 

que, nos dias de hoje,  teria perdido em grande parte a preeminência que tinha na 

educação,  encontraria-se confrontado com novas tarefas que descartam  ou secundarizam 

a socialização do conhecimento historicamente acumulado: a) fazer da escola um lugar 
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mais atraente para os alunos e fornecer-lhes as chaves de uma compreensão verdadeira da 

sociedade da informação; b)trazer os problemas da sociedade para a escola (pobreza, 

fome, violência, droga) e enfrentá-los, esclarecendo os alunos sobre um conjunto de 

questões sociais, desde o desenvolvimento da tolerância ao controle da natalidade; obter 

sucesso em áreas em que pais, instituições religiosas e poderes públicos falharam, muitas 

vezes; c) esforçar-se por prolongar o processo educativo para fora da instituição escolar, 

organizando experiências de aprendizagem praticadas no exterior e, em termos de 

conteúdos, estabelecendo ligação entre as matérias ensinadas e a vida quotidiana dos 

alunos (Delors et al, 1997).  

A parceria nas reformas para a  sociedade da informação, um modelo social 

desprovido da luta de classes, incluiria, como mencionado, o apoio dos sindicatos 

docentes: 

“A profissão de professor é uma das mais fortemente organizadas do 
mundo e as organizações de professores podem desempenhar — e 
desempenham — um papel muito influente em vários domínios. A 
maior parte dos cerca de cinqüenta milhões de professores que há no 
mundo estão sindicalizados ou julgam-se representados por sindicatos. 
Estas organizações, cuja ação visa melhorar as condições de trabalho 
dos seus aderentes, têm grande peso na distribuição dos créditos 
concedidos à educação e têm em muitos casos um conhecimento e 
experiência profundos dos diferentes aspectos do processo educativo e 
da formação de professores.São em muitos países participantes que é 
impossível deixar de lado no diálogo entre escola e sociedade. Seria 
desejável que o diálogo entre organizações de professores e autoridades 
responsáveis pela educação melhorasse e que, ultrapassando as questões 
salariais e as condições de trabalho, o debate se estendesse à questão do 
papel central que os professores deveriam ter na concepção e 
concretização das reformas do sistema educativo. As organizações de 
professores podem contribuir de forma determinante para instaurar na 
profissão um clima de confiança e uma atitude positiva diante das 
inovações educativas. Em todos os sistemas educativos elas constituem 
uma via de conciliação com os profissionais do ensino, seja em que 
nível for. A concepção e aplicação das reformas devia ser uma ocasião 
de busca de consensos sobre as finalidades e os meios. Nenhuma 
reforma da educação teve êxito contra ou sem os professores” 
(DELORS et AL, 1997, p.156). 
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No mesmo período, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena, promulgadas pelo Conselho Nacional de Educação, alvo do Parecer nº 009/200161, 

atualizaram as políticas existentes, vinculando a educação à inserção do país no mundo 

globalizado, visto que  a internacionalização da economia confrontaria o Brasil com a 

necessidade indispensável de dispor de profissionais qualificados. Entre os grandes 

desafios da educação estaria a melhoria da educação básica, destacando-se o preparo dos 

professores.Resgatando a contribuição de Eneida Shiroma et al(2004) sobre o tema, 

Dambiski (2006)  assinala que: 

“[...]a difusão das idéias de que “as escolas são de má qualidade e o 
professor é despreparado”, tem sustentado projetos educacionais 
internacionais que a partir dos anos de 1990, e na atualidade, reclamam 
a (re)formação docente. As autoras buscam “apreender a problemática 
da profissionalização docente como política de formação, como campo 
de interesse do Estado, como arena de disputas entre interesses 
vincadamente econômicos”. Para tanto, Shiroma e Evangelista (2004) 
tomam como fontes de estudos textos “oficiais e oficiosos” e indagam 
por que, nas justificativas veiculadas pelos documentos, a abstrata 
qualidade da educação é evocada como grande finalidade das reformas 
da formação docente. Elas indicam que o futuro da educação e do 
professor foi projetado num conjunto de documentos preditivos e 
prescritivos e, em um contexto marcado pelas políticas neoliberais e 
pelas diretrizes das agências multilaterais (Banco Mundial, UNESCO 
etc.) ”(DAMBISKI, 2006, p.5). 

Dambiski (2006), estudando tendências no plano das políticas e da literatura 

especializada sobre  o trabalho e a formação docentes no período 2000-2007, observa a 

existência de 3 eixos articulados: “o empobrecimento da noção de conhecimento, a 

excessiva valorização da epistemologia da prática e o enaltecimento das competências na 

formação dos trabalhadores, de modo geral, e dos docentes, em particular”(DAMBISKI, 

2006, p.1). Segundo a autora, a discussão acerca da formação e da prática docente tende a 

se restringir ao campo do empírico, aos limites do pragmático, ao âmbito do saber tácito, 
                                                        
61 Relatores: Edla de Araújo Lira Soares, Éfrem de Aguiar Maranhão, Eunice Ribeiro Durham, Guiomar 
Namo de Mello, Nelio Marco Vincenzo Bizzo e Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira e Silke Weber 
(Presidente) 
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fortalecendo uma concepção de profissionalização que se apóia na noção de competência 

em detrimento da noção de qualificação.62 Trata-se, na verdade, da atualização de debates 

já travados, desde o final dos anos 80, sobre o papel da escola e do professor em bases 

sociais-democratas, com o argumento de que a crise da educação no Brasil faria parte da 

crise do Estado. A Revolução Educacional deveria ser construída com mais cidadania, 

melhor governo e menos Estado implicando, entre outras estratégias, “desideologizar” a 

educação e enfrentar o corporativismo docente.63 

2.3.1 a flexibilização da formação docente inicial  e o déficit de professores  

O enfraquecimento do trabalhador docente, nas dimensões material e simbólica, 

tem muitas  faces que não podem ser tomadas de forma independente da realidade que as 

engendram. A formação inicial desqualificada e a ausência de condições adequadas de 

exercício do trabalho dos professores do Ensino Médio são processos vivenciados de 

forma combinada há décadas no Brasil.  

Diferentemente de outras profissões, para as quais não se cogita permitir a atuação 

profissional sem formação ou formar em menos tempo, no trabalho docente o improviso 

tem sido freqüentemente possível. Nos anos 1960, mesmo com as restrições impostas pela 

então LDB 4024/1961, já se contratavam professores sem a titulação exigida pela 

legislação, isto é, a licenciatura64, sob o argumento da insuficiência de docentes 

habilitados de forma compatível com a expansão de matrículas no nível secundário 

naquele período.  Concedia-se, a “título precário”, autorização para estudantes 

                                                        
62 Não é objetivo deste estudo aprofundar a discussão sobre o conceito.Ver Marise Nogueira Ramos, Acácia 
Zeneida Kuenzer, entre outros. 
63 Ver, por exemplo: MELLO, Guiomar. Social - Democracia e Educação.São Paulo:Cortez, 1993 
64 A formação de professores é instituída, no Brasil, século XIX, quando são criadas as primeiras escolas 
normais (Villela, 2000), sendo a Escola Normal de Niterói, capital da província fluminense, a primeira a 
funcionar plenamente. As escolas normais eram os espaços autorizados a definir e difundir os saberes e as 
formas de ensinar dos futuros professores. As licenciaturas surgem apenas nos anos 1930, nas antigas 
faculdades de Filosofia, regulamentando também o preparo de professores que iriam atuar no que hoje é o 
Ensino Médio. Desde aquela época, o formato predominante era o que dedicava, de forma desarticulada e 
fragmentada, três anos às disciplinas de conteúdo e um ano às  disciplinas de natureza pedagógica. 
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universitários ou graduados, sem licenciatura, mas dispostos a lecionar e a receber salários 

baixos, estratégia ainda encontrada em várias Unidades da Federação de forma renovada. 

Tal quadro acabou por definir como tradição política da área as medidas de 

emergência,  improvisando-se professores, reduzindo-lhe o tempo de formação ou, ainda, 

estimulando a formação de docentes capazes de atuar em várias direções. Os exemplos 

dessa tendência são muitos, valendo lembrar os programas “Esquema I” e “Esquema II”, 

no contexto da Lei 5692/1971 e, ainda, a criação dos cursos de licenciatura de curta 

duração. Outro exemplo das políticas pragmáticas para o setor foi a proposta de 

licenciatura, do então CFE, por meio da Resolução 30/74, com carga mínima de 1800 

horas, com a concepção de “ciência integrada”, criando a figura do professor 

“polivalente”, como foi chamado à época.65  

A luta dos professores pela definição de uma política global de formação dos 

profissionais da educação e de valorização do magistério que contemple não apenas uma 

sólida formação inicial e continuada como condições de trabalho, salário e carreira dignas, 

direito dos professores,66 tem, no Brasil, mais de 30 anos. Em  1997, entretanto, na contra-

mão desse e de outros movimentos, o decreto  nº 2306 definiu a organização acadêmica 

das IES, estabelecendo que essas instituições poderiam assumir formatos diferenciados, 

                                                        
65 A resolução, que deveria se tornar obrigatória, acabou não sendo concretizada, em virtude dos 
posicionamentos contrários tanto das IES, como da SBPC e de outras sociedades científicas A proposta, isto 
é, a de ensinar em menos tempo e em várias áreas, para suprir a carência, foi fortemente combatida com os 
seguintes argumentos, explicitados no Documento SBPC (1981, p. 371) “A implantação do modelo da 
Resolução 30/1974 torna impossível garantir a formação científica e pedagógica razoável do corpo docente 
de nossas escolas de 1o. e 2o. graus por causa do descompasso entre a amplitude do currículo prescrito pela 
Resolução e a exigüidade do tempo disponível para a sua integralização.”“O ensino integrado de várias 
ciências por uma equipe de professores exige especialistas componentes e requer condições favoráveis, 
difíceis de serem conseguidas nas escolas”(...) tal tentativa não encontra apoio histórico como bem mostra a 
existência de tantas ciências especializadas e nem por isso débeis. Essa afirmativa não significa negar a 
existência, ou a possibilidade de criação, de áreas inteiras de trabalho interdisciplinar, nem significa que 
desconheçamos os problemas advindos do crescimento acelerado e muitas vezes estanque das várias 
ciências. Reconhecemos simplesmente que o trabalho interdisciplinar resulta do convívio e do confronto 
fecundos de especialistas e que esse trabalho, quando chega à definição de novos problemas e métodos de 
abordagem mais ou menos peculiares, tende antes a se converter na gênese de uma nova especialidade do 
que a facilitar a integração das especialidades originais(...) Se não há uma Ciência Integrada  enquanto linha 
aberta e fecunda de pesquisa, muito menos se poderá propiciar seu surgimento através do ensino. 
66 ANFOPE, ANPED, entre outros. 
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mantendo-se a exigência da pesquisa apenas nas universidades.67Abriam-se, assim, por 

decreto, possibilidades de flexibilização da formação docente, como a formação nos 

Institutos Superiores de Educação, reiteradas, posteriormente, pelo decreto nº 3276/99 que 

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica.68 

De lá para cá, “está em curso uma política de formação de professores que oferece 

diferentes oportunidades de formação aos estudantes, dependendo dos percursos anteriores 

na educação básica e das suas condições de classe, dissimulada sob a concepção de 

eqüidade [...]” (FREITAS, 2007, p.1207).  

O CNE, alvo de conhecidas pressões privatistas, foi o órgão do executivo que 

centralizou a discussão e a regulamentação da formação de professores, a partir da LDB, 

reeditando propostas dos anos 70, flexibilizando tanto o locus  como o modus da formação 

docente69. 

“O locus e o modus enigmáticos dos institutos superiores de educação 
sinalizam, os termos da LDB e seus complementos regulamentadores, 
para a formação dos profissionais da educação, apontam um fator 
adicional de preocupação: privilegia-se a certificação e não a formação. 
Ao lado dos "cursos emergenciais" e das ações desse indefinido ente 
chamado institutos superiores de educação, simplificam, também, a 

                                                        
67O Decreto nº 3.276/1999, que dispôs sobre a formação, em nível superior, de professores para atuar na 
educação básica, teve seu artigo 3º modificado pelo Decreto nº 3.554/2000. Antes dessa alteração, 
determinava-se que a formação para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
far-se-ia exclusivamente em cursos normais superiores. Depois de inúmeras discussões e manifestações 
contrárias do setor educacional, este termo foi alterado para preferencialmente, transformando o Curso 
Normal Superior em uma das alternativas para essa formação. 
68 Os organismos internacionais consideram que ”os Institutos Superiores de Educação têm potencial.O 
conceito é aberto e flexível e pode responder a algumas interrogações” (UNESCO, MEC, BID, 2002). 
69 Não foi sem motivo, portanto, que o Plano Nacional de Educação –Proposta da Sociedade Brasileira 
(1997) incluiu, entre suas diretrizes: a)O cumprimento estrito da Constituição Federal deve ter precedência e 
poder limitador sobre quaisquer instrumentos legais destinados a reger e regulamentar a educação nacional, 
em geral, e a formação de seus profissionais, em particular;b) A formação dos profissionais da educação 
deve ser responsabilidade sobretudo das universidades, para que ocorra em patamar de qualidade social, 
política e pedagógica garantido  pela indissociabilidade das funções de pesquisa, ensino e extensão e das 
relações entre teoria e prática.c)Os programas de educação à distância para a formação do magistério 
deverão ser suplementares e vinculados às universidades. Seu desenvolvimento pressupõe, por parte da 
instituição de educação superior, a predominância da educação presencial, devendo proporcionar formação 
cultural mais ampla, que abra novos horizontes na atuação profissional ;d)O reconhecimento, pelo Poder 
Público, do caráter de excepcionalidade temporária da Resolução 2/97 do Conselho Nacional de Educação 
(C.N.E.), que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica para docentes, deve ser urgente e 
insistentemente cobrado, de modo a ser preservada a formação de professores em caráter regular nas 
licenciaturas plenas. 
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preparação para a docência com a proposta de formação em serviço, 
com ênfase na educação à distância, sem sequer definir o que isso 
significa (PNE- PROPOSTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA, 1997, 
p.114)”. 70 

 

Embora a falta de professores para o Ensino Médio, especialmente nas disciplinas de 

Física, Química, Matemática e Biologia, venha sendo apontada há anos, o déficit  real de 

docentes é, até hoje, impreciso. Com base nos dados do Anuário Estatístico 1996 do IBGE  

e da Sinopse Estatística 1996, do MEC/INEP, relativos à população carecendo de serviços 

educacionais, o diagnóstico elaborado pelo Plano Nacional de Educação-Proposta da 

Sociedade Brasileira, em 1997, estimou, a partir da relação de 1 professor para 18 alunos, 

um déficit de 215.000 docentes no Ensino Médio (Quadro 1).   

 

Quadro 1. Déficit estimado de docentes, por nível de ensino: PNE- Proposta da Sociedade Brasileira - 
1997 

Populações Níveis de 
ensino 

Matrículas 
informadas  

Déficit de 
vagas estimado

Funções 
docentes 

informadas  

Relação 
Professor/ 

alunos 
Déficit 

estimado de 
docentes 

0 a 6 anos 
21.386.636 

 

Educação 
Infantil 5.686.762  17.571.358 274.582 1/20 836.731 

7 a 10 anos 
13.438.104 

 

Fundamental 
1ª à 4ª séries      20.027.240  3.730.884 776.537 1/26 117.000 

11 a 14 anos 
14.219.565 

 

Fundamental 
5ª à 8ª séries 13.104.030 1.115.535 611.710 1/22 50.706 

15 a 17 anos 
10.047.125 

 
Médio 5.739.077 3.879.775 325.827 1/18 215.000 

Fonte:PNE- Proposta da sociedade brasileira, 1997 

 

O MEC/INEP(2004), por sua vez, considerando as metas do PNE e a relação de 1 

professor para cada 22 alunos, estimou que, no ano de 2006, seriam necessárias 477.691 

funções docentes nas redes públicas de ensino médio. Considerando-se a existência de 

397.093 funções docentes nessas redes, em 2006, poder-se-ia pensar que o déficit teria se 

reduzido expressivamente em relação às previsões indicadas no Quadro 1.Ocorre que, 

                                                        
70 O Parecer 115/ 99/CNE define os Institutos Superiores de Educação, regulamentados pelo Parecer do 
CNE/CP 1/99, como (...) centros formadores, disseminadores, sistematizadores e produtores do 
conhecimento referente ao processo de ensino e de aprendizagem e à educação escolar como um todo, 
destinados a promover a formação geral do futuro professor da educação básica. 
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como veremos adiante, os dados do MEC dizem respeito a funções docentes e não a 

professores, o que significa que um mesmo professor pode ser contado mais de uma vez, 

caso atue em duas escolas, por exemplo.Além disso, os dados do MEC/INEP incluem as 

funções docentes de designação temporária, o que torna ainda mais imprecisa a real 

necessidade de professores concursados. 

A falta de docentes  para o Ensino Médio não é um problema de fácil solução 

como parecem acreditar os que defendem a abertura de novos cursos de licenciatura, como 

se o problema estivesse ligado, apenas, à falta de professores licenciados.Pesam, 

certamente, nesse déficit, os baixos salários, visto que o rendimento médio desses 

profissionais caiu 37,7% no período de 1986 a 1995 (Pochmann, 2001).Os salários baixos 

(Quadro 2) levaram um considerável contingente de pessoas portadoras da formação 

específica para o magistério a se desviar da trajetória inicialmente considerada, ou, ainda, 

fizeram com que uma quantidade enorme de alunos de licenciaturas não concluísse sua 

formação.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
71 Nas licenciaturas em Física e Química, por exemplo, os índices de conclusão foram, em 2003,  7,6% e 
8,3% dos matriculados, respectivamente. 
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Quadro 2. Salários médios de docentes de Educação Básica, segundo  a UF e o nível de formação: 
CONED- 2004 
 

 

Fonte: CONED( 2004) a partir de dados das Entidades Filiadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação – CNTE Notas: 1)Dados de março de 2004:salário-base mais acréscimos, no início da carreira nas redes 
estaduais.2)Remuneração significa salário-base mais acréscimos, não sendo estes, em geral, incorporados para efeito de 
aposentadoria 3)Em Mato Grosso, estava em discussão na Assembléia Legislativa um outro projeto de Lei.4) A fonte não 
explica o significado dos asteriscos utilizados 5)Não foram encontradas outras atualizações desses dados, por UF e por 
formação72. 

 
 

Desse modo, a explosão  de cursos de licenciatura  nos anos 90 não foi a solução 

para a falta de professores no Ensino Médio. Embora o número de cursos tenha saltado de 

2.512, em 1991, para 5.880, em 2002, com uma grande participação da rede privada (2764 

cursos), conforme o MEC/INEP (2004),  as vagas nem sempre foram preenchidas, 
                                                        
72 Os últimos dados semelhantes publicados pelo MEC/INEP são os da amostra do SAEB 2001.No terceiro 
ano do Ensino Médio público e privado, 28,3% dos professores recebiam entre R$ 1.080,00 e R$1620,00; 
25,6% recebiam entre R$720,00 e R$1080,00 e 23,4% entre R$360,00 e R$720,00. 
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especialmente na rede privada (Tabela 1).A ampliação de cursos, por sua vez, vem 

ocorrendo em condições por vezes mais precárias ainda do que as dos cursos de 

bacharelado, com licenciaturas desenvolvidas apenas nas férias, exclusivamente a 

distância, sem bibliotecas e laboratórios necessários ou, ainda,  em que a atividade de 

pesquisa, para a qual são necessários recursos, tornou-se secundária ou inexistente.73 A 

expansão indiscriminada, apoiada também no artigo 81 das disposições gerais da atual 

LDB, garantiria a flexibilização da formação docente,  pela via da organização de cursos 

experimentais.  

Tabela 1. Relação candidato-vaga, número de ingressos e de vagas, segundo a categoria 
administrativa  do curso de licenciatura -  Brasil  1991– 2002 

Candidato/Vaga Ingressos Vagas Curso/Categoria 
Administrativa 1991 1996 2002 1991 1996 2002 1991 1996 2002 

Licenciaturas  
 

Pública 3,1 4,2 5,3 62.855 78.081 144.325 74.808 90.719 153.889

 

Privada 1,4 1,2 1,1 103.468 102.477 217.133 150.970 159.449 366.975

Fonte:MEC/INEP, 2002  

 

Um breve mapeamento das características da oferta de licenciaturas das áreas que, 

historicamente, amargam os maiores déficits de professores no Ensino Médio 

(Matemática, Física, Química e Biologia), com custos de instalação em geral mais altos 

em relação a outras áreas, mostra que o setor privado preferiu não expandir intensamente 

suas matrículas  nessas áreas. Conforme a Sinopse Estatística do Censo do Ensino 

Superior do MEC/INEP, de 2001, foram as instituições públicas federais e estaduais que 

concentraram a maior parte das matrículas dessas áreas.  

O problema do déficit de professores tem, assim, várias dimensões combinadas.Os 

salários irrisórios, as vagas não preenchidas nas licenciaturas, a evasão nesses cursos e o 

                                                        
73 Ver sobre o assunto, FREITAS, Helena (2007). 
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número inexpressivo de concluintes74 em algumas áreas; as fracas ações estaduais de 

contratação de novos professores habilitados  por concurso para o Ensino Médio, 

reforçadas pelos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF(Lei 

Complementar nº 101, de maio de 2000), além da baixa aprovação nos concursos para o 

magistério75, estão entre as dimensões envolvidas, ajudando a manter tudo como está. 

Como, supostamente, apesar de toda a flexibilização e expansão de cursos não há 

professores formados em número suficiente ou dispostos a lecionar,  a emergência  

continua  estimulando o aumento do nº de professores de designação temporária76 , em 

condições sabidamente precárias, bem como a permanência, em alguns estados, dos 

graduados mas não-licenciados, autorizados pelos Conselhos Estaduais a lecionar. Pior do 

                                                        
74 A forte evasão ao longo dos cursos acentua o problema: entre os anos de 1990 e 2000, enquanto 52.829 
alunos se formaram nas licenciaturas em Língua Portuguesa, em todo o Brasil, nas licenciaturas em Física 
esse número foi de, apenas, 7.216 (MEC/INEP, 2002). 
 
75 Estados como o RJ e PE, por exemplo, estão enfrentando problemas em relação à aprovação de novos 
professores,  em virtude da baixa aprovação nos concursos.O Movimento Organizado de Professores de 
Pernambuco tem defendido que existe a intenção de reprovar.Em Pernambuco, o Governo pretendia 
substituir por efetivos 3154 professores temporários.”Concurso reprova  94% de candidatos  a  professor em 
Pernambuco:Uma associação de professores pretende entrar nesta quarta-feira (14) com representação no 
Ministério Público de Pernambuco pedindo a anulação de concurso realizado pelo Estado devido à 
reprovação de cerca de 94% dos candidatos na primeira etapa, realizada em abril. Com o concurso, o 
governo estadual pretendia substituir por efetivos os 3.154 professores que trabalham em salas de aula com 
contrato temporário. O edital previa 1.702 vagas, mas o Estado criou 1.452 novos cargos no quadro 
permanente, que seria preenchido pelo banco de reserva do concurso. Das 27.538 pessoas que fizeram as 
provas em abril, apenas 1.679 (6,1%) foram aprovadas. Desse total, apenas 692 (2,5%) estavam aptas a 
preencher as vagas de imediato.Para conseguir a aprovação, os candidatos precisavam acertar no mínimo 
60% de questões pedagógicas, de português e da disciplina de conhecimentos específicos. No total, a prova 
tinha 80 perguntas. Segundo o presidente do Moprope (Movimento Organizado de Professores de 
Pernambuco), Juarez Ribeiro Filho, o tempo foi insuficiente para realização do teste, e as provas aplicadas 
estavam fora dos padrões de concursos nacionais. Cerca de 5.000 professores são ligados ao movimento. 
"Foram quatro horas para responder 80 questões. Cerca de três minutos para cada questão. A prova foi feita 
para reprovar, para justificar os baixos salários no Estado", disse Ribeiro Filho, que prestou o concurso e não 
foi aprovado. Ele disse que não teve tempo para responder 25 questões da prova. A Secretaria Estadual da 
Educação informou, por meio da assessoria de imprensa, que o edital do novo concurso para preenchimento 
das vagas de professores será divulgado em agosto e que os critérios para a seleção serão mantidos para 
assegurar a qualidade do profissional de ensino no Estado. Ainda de acordo com a secretaria, o concurso 
passado será homologado no dia 4 de junho com a nomeação dos 692 professores. Disponível em 
http://www.meionorte.com/noticias,Concurso-reprova-94--de-candidatos-a-professor-
emPernambuco,48021.htmlAcesso:julho/2008 
 
76 Do ponto de vista contratual, a legislação admite dois regimes empregatícios para os servidores públicos: 
estatutário e celetista. A Constituição Federal também admite a contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
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que isso, em 2006, segundo o MEC/INEP, havia 23.704 funções docentes atuando no 

Ensino Médio tendo como escolarização apenas o Ensino Médio. 

 

2.3.2 O trabalho docente assalariado: condições objetivas e subjetivas  

Qualquer realização da experiência humana, inclusive o trabalho docente, contém, 

em si mesma, além de uma dimensão subjetiva, isto é, a forma como sentimos e 

apreendemos a realidade, uma dimensão objetiva, ou seja, as circunstâncias concretas em 

que vivemos, que condicionam nossas formas de sentir. As duas dimensões - objetiva  e 

subjetiva- são indissociáveis. 

As condições de vida e de trabalho dos professores, de modo geral, se degradaram 

muito nos últimos anos, embora esse processo não seja linear, atingindo a todos os 

professores de todos os níveis e redes da mesma forma, visto que as situações são bastante 

diversas e as perdas desiguais. De toda forma, a situação majoritária no ensino brasileiro é 

de remuneração insuficiente, condições de trabalho inadequadas e desprestígio do trabalho 

docente. 

Os professores não são abstrações. Por isso, procuramos, nesta seção, qualificá-los 

em relação  à sua formação, renda, condição de exercício profissional, participação social 

e política e hábitos culturais. Para tanto, valemo-nos, primeiramente, dos dados do 

MEC/INEP que, apesar de fartos, ofereceram alguns  limites à nossa pesquisa: o INEP não 

disponibiliza informações sobre o número real de professores atuantes por modalidade de 

ensino, apresentando informações com base na categoria “funções docentes”, como 

mencionamos. Ocorre que, um mesmo professor, pode lecionar em diferentes níveis ou 

modalidades de ensino e em diferentes escolas. Assim, um mesmo professor pode ser 

contabilizado mais de uma vez, caso esteja vinculado a mais de um nível de ensino e/ou a 

mais de uma escola, visto que é identificado como função docente. Além disso, o último 
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Censo do Professor (2003), em virtude de problemas metodológicos, apresenta dados 

limitados, impedindo uma análise mais atualizada do conjunto dos dados obtidos pelo 

Censo do Professor de 1997. A falta de censos mais atualizados sobre o professor de 

Educação Básica é, em si, um dado revelador.  

Uma segunda escolha foi o exame dos dados empíricos de estudos realizados no 

período,  destacando-se duas grandes pesquisas realizadas pela UNESCO: O perfil dos 

professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam77 (2004), com a 

participação de 5.000 docentes de escolas públicas (82,2% do total) e privadas, do Ensino 

Fundamental e Médio, das 27 Unidades da Federação e  Ensino Médio:Múltiplas Vozes 

(2003), pesquisa que ouviu em 13 capitais (Rio Branco, Macapá, Belém, Teresina, 

Maceió, Salvador, Cuiabá, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte), 7.020 professores do Ensino Médio.Os dados dessas pesquisas, apesar de 

igualmente fartos, também apresentaram alguns limites em relação aos nossos objetivos. 

Na pesquisa O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que 

almejam, a não indicação dos dados desagregados por nível de ensino (fundamental ou 

médio) e por rede (públicas e privada) restringiu, de certa forma, nossa análise sobre as 

prováveis diferenças das condições vividas pelos professores. Além disso, em certas 

questões, os quesitos propostos aos pesquisados contemplavam alternativas insuficientes, 

que podem ter promovido um certo direcionamento nas respostas, o que também ocorreu 

                                                        
77 A pesquisa foi adaptada a partir do estudo realizado pelo Instituto Internacional de Planeamiento de La 
Educación – IIPE/ UNESCO, em Buenos Aires. Conforme o Relatório da Pesquisa, o estudo visa levantar o 
perfil dos professores brasileiros do ensino fundamental e médio, em escolas públicas e privadas de área 
urbana. A pesquisa tem abrangência nacional e o trabalho de campo foi realizado entre os meses de abril e 
maio de 2002. Os dados foram levantados por meio de questionários auto-aplicáveis aos professores. Esses 
instrumentos foram adaptados pela UNESCO, a partir do material produzido pelo IIPE. A amostra para esta 
pesquisa, segundo a UNESCO, foi construída de forma a que se possam fazer inferências para o total dos 
professores brasileiros do ensino fundamental e médio, em escolas urbanas. O universo da pesquisa é 
constituído por funções docentes de escolas urbanas municipais, estaduais, federais, das redes pública e 
privada, do ensino fundamental e médio, localizadas nas 27 Unidades da Federação.Do total de professores 
pesquisados (5000), 82,2% tem atuação na rede pública e 17,8% na rede privada. 
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em relação à pesquisa Ensino Médio:Múltiplas Vozes.78 A opção pelo exame dos dados 

dessas pesquisas deveu-se à sua abrangência, ao período recente de realização, à riqueza 

de informações disponibilizadas, à dimensão da amostra e  à clareza na explicitação das 

opções metodológicas. Por fim, consideramos, também, estudos realizados nos anos finais 

da última década que, apesar de sua abrangência menor, trouxeram, igualmente, 

contribuições específicas aos nossos objetivos.79 

 Em 2006, havia, segundo o MEC/INEP/EDUDATA, 519.935 funções docentes80 

no Ensino Médio brasileiro, sendo 403.623 nas redes públicas de ensino (Tabela 2)81. 

Estes professores atuavam em 17.072 escolas das redes federal, estadual e municipal, em 

todas as Unidades da Federação, ainda sendo possível encontrar, entre outros sinais de 

precariedade, escolas sem banheiro (102), sem biblioteca (6.250), sem laboratório de 

ciências (10.357) etc., aspecto que será retomado no Capitulo 3. Em sala, os professores 

tinham, em média, 37 alunos (rede estadual), 32,8 alunos (rede federal) e 34,6 alunos (rede 

municipal). Metade dos alunos do Ensino Médio estadual estudava à noite (71,5% na rede 

municipal, 51,9% na rede estadual e 3,1%, apenas, na rede federal).82 

                                                        
78 Ensino Médio:Múltiplas Vozes (2003), realizada com duas abordagens:quantitativa e qualitativa com 
alunos e professores dos turnos diurno e noturno.A amostra inclui 673 escolas do Ensino Médio e 50.740 
alunos de 13 capitais. A amostra permite generalizações e inferências para o universo do Ensino Médio das 
referidas capitais 

79 Devem ser também destacados os estudos “Retratos da Escola 1, 2 e 3“ promovidos, a partir de 1999, pela 
CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade que congrega 29 sindicatos 
estaduais filiados. Neste caso, os eixos escolhidos e a não divulgação detalhada nos relatórios disponíveis do 
plano amostral, da metodologia e dos instrumentos inviabilizou o exame dos dados.  
80 O INEP coleta dados de escolas e obtém informações sobre o número de professores atuantes em cada 
uma delas por série e por modalidade de ensino. Ocorre que um mesmo professor pode lecionar em 
diferentes séries, em diferentes níveis ou modalidades de ensino e em diferentes escolas. Assim, um mesmo 
professor pode ser contabilizado mais de uma vez, caso esteja vinculado a mais de um nível de ensino e/ou a 
mais de uma escola. Por esta razão, o censo educacional utiliza o conceito de funções docentes. 
 
81 De acordo com a base de dados da PNAD/IBGE o número total de professores do Ensino Médio, de todas 
as redes, era  de 379.087, em 2006, excluindo-se os de Educação Física, computados em separado, pelo 
IBGE.  
 
82 Os dados são do MEC/INEP/EDUDATA. 
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Tabela 2- Número de funções docentes no Ensino Médio, por dependência administrativa, segundo a 
Região Geográfica e a Unidade da Federação – Brasil 2006 
 

Funções Docentes no Ensino Médio 
Dependência Administrativa Unidade da Federação 

Total 
Federal Estadual Municipal Privado 

 Brasil      519.935           6.530         385.258              11.835        116.312  

 Norte        32.145              580           26.781                   247            4.537  

 Rondônia          3.423                29             2.761                     82               551  

 Acre          1.465                  9             1.244                     42               170  

 Amazonas          6.431              183             5.514                     58               676  

 Roraima          1.167                49                985                     21               112  

 Pará        14.071              262           11.348                     18            2.443  

 Amapá          1.692                  -             1.419                       -               273  

 Tocantins          3.896                48             3.510                     26               312  

 Nordeste      124.561           2.075           88.190                7.162          27.134  

 Maranhão        15.989              194           12.553                1.017            2.225  

 Piauí        11.048              125             8.213                   251            2.459  

 Ceará        18.055              196           13.624                     76            4.159  

 R. G. do Norte          7.134              158             4.762                   250            1.964  

 Paraíba          9.443              336             5.877                   925            2.305  

 Pernambuco        21.038              298           13.436                1.704            5.600  

 Alagoas          5.532              259             3.485                   305            1.483  

 Sergipe          4.552              119             3.118                   128            1.187  

 Bahia        31.770              390           23.122                2.506            5.752  

 Sudeste      243.317           2.400         178.232                3.601          59.084  

 Minas Gerais        54.459              703           40.692                1.681          11.383  

 Espírito Santo          9.056              195             5.821                     63            2.977  

 Rio de Janeiro        55.634           1.480           39.283                   775          14.096  

 São Paulo      124.168                22           92.436                1.082          30.628  

 Sul        82.572           1.014           64.636                   553          16.369  

 Paraná        35.339              340           29.060                       -            5.939  

 Santa Catarina        15.704              229           11.467                     84            3.924  

 R. G. do Sul        31.529              445           24.109                   469            6.506  

 Centro-Oeste        37.340              461           27.419                   272            9.188  

 M. G. do Sul          7.641                59             5.867                     29            1.686  

 Mato Grosso          8.303              118             6.614                   103            1.468  

 Goiás        15.680              161           11.316                   140            4.063  

 Distrito Federal          5.716              123             3.622                       -            1.971  

Fonte: MEC/INEP.      
Notas: (1) O mesmo docente pode atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um 
estabelecimento. 
            (2) Inclui docentes do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.  

Fonte:MEC/INEP/Censo Escolar, 2006 
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Trabalhar no Ensino Médio público é, portanto, para muitos professores, trabalhar 

à noite e em escolas nem sempre dotadas dos mínimos recursos necessários. Em média, o 

salário das redes estaduais, sem considerar a carga horária, é muito inferior ao salário pago 

na rede federal, excluindo benefícios relacionados à titulação.83 A Tabela 3, a seguir, 

resume dados sobre o perfil dos professores a partir da pesquisa da UNESCO (2004).84 

Tabela 3- Porcentagem de professores, segundo perfil e itens selecionados : pesquisa UNESCO 2004  

Perfil  dos Professores % 
são os principais provedores da família 40,2 

vão ao cinema apenas algumas vezes por ano 59,2 

são irmãos de professores 35,1 

são filhos de pais com Ensino Fundamental incompleto 50,2 

são filhos de mães com Ensino Fundamental incompleto 48,8 

têm renda familiar  variando entre 5 a 10 salários mínimos 36,6 

têm outra atividade remunerada 12,7 

têm computador em casa 49,5 

compram livros habitualmente 22,9 

compram cds habitualmente 33,1 

fazem fotocópia de materiais habitualmente 44,6 

participam habitualmente de seminários 16,9 

ficam  de 21 a 40h dentro de sala de aula 54,2 

trabalham em duas escolas 32,2 

têm mais de 300 alunos 30 

vêem TV diariamente 74,3 

lêem jornal diariamente 40,8 

usam e-mail diariamente 9,1 

freqüentam paróquia ou associação religiosa habitualmente 40,8 

freqüentam seu sindicato habitualmente 16 

freqüentam partido político habitualmente 6,6 

têm entre 30 e 49 anos 60 
Fonte:UNESCO 2004  

 

                                                        
83 O último dado sobre salários é o do Censo do Professor, de 1997.Neste caso, a média de salários no ensino 
médio das redes estaduais correspondia a menos da metade do salário da rede federal.O Censo de 2003, por 
problemas metodológicos, não apresenta consistência na informação. 
 
84  Na pesquisa de 2002, os dados sobre sexo incluem os do Ensino Fundamental, indicando prevalência das 
mulheres, como esperado.O último Censo dos Professores (2003), assim como o Censo de 1997, não 
apresentam igualmente a informação desagregada por nível de ensino. Dados como o do SAEB, por 
exemplo, sinalizam a forte presença de mulheres como professoras de Língua Portuguesa e, pelo contrário, 
de homens em Matemática. 
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Os limites impostos pela renda familiar dos atuais professores e as suas condições 

materiais de trabalho são claros. Estar dentro de sala de aula de 20 a 40 horas, 

semanalmente,  ter 300 alunos ou mais, significa, para muitos, não ter tempo para pensar 

sobre o que se faz e o porque se faz como professor. Condiciona, ainda, as possibilidades 

de ir freqüentemente ao cinema, de comprar e ler livros, fazendo da TV, que estimula 

papéis passivos, isolados, privatizados  dos indivíduos (Eagleton, 1997), a principal opção, 

além da Igreja, para as poucas horas de tempo livre. Quando lêem, os professores 

escolhem os livros de Pedagogia, especialmente, não sendo desprezíveis os percentuais 

daqueles que indicaram, entre suas preferências, os livros de auto-ajuda e os livros 

religiosos, segundo os dados da referida Pesquisa (2004).  

Conforme a pesquisa da UNESCO, de 2004, cerca de 80% dos professores ouvidos 

freqüentaram a escola publica no Ensino Fundamental e Médio. Entretanto, a titulação 

para a docência de 49,8% desses professores, no contexto da grande expansão do ensino 

superior privado, ocorreu em instituições particulares. Do total, 50,3% começou a 

trabalhar como professor antes mesmo de receber a titulação. Um percentual expressivo de 

docentes é o principal provedor da família e é filho de pais e mães com escolaridade 

menor do que a deles (Tabela 3). Por este motivo, integram, como avalia Pochmann 

(1999), uma geração que ainda conseguiu uma melhor condição em relação à geração 

anterior. Pochman, trabalhando com os dados da PNAD 1996, concluiu que, em 1999, 

para os brasileiros filhos de pais com o Ensino Fundamental incompleto, a imobilidade 

social era de 40,1%, a mobilidade descendente igual a 10,3%, e a mobilidade ascendente 

igual a 49,7%. 

As políticas dos governos neoliberais promoveram fortes impactos nas condições 

de trabalho, carreira e salário e, conseqüentemente, na vida dos professores e dos demais 

trabalhadores, como visto: perda de direitos trabalhistas e previdenciários; tentativas 
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“concretas” de flexibilização da CLT; terceirização de serviços; fechamento de salas de 

aula e escolas, com aumento do número de alunos por classe; substituição de profissionais 

pelos “amigos da escola”, entre outros efeitos. Os professores, conforme a Pesquisa 

UNESCO (2004), pouco freqüentavam seus sindicatos, enfraquecidos pelo discurso 

hegemônico  dos anos 90. Na chamada globalização, direitos conquistados pela luta dos 

trabalhadores docentes contra a ganância do capital foram perdidos, condição necessária 

ao enfraquecimento da categoria. Em algumas UF, de acordo com os dados da pesquisa da 

UNESCO (2003), a situação é extremamente grave em virtude da forte presença do 

vínculo temporário na rede pública  de Ensino Médio, como no caso do Acre, Pará e de 

Minas Gerais (Tabela 4), sem as garantias sociais mínimas conquistadas pelo conjunto dos 

trabalhadores.  

Tabela 4. Vínculo institucional temporário dos professores do ensino médio da rede pública,  
segundo capital selecionada:  Pesquisa UNESCO 2003 
 

Capital Vínculo  temporário na rede pública 
  % 

Belém 43,8 

Belo Horizonte 69,4 

Cuiabá 31,3 

Curitiba 24,3 

Goiânia 24,2 

Macapá 9,2 

Maceió 6,8 

Porto Alegre 19,6 

Rio Branco 41 

Rio de janeiro 11,7 

Salvador 11,8 

São Paulo 28,5 

Teresina 28,5 

Fonte:UNESCO, 2003 

 

A pesquisa da UNESCO (2004) trouxe outro dado contundente. O percentual de 

efetivos concursados cresce conforme o tempo de magistério do professor e o percentual 

de contratados temporariamente aumenta, no caso dos que têm menos tempo de magistério 
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(Tabela 5). As alternativas de quesitos propostos pela Pesquisa não permitiram, entretanto, 

quantificar os professores concursados que, em condições precárias, assumem, mediante 

gratificações temporárias, outras turmas na mesma ou em escolas diferentes. 

Tabela 5. Tempo no magistério, segundo o vínculo institucional : Pesquisa UNESCO 2004  

Tempo de magistério 

Vínculo 
institucional 

Menos de 5 
anos De 6 a 10 anos

De 11 a 
15 anos 

De 16 a 
20 anos 

De 21 a 
25 anos 

Mais de 
25 anos Total 

Efetivo 

concursado 32,3 55,5 64,3 63,3 61,7 66,4 57,5 

Efetivo sem 

concurso 7,7 7,6 6,9 16,9 24 13,5 11,7 

Contrato 

temporário 46,6 23,3 12,8 9,2 3,3 6,5 17,6 

 

Contrato CLT 13,4 13,7 16 10,6 10,9 13,5 13,2 

 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

FONTE UNESCO, 2004 

   
Um outro estudo realizado, em São Paulo, por Lapo e Bueno (2002;2003) 

apresentou outras faces do problema. Conforme as autoras, a rede estadual de ensino 

paulista contava, em 1995, com 230 mil professores, dos quais 34%, apenas, eram 

professores efetivos, situação freqüente em todo o país, como vimos. Os  66% restantes 

eram trabalhadores flexibilizados, contratados a título precário, por tempo determinado. 

Conforme este estudo, houve, entre 1990 e 1995, 5.390 pedidos de exoneração entre os 

professores efetivos, expressando um aumento da ordem de 300%, com um crescimento 

médio anual de 43%. Entre os principais motivos estavam a baixa remuneração e a falta de 

perspectivas na carreira, sendo a ruptura total e definitiva dos vínculos estabelecidos com 

a escola e com o trabalho docente, mesmo quando estes já estavam enfraquecidos pelas 

dificuldades e insatisfações, um processo muito difícil (Lapo e Bueno, 2002). O estudo 

junto a professores que abandonaram a rede pública indicou que a docência era a escolha 

possível e não a desejada: 
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“Tornar-se professor aparece, na maioria dos relatos, como a alternativa 
possível e exeqüível do sonhar-se médico(a), advogada(a), arquiteto(a), 
veterinário(a) etc.No entanto, mesmo não sendo a ocupação sonhada pelos 
professores, após o início na profissão, [...] a maior parte esforçou- se e 
empenhou-se em estabelecer esses vínculos. Porém, a manutenção e o 
fortalecimento desses vínculos existentes dependem do tipo de respostas 
que o professor recebe da escola e da sociedade e que, se não são 
satisfatórias, se não correspondem às suas expectativas, acabam por 
enfraquecê-los até a ruptura definitiva”( LAPO e BUENO, 2003). 
 
    

Se o abandono do magistério da Educação Básica pelos professores concursados é 

alto,  o crescimento do número de docentes assalariados nesse nível, em bases precárias e 

flexibilizadas, também o é, devendo-se lembrar que essa foi uma das profissões que mais 

cresceram nos anos 1990 (Pochmann, 2001). O professor de Educação Básica integraria, 

agora, um grupo ocupacional que inclui outros trabalhadores já precarizados ou 

envolvidos em atividades incertas, que vêem na docência pública uma possibilidade de 

ganho adicional, mesmo quando temporário. Os alunos das licenciaturas noturnas e das 

licenciaturas dos CEFETs85 são exemplo vivo dessa tendência. Nessa direção, estudo 

realizado, em 2003, com 818 futuros professores, alunos das licenciaturas  de 10 dos 

CEFETs, mostrou que a maioria já realizava outras atividades não relacionadas ao ensino, 

entre outras: motorista, porteiro, empregada doméstica, carpinteiro, eletricista, trabalhador 

de manutenção de eletrodomésticos, auxiliar administrativo, de enfermagem, de serviços 

gerais e de escritório, agente de saúde, secretária, digitador, costureira, operário de fábrica 

de roupas/confecção, vendedor, operador de telemarketing, designer gráfico, digitador, 

atendente de central de atendimentos, trabalhador da área de eventos, bancário, segurança, 

coletor de dados, militar, funcionário público, militar bombeiro, policial civil e militar, 

autônomo, dono de bar, vendedor de cosmético, preparador de cestas de café da manhã, 
                                                        
85 O Decreto 3462, de 17 de maio de 2000, alterou o artigo 8° do Decreto 2406/97, ampliando a autonomia 
dos CEFETs criados em 1994, que passaram então a poder implantar, sem necessidade de autorização prévia 
pelo MEC, “cursos de formação de professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino 
Médio e da Educação Profissional”. Os recursos financeiros internos (Tesouro) destinados aos CEFET pela 
então SEMTEC obedeciam ao critério de pesos por aluno matriculado. Ao aluno matriculado no Ensino 
Médio é dado peso 1, peso 2 para aluno do curso técnico, 3 para o do curso tecnológico e peso 4 para aluno 
da licenciatura” (MEC/SEMTEC, 2003, p.2), estimulando a abertura de licenciaturas. 
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metroviário, balconista de armazém, técnico em agropecuária, em enfermagem, em 

eletrônica, em saneamento básico, em higiene dental, em prótese dentária, em laboratório 

e em informática, fiscal de cartão de crédito, eletricitário foram atividades indicadas pelos 

alunos86 (MEC/SEMTEC,2003)87.No geral, a renda familiar dos alunos das licenciaturas 

dos CEFETs estava concentrada nas classes inferiores a 5 salários mínimos (58,8%), 

sendo a renda média familiar informada expressivamente menor do que a renda dos alunos 

que cursavam Ensino Superior no Brasil, em 2002, conforme os dados do IBGE/PNAD88. 

Em outras pesquisas realizadas, no Rio de Janeiro, Durão e Paiva (1998)  também 

identificaram perdas financeiras expressivas entre os professores de Educação Básica das 

redes municipal e estadual, agravadas por situações individuais de separação, nascimento 

de filhos, desemprego do companheiro(a) etc. As perdas, que não foram recuperadas, 

obrigavam os professores a exercer atividades complementares capazes de gerar renda, 

sendo a dupla regência (considerada desgastante pelos professores) uma opção menos 

favorável  do que outras atividades conciliáveis com o trabalho doméstico, como a 

fabricação e venda de pães, a animação de festas infantis, a venda de lingerie etc. “ é no 

dia-a-dia escolar que os professores detectam os nichos de mercado a serem explorados e 

                                                        
86 As atividades foram indicadas dessa forma pelos que preencheram questionário. 

87 Ver, também, Andrade, Eliane, Bomfim, Maria Inês e Kappel, Dolores. As licenciaturas dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica: o ensino superior dos “desvalidos da sorte”.Rio de Janeiro, 2004. 
88 O referido estudo levantou junto aos alunos as razões de escolha do CEFET e do curso de licenciatura. 
Metade indicou, como primeiro motivo para a escolha, o fato de o CEFET ser gratuito, considerando a 
impossibilidade de pagar pelo curso. A segunda razão apontada pelo conjunto de alunos foi o horário em que 
o curso é oferecido, lembrando que a metade estudava à noite e a maioria trabalhava. A terceira razão mostra 
que a Instituição não era a sua primeira escolha, mas “foi onde se classificaram”. Em relação à escolha do 
curso superior de licenciatura, a grande maioria dos alunos afirmou que optou porque “gosta da área” 
(Física, Química, Biologia etc) mas o “O gosto pela profissão docente”, motivo esperado para os que 
escolhem essa carreira, foi opção bem menos indicada (35,4%).O estudo mostrou que a profissão docente é 
vista como complementar para (28,0%) que destacam como razão de escolha do curso a possibilidade de 
conciliar a docência com outra atividade profissional, assinalando-se a forte presença de funcionários 
públicos civis e militares entre os alunos.  Entre os mais pobres, isto é, entre os que ganham até um salário 
mínimo (43,8%) e entre 1 e 2 salários mínimos (46,2%).  
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os momentos de fazê-lo, o que significa que muitas das atividades estruturam-se a partir 

de demandas produzidas/percebidas na própria escola” (DURÃO E PAIVA, 1998 p. 66).89  

Na verdade, na escola- mercado esses professores vão reorientando as mercadorias 

que produzem e comercializam e os serviços que prestam para serem competivivos. O 

estudo mostra, ainda, que as vendas são realizadas a prazo e cobradas no dia do 

pagamento dos professores,  sendo cuidadosamente anotadas em cadernos de crédito e 

débito.90 

“Assim, é possível a venda de roupas de bebê quando uma determinada 
escola passa por um período de baby-boom de professoras e mães de 
alunos; a troca deste tipo de mercadoria por sanduíches produzidos por 
elas mesmas nos períodos em que os professores enfrentam uma jornada 
de trabalho mais longa (nos dias destinados aos Conselhos de Classe, a  
simulações das provas para o vestibular, etc.) a venda de lingerie 
quando as noivas e namoradas predominam entre as professoras e mães 
dos alunos; a comercialização de chocolates caseiros durante a Páscoa e 
nas proximidades do Dia das Mães; a venda de congelados para os 
finais de semana.Enfim os professores são capazes de uma enorme 
flexibilidade com relação ao que é produzido e comercializado e estão 
sempre atentos aos interesses e aos momentos de disponibilidade 
financeira da clientela” (DURÃO E PAIVA, 1998 p. 69). 
 
 

Segundo Durão e Paiva (1998), esses professores não se sentiam aviltados em 

realizar essas tarefas, pois consideram o magistério mais desgastante ainda. Traçando para 

si pequenas metas relacionadas ao consumo como, por exemplo, a compra de uma 

geladeira, de um fogão, o pagamento parcelado de um celular,  os professores estavam 

voltados para as necessidades diárias de sobrevivência. Vários dos entrevistados nessa 

pesquisa estavam freqüentando um segundo curso universitário, em geral Direito e à noite, 

sendo também indicada a freqüência a cursos profissionalizantes do SENAI/SENAC 

(estética, contabilidade) e cursos voltados para atividades rurais (criação de escargots, 

                                                        
89 Fora do âmbito da escola, os professores vendem cachorro quente em dia de jogo do Maracanã, participam 
de feiras de artesanato em condomínios, alugam seus Vaporettos no prédio em que residem. 
 
90 Os professores do sexo masculino, segundo a pesquisa, preferem ampliar a jornada docente, embora 
também seja possível encontrar taxistas, animadores de festas. 
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minhocas, aves para abate etc.). Em todos os casos, uma tentativa mais ou menos imediata 

de rompimento com o magistério. 

A deteriorização do ensino público, concluem as autoras, empurrou esses 

professores para a informalidade, obrigando-os a ajustarem suas convicções éticas e 

políticas à tomada de decisões pautadas na ótica do mercado, como, por exemplo, 

contratar seus funcionários sem assinar carteira, intensificar a jornada de trabalho etc. 

Sobre o “ajuste nas convicções éticas e políticas”, indicado pelas autoras, cabe, do nosso 

ponto de vista, uma reflexão sobre a ação desagregadora do capital, capaz de tornar opacos 

os caminhos de  compreensão dos fatos que constituem a essência da ordem capitalista, 

restringindo as possibilidades históricas de unidade latente entre trabalhadores. Se, de um 

lado, defendemos que aos professores da rede pública (trabalhadores improdutivos 

vinculados ao Estado) restaria ainda alguma dimensão de escolha entre as possibilidades 

historicamente determinadas, entendemos que os “complexos valorativos” (ética e moral) 

que sustentam tais escolhas são permeados por uma  tensão fundamental:enquanto a moral 

rebaixa as necessidades e possibilidades genéricas à esfera do individualismo burguês, a 

ética eleva os valores operantes nos atos singulares à generalidade humana (Lessa, 2002). 

O “salário-esmola”, a precariedade das condições de trabalho dos professores, 

especialmente da redes estaduais e municipais, ressalvando-se diferenças regionais, é  

conhecida e reconhecida. A expansão do Ensino Médio teve custo alto para esses 

docentes, como se pode concluir. As razões foram discutidas nas seções anteriores e os 

efeitos serão retomados adiante. O enfrentamento da questão, entretanto, vem sendo 

também dificultado, no plano interno, por alguns estudos de viés economicista, 

desenvolvidos em particular por alguns técnicos do IPEA e referendados por organismos 

internacionais que questionam a relação entre o salário do professor e a produtividade do 

aluno, contribuindo para enfraquecer a luta dos professores.  
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“Investigações do IPEA sobre os sucessos estudantis no Brasil mostram 
que aumentos de salários não leva necessariamente a uma melhora da 
qualidade da docência, a melhores pontos no SAEB e a uma diminuição 
da repetência. A aprendizagem dos alunos tem uma correlação positiva 
com o nível geral de educação dos docentes, significativamente os 
estudantes cujos docentes estudaram em outras áreas que não a 
Pedagogia[...] O SAEB 1999 indica que a capacitação em serviço 
tampouco é necessariamente relacionada com bons resultados.[...]Isto 
não significa que uma estratégia focada no docentes seja incompatível 
com dados do estudo.A maioria das investigações disponíveis não mede 
a capacidade dos professores em termos de competências, senão por 
indicadores bastante gerais de qualificações formais” (MEC/BID, 2002, 
tradução nossa). 
 

 
Encontramos nos dados divulgados pela pesquisa da UNESCO (2004) indicações 

claras de como é possível “curvar” um professor pela força (precarização da formação 

inicial, das condições de trabalho e de vida) e, também, pela persuasão. Neste caso, 

observamos, a partir dos dados da referida Pesquisa, que existe, entre esses professores, 

grande concordância em torno de produtos das reformas empreendidas pelas políticas 

neoliberais (Tabela 6), incluindo-se, aí, o PNE na sua versão final.  

Tabela 6. Proporção de professores, segundo grau de concordância com os aspectos da LDB: 
Pesquisa UNESCO 200491 
 

Grau de concordância   
Aspectos da LDB Concordo Discordo Não sabe Total 

PCN 86,2 8,6 5,1 100 

Nova estrutura de ensino 87,7 7,6 4,7 100 

Autonomia da escola 90,9 5,3 3,8 100 

PNE 74,8 10,6 14,5 100 

FUNDEF 79,6 9,1 11,3 100 

SAEB 65,1 21,6 13,3 100 

Fonte:  UNESCO, 2004. 

Nas demais questões propostas pela pesquisa da UNESCO (2004), os professores 

participantes revelam, com freqüência, posições pouco críticas e até conservadoras sobre 

os itens propostos. É o caso, por exemplo, de 17% dos professores participantes dessa 

Pesquisa que consideram o divórcio inadmissível e dos 23,2% que não consideram 

admissível ter relações sexuais sem estar casado. Igualmente, é o caso de 23,6% dos 

                                                        
91 A questão foi proposta exatamente desta maneira 
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docentes que defendem que, em sala, o professor não deve abordar problemas políticos 

atuais, como se esses problemas não estivessem também dentro da sala de aula; de 45,2% 

que concordam que o compromisso ideológico do professor deve ficar fora de sala ou, 

ainda, de cerca de um terço dos docentes que não estão convictos do papel político do 

professor (Tabela 7).  

Há, nessas respostas, uma certa assepsia diante da realidade, justificada por uma 

neutralidade necessária à manutenção da ordem social, o que nos remete à reflexão sobre o 

professor como mediador na relação entre o aluno e o conhecimento. Professores e alunos, 

como sujeitos, mais do que constatar a realidade, precisariam compreendê-la, não para se 

adaptar a ela, mas para atuar de modo a contribuir para promover as mudanças 

necessárias. Essa compreensão crítica da realidade constitui expressão da dimensão 

política da educação e do trabalho docente.  

Tabela  7. Proporção de professores, segundo o grau de concordância com afirmações sobre o papel 
político do professor: Pesquisa UNESCO 2004 

Grau de concordância 
Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Afirmações sobre o papel político do 

professor 
 (0-2) (2-4) (4-6) (6-8) (8-10) Total
Em sala de aula, o professor não deve 

abordar problemas políticos atuais 47,6 11,1 17,8 13,5 10,1 100 

O professor deve evitar toda forma de 

militância e compromisso ideológico em 

sala de aula 19,9 10,3 24,5 21,9 23,3 100 

O professor deve desenvolver a 

consciência social e política das novas 

gerações 0,9 1,6 6,5 18,4 72,6 100 

O professor deve se comprometer com a 

democratização social e política do país 2,3 2,5 9,8 22,6 62,9 100 

O professor deve ter a consciência de 

que o seu papel é político 10,6 6,3 18,7 24,1 40,4 100 

Fonte:  UNESCO, 2004. Nota:  Foi perguntado aos professores:  Avalie de 01 a 10, seu grau de acordo com cada uma das 
seguintes proposições, onde 10  representa o grau máximo de concordância. 

 

A mesma Pesquisa (2004) indicou que 66,2% dos professores das escolas públicas 

defendem a religião como um dos temas que devem estar presentes na escola, lembrando 
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que 40% dos docentes desse estudo disseram freqüentar Igreja ou Associação religiosa, 

habitualmente.92 A Tabela 8, por sua vez, sobre as finalidades da educação na visão dos 

professores ouvidos pela Pesquisa UNESCO(2004), mostra como o conhecimento, o papel 

da escola e o sentido do trabalho docente andam em baixa.Os itens da Pesquisa 

relacionados a esses temas de forma mais ou menos direta estão entre os menos indicados. 

“Promover a integração dos grupos sociais menos favorecidos”, tal como prescrevem as 

orientações das agências internacionais, é um item lembrado por 13% dos professores. As 

duas principais finalidades apontadas, ou seja,  “desenvolver a criatividade e o espírito 

crítico” e “formar cidadãos conscientes”, mesmo na perspectiva do pensamento liberal, 

não poderiam prescindir de um sólido conhecimento que vem, também, sendo subtraído 

da formação do professor. A “racionalidade” do projeto burguês de escolarização não 

comporta, entretanto, o acesso ao conhecimento por todos. 

Tabela 8.   Proporção de professores, segundo opinião sobre as finalidades mais e menos 
importantes a serem alcançadas pela educação: Pesquisa UNESCO- 2004 
 

Opiniões 
Finalidades a serem alcançadas pela educação Mais importantes Menos importantes 

Criar hábitos de comportamento 3,9 27,9 

Desenvolver a criatividade e o espírito crítico 60,5 3 
 
Formar cidadãos conscientes 
 72,2 0,9 
 
Formar para o trabalho 8,3 21,5 

Promover a integração dos grupos sociais menos 
favorecidos  13 19,9 

Proporcionar conhecimentos básicos 8,9 21,4 

Selecionar os indivíduos mais capacitados 2,6 66,1 

Transmitir conhecimentos atualizados e relevantes 16,7 10,3 
 
Transmitir valores morais 
 10,8 13,1 

Fonte:  UNESCO, 2004. Notas: 1) Foi perguntado aos professores:  Na sua opinião, quais são  
as finalidades mais importantes a serem alçadas pela educação? E as menos importantes?2)Várias opções  
eram possíveis. 
 
 

                                                        
92 Sobre a questão do ensino religioso da escola pública ver a recente produção de Luiz Antonio Cunha 
sobre o assunto. 
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A desvalorização do conhecimento e a supervalorização da epistemologia da 

prática são traços presentes na escola, como já apontado. A grande maioria dos 

participantes da pesquisa da UNESCO (2004) acredita  que o principal papel do professor 

seja, sobretudo, o de facilitar a aprendizagem93, sendo que, quanto maior a renda do 

professor, maior a crença nessa idéia. Outros 30% defendem que transmitir conhecimento 

e cultura é o papel mais importante do professor, mas, entre estes, quanto maior a renda, 

menor a concordância com essa idéia. 

Na Tabela 9, a seguir, encontramos questões que afligem o professor no dia-a-dia 

da escola, conforme os dados da Pesquisa UNESCO (2004). A falta de tempo disponível 

para “desenvolver as tarefas”94 ou “corrigir provas e cadernos” está entre os itens 

indicados por mais da metade dos professores. A dificuldade é real, pelos motivos já 

discutidos.Freqüentemente, o tempo gasto com a atividade produtiva é o que organiza a 

própria existência, deixando pouco ou nenhum tempo disponível para outras dimensões da 

vida.  

Se o ato de dar aulas é inseparável do consumo desse ato, pelos alunos, sem eles, o 

trabalho de ensinar não se realiza. Por isso mesmo, chamam a atenção indicações 

expressivas  sobre situações consideradas como problema relacionadas aos alunos: 

                                                        
93 A idéia do facilitador vem da Pedagogia Não-Diretiva, com ênfase na formação de atitudes, na educação 
centrada no aluno. Carl Rogers (1902-1987), professor e psicólogo norte-americano, é seu maior 
inspirador.Discordando das práticas terapêuticas e das técnicas diagnósticas utilizadas no seu contexto, 
Rogers propõe, inicialmente, uma psicoterapia centrada no cliente, o que valeria, também, para o aluno, no 
processo pedagógico. Para ele, seres humanos têm natural potencialidade para aprender. Os conteúdos têm 
lugar de menor importância, uma vez que a ênfase está no autodesenvolvimento e na realização pessoal do 
aluno. Por essa razão, a escola deveria estar voltada para a formação de atitudes individuais.O professor faz 
parte do grupo, sendo um facilitador da aprendizagem e o co-responsável, juntamente com o aluno, por seu 
processo de aprendizagem. Nessa expressão do pensamento liberal renovador, a ênfase está na vivência de 
situações significativas, no nível individual. Não há tarefas uniformes, nem um currículo predeterminado, e 
sim a seleção de planos de estudo. A finalidade, defende Rogers, é ajudar os alunos a transformarem-se em 
indivíduos capazes de ter iniciativa e responsabilidade, além de flexibilidade para se adaptarem a situações 
novas. A Pedagogia Não-Diretiva, apesar de suas inovações no plano pedagógico, mantém-se, assim como a 
Escola Nova, desvinculada das questões da base social em sua totalidade, deslocando a preocupação com a 
transmissão dos conteúdos, como fazia a escola tradicional, para os métodos e processos pedagógicos,  
secundarizando, muitas vezes, uma das principais possibilidades da escola: democratizar, de forma crítica, 
os conhecimentos produzidos e sistematizados socialmente. 
94 Exatamente como apresentada na pesquisa. 
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indisciplina e características sociais do alunado. Da mesma forma, merece destaque a 

indicação, como problema, da   “falta de definição e de objetivos claros sobre o que deve 

ser feito” por 41,2% dos professores participantes da pesquisa, como se a heteronomia 

docente  fosse condição valorizada pelos próprios professores. 

Tabela 9. Proporção de professores segundo opinião sobre situações que representam ou não um 
problema em seu trabalho diário na escola: Pesquisa UNESCO 2004 
 

 
Situações Opinião Proporção (%) 

É um problema 54,8 

Não é um problema 45,2 

Manter a disciplina entre os alunos 
Total 100 

É um problema 6,2 

Não é um problema 93,8 

A relação com os diretores 
Total 100 

É um problema 7,2 

Não é um problema 92,8 

O trabalho com os colegas 
Total 100 

É um problema 8,5 

Não é um problema 91,5 

O domínio de novos conteúdos 
Total 100 

É um problema 41,2 

Não é um problema 58,8 
A falta de definição e de objetivos claros sobre o que deve 
ser feito 

Total 100 

É um problema 26,9 

Não é um problema 73,1 

As formas de planejamento 
Total 100 

É um problema 44,8 

Não é um problema 55,2 

A relação com os pais 
Total 100 

É um problema 51,9 

Não é um problema 48,1 

As características sociais dos alunos 
Total 100 

É um problema 15,9 

Não é um problema 84,1 

Organizar o trabalho em sala de aula 
Total 100 

É um problema 37,2 

Não é um problema 62,8 

Avaliar o aluno 
Total 100 

É um problema 54,9 

Não é um problema 45,1 

O tempo disponível para o desenvolvimento das tarefas 
Total 100 

A supervisão 
É um problema 17,4 
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Não é um problema 82,6  

Total 100 

É um problema 66,3 

Não é um problema 33,7 

O tempo disponível para corrigir provas, cadernos etc. 
Total 100 

Fonte:  UNESCO, 2004. 

 

Na Tabela 10, percebemos indicações de que o sentido do trabalho docente está 

comprometido para um número expressivo dos professores participantes da Pesquisa 

(2004). Segundo esses docentes, o nível econômico e social da família do aluno é  

considerado influência mais importante na aprendizagem do que a própria competência do 

professor, ou a infra-estrutura, equipamentos e condições físicas da escola. O trabalho 

docente na escola pública, fonte de prazer e de humanização porque permitiria aos 

professores criar, refletir, escolher, transformar e auto-realizar-se está se desumanizando, 

em virtude das condições em que se realiza.  

E por que outros professores, nas mesmas condições, resistiriam? De forma ampla, 

podemos supor que esses professores têm a “consciência do dever e do conteúdo filosófico 

deste dever” (GRAMSCI, 2004). Compreendem, do ponto de vista ético-político, não só 

as relações existentes entre o que fazem, os motivos e as conseqüências de seus atos, como 

a necessidade de articulação entre as lutas imediatas (salários, condições de trabalho) com 

as lutas mais amplas em torno de um outro projeto de sociedade. 

Tabela 10.   Proporção de professores, por renda familiar mensal, segundo indicação de fatores que 
influenciam a aprendizagem : Pesquisa UNESCO  2004 
 

Renda familiar mensal em salários mínimos 
Fatores que influenciam a aprendizagem Até 2 De 2 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 Mais de 20 Total
Gestão da escola 9,3 8,9 8,2 12 13,4 9,7 

Acompanhamento e apoio familiar 81,4 80,1 79,7 76,1 68,6 78,3

Competência do professor 30,2 31,6 31,8 32,6 33,1 31,9

Nível econômico e social da família do 

aluno 7 7,2 7,7 6,5 5,2 7,1 
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Infra-estrutura, equipamento e 

condições físicas da escola 14 12,6 16,1 16 12,4 14,8

Relação professor/aluno 52,6 55,4 52,2 53,5 60 53,9

Fonte:  UNESCO, Pesquisa de Professores, 2002.         

Nota:  Foi perguntado aos professores: Existem diversos fatores que influenciam a aprendizagem. Da lista seguinte, escolha os dois que 
o(a) sr.(a) considera mais importantes ( Marque os dois mais importantes ) 
 

O “admirável mundo novo” oferecido pelas novas tecnologias também faz parte 

das crenças da maioria dos professores, embora 23,1% deles tenham indicado que as 

tecnologias “vão substituir parcialmente o trabalho dos professores nas aulas”, 

especialmente os com menor renda. A grandiosa maioria, entretanto, tem expectativas 

salvadoras em relação às TIC, tal como os organismos internacionais defendem (Tabela 

11). O que, provavelmente, não se considera é que o problema não está nas tecnologias em 

si mesmas, mas no modelo de produção, acesso, imposição, deformação e dependência 

que trazem consigo.95  

 

 
Tabela 11. Proporção de professores, por renda familiar mensal, segundo opinião sobre os efeitos 
das novas tecnologias de informação sobre a educação:  Pesquisa UNESCO 2004 

 
Renda familiar mensal 

Efeitos das novas tecnologias de 
informação sobre a educação 

Até 2 
salários 
mínimos 

Mais de 
2 a 5 

salários 

Mais de 
5 a 10 

salários 

Mais de 
10 a 20 
salários 

Mais de 
20 

salários Total 

Vão substituir parcialmente o trabalho dos 
professores nas aulas 29,8 24,3 23,9 20,3 17,9 23,1 

Vão promover uma desumanização do 
ensino e das instituições pedagógicas 
 19,5 17,3 17,7 14,9 13,1 16,7 

Vão criar facilidades para os alunos 86 84,6 86,4 88 90,3 86,5 

São recursos que facilitarão o trabalho dos 
professores nas aulas 88,4 89,9 91,6 91,3 90,3 90,8 
 
Permitirão melhorar a qualidade da 
educação e da aprendizagem 81,4 84,4 84,9 86,4 85,5 85 

                                                        
95 “Em nome da memória eletrônica nossos povos estão sendo pressionados a renunciar a ter e desenvolver 
sua própria memória, posto que na alternativa entre atraso e modernidade a memória cultural não conta, não 
é informaticamente operativa, não sendo, portanto, aproveitável (MARTIN BARBERO, 2003, p.264-268). 
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Vão ampliar as oportunidades de acesso ao 
conhecimento por parte dos alunos 
 81,4 84,4 84,9 86,4 85,5 85 

Fonte:  UNESCO, 2004.Nota:Mais de uma opção era possível 

 

Aos professores participantes da pesquisa da UNESCO (2004) foi proposta uma 

questão que destaca dois valores caros ao pensamento liberal  e, cujos limites, numa 

sociedade de classes, já foram mencionados anteriormente: a liberdade e a igualdade.96 A 

pergunta criava uma certa oposição entre ambos, reforçando o aspecto individual de 

escolha. Na segunda alternativa, expressivamente mais escolhida pelos professores, a 

opção era: “A liberdade e a igualdade são importantes, mas se tivesse que escolher uma 

das duas, consideraria a igualdade como mais importante, isto é, que ninguém se veja 

desfavorecido, e que as diferenças de classe social não sejam tão fortes”. Nesta opção, 

portanto, a igualdade é uma auto-percepção e as diferenças entre classes podem ser 

suavizadas, desconsiderando que as sociedade capitalistas se estruturam em classes 

distintas  (não-proprietários e proprietários privados dos meios de produção). No caso 

particular desta questão, havia a possibilidade de o professor não concordar com as 

alternativas propostas. Como os que não concordaram são a minoria (3,2%), 

compreendemos que mudanças dentro da ordem fazem parte das expectativas dos 

professores, mas apenas essas (Tabela 12). 

Tabela 12 Proporção de professores, segundo afirmações sobre a importância da liberdade e 
da igualdade: Pesquisa UNESCO - 2004 

Afirmações 
 Proporção (%) 

 
Para mim, a liberdade e a igualdade têm a mesma importância. Mas se tivesse que 
escolher entre uma e outra, consideraria a liberdade individual como a mais importante, 
quer dizer, que cada um possa viver em liberdade e desenvolver-se sem obstáculos 
 19,7 

                                                        
96 A igualdade real não é própria do liberalismo, mas da luta socialista. Como mencionado no Capítulo 1, os 
indivíduos são considerados iguais em relação às leis, ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e também 
à educação, embora não sejam material e socialmente iguais, particularmente naquilo que mais contribui na 
fixação dos limites da sua ação, isto é, na sua posição dentro da estrutura econômica da sociedade.  
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A liberdade e a igualdade são importantes, mas se tivesse que escolher uma das duas, 
consideraria a igualdade como mais importante, isto é, que ninguém se veja 
desfavorecido, e que as diferenças de classe social não sejam tão fortes 75,6 
 
Não concorda com nenhuma das duas frases 
 3,2 
 
Não sabe 

 
1,5 

 
 
Total 

 
100 

Fonte:  UNESCO, Pesquisa de Professores, 2004 

 

Os dados da última tabela, a de número 13, foram resgatados neste estudo por 

sugerir que parte expressiva dos nossos professores se identifique com a moral  

hegemônica da sociedade burguesa, na qual virtudes econômicas se transformam em 

virtudes morais. Dos participantes da Pesquisa (2002), 27% não gostariam de ser vizinhos 

de favelados, nem de morar perto de viciados em drogas (69,2%) ou, ainda, de pessoas que 

já foram presas (42,8%). Ocorre que, não são poucos os alunos da rede pública que moram 

em favelas, consomem ou convivem com pessoas que usam ou vendem drogas, tendo 

passagem na polícia ou, mais freqüentemente, sido humilhados por ela. Para tanto, basta 

ser jovem e negro e morar em qualquer favela dos grandes centros.97  

Tabela 13 . Proporção de professores, segundo opinião a respeito de ter determinados grupos  
sociais em sua vizinhança : Pesquisa UNESCO 2004 
 

Proporção (%) 
Grupo 1: categorias sociais estigmatizadas 

 
 
Gostaria Não gostaria Indiferente Total 

 

Extremistas de direita 4,3 41,6 54,1 100 

Extremistas de esquerda 5,9 39,6 54,5 100 

Favelados 8,8 27 64,2 100 

Homossexuais 6,8 21,2 72 100 

Idosos 47,5 1 51,6 100 

Pessoas com aids 9,8 11,4 78,8 100 

Pessoas que já foram presas 4,1 42,8 53 100 

Prostitutas 6,2 42,1 51,7 100 

Viciados em drogas 2,3 69,2 28,5 100 

                                                        
97 Outras pesquisas da UNESCO e do CNTE indicam a gravidade do problema das drogas dentro e no 
entorno da escola pública.Chamam a atenção, igualmente, os níveis de rejeição às prostitutas e aos 
homossexuais bem como a discreta maior tolerância em relação aos extremistas de esquerda do que aos 
extremistas de direita. 
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Grupo 2: categorias étnicas / com 
características de origem 
 Gostaria Não gostaria Indiferente Total 

Indígenas 30,4 3,5 66,1 100 

Negros 34,4 1,3 64,3 100 

Nordestinos 35,2 2,5 62,1 100 

Fonte:  UNESCO, 2004.    

Notas:  Foi perguntado aos professores: Na lista seguinte existem vários grupos de pessoas. Quais dessas 

pessoas o(a) sr.(a) gostaria e quais o(a) sr.(a) não gostaria de ter como vizinho? 

 

 

Pensar politicamente, como ensina Florestan Fernandes, só se aprende na prática. 

Se o professor ignora (ou rejeita) a pessoa do seu aluno e as condições em que ele vive, ou 

não vai aprender a pensar politicamente ou vai agir politicamente de forma conservadora. 

A mudança, em qualquer sociedade, é um processo político e a mudança efetiva requer 

luta entre classes. A contribuição da escola é discutir as possibilidades históricas dos 

homens a partir da compreensão do lugar que se ocupa.  
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3. TRABALHO DOCENTE E ENSINO MÉDIO 

 

3.1  ESTADO E ENSINO MÉDIO 

 

O Estado é, como vimos no Capítulo 1, a forma concreta de um mundo produtivo, 

já que a base produtiva, em si, existe sob o aspecto de formas políticas e jurídicas. Estado 

e ideologia mantêm nexos profundos com interesses de classe, sendo a política de Estado a 

afirmação dos interesses de uns setores sobre os de outros. ”Estado significa, em especial, 

direção consciente das grandes multidões nacionais:é necessário, portanto, um contato 

sentimental e ideológico com estas multidões e, em certa medida, simpatia e compreensão 

de suas necessidades e exigências” (GRAMSCI, 2004, p.74-75). Apresentando-se como 

neutro e acima de interesses específicos, o Estado nas sociedades burguesas  não deixa de 

comportar demandas contraditórias incluindo as relacionadas à educação e à escola já que, 

sobre elas, não há interesses únicos.  

Que função o Estado brasileiro assumiu, nos anos 90, em relação ao Ensino 

Médio? Que políticas foram implementadas, com que justificativa, a partir de que alianças 

e com proveito de quem são questões prioritárias a serem analisadas neste capítulo. Nessa 

direção, compreendemos ser oportuno um breve resgate sobre a forma como se constituiu 

o ensino secundário/médio no Brasil, a partir de duas condições articuladas: a dualidade 

de propostas de formação nesse nível e a precariedade da expansão da escola pública 

destinada à maioria. 

As políticas, assim como os problemas nesse nível de ensino, estão inscritos no 

âmbito das relações típicas de uma sociedade dividida em classes, na qual a origem social 
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define quem assumirá  funções intelectuais e instrumentais no sistema produtivo como já 

discutido.Anísio Teixeira (1974) lembra que, até 1925, o Brasil tinha um modesto ensino 

secundário, predominantemente privado, de caráter acadêmico e intelectualista, com 

veleidades de imitação do sistema francês.Para uma população em idade escolar de 

4.350.000, o número de alunos não excedia a 52.500, em 1927. Para o povo, havia uma 

certa quantidade de lugares nas escolas primárias públicas, sendo que poucos 

conseguiriam chegar às escolas normais e profissionais mantidas, em quase sua totalidade, 

pelo Poder Público. O ensino secundário seria, assim, privilégio de pouquíssimos. 

O Estado brasileiro assumiu o controle dos estabelecimentos de ensino secundário 

a partir da criação do então Ministério Educação e Saúde Pública, em novembro de 1930, 

como um dos primeiros atos do governo provisório de Getúlio Vargas. As reformas 

Francisco Campos98, em 1932, definiram um ensino secundário de dois ciclos: o 

fundamental, com duração de cinco anos, equivalente ao que depois se chamou de ginásio, 

e o complementar, com duração de dois anos, voltado para a preparação para os cursos 

superiores existentes naquele momento. Reforçou-se a função do ensino secundário 

destinado à menor parcela da população e o caráter propedêutico desse nível, com a 

criação de três modalidades de ensino complementar: o pré-jurídico, o pré-médico 

(Medicina, Farmácia e Odontologia) e os pré-politécnicos (Engenharia e Arquitetura). 

Foram, ainda, estabelecidas as condições de aprovação e admissão no ensino secundário 

oficialmente reconhecido, isto é, o Colégio Pedro II, e nos estabelecimentos de ensino 

secundário livres (municipais, estaduais e particulares), tal como a fiscalização federal, às 

expensas das escolas.  

                                                        
98 Sua posse resultou, entre outros motivos, da pressão de setores conservadores da Igreja Católica. 
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O Estado Novo é o tempo das Leis Orgânicas na área da educação (Reformas 

Capanema99), regulando a educação com inspiração na Reforma Gentile italiana. Como 

finalidades do ensino secundário, as Reformas Capanema indicavam a formação da 

personalidade do adolescente, da consciência patriótica e da consciência humanística, o 

preparo intelectual para estudos superiores, a  formação das elites condutoras. Portanto, a 

expansão efetiva desse nível de ensino não se daria para todos. Com as reformas do 

Ministro Capanema foram criados os cursos secundários de primeiro ciclo (ginásio) e de 

segundo ciclo (científico e clássico) e, em separado, os cursos básicos e técnicos de  

segundo ciclo: o agrotécnico, o comercial técnico, o industrial técnico e o normal que não 

permitiam acesso ao ensino superior. Tais reformas, feitas “pelo alto”, integravam o 

processo de modernização conservadora do Brasil. Entre os professores, prevalecia uma 

forte hierarquia “intra-profissional”, conforme descreveu Fernando Azevedo (1940), 

originada pelas diferenças de preparação profissional, vencimentos, regalias e vantagens, e 

com a seguinte estratificação: a) mestre-escola ou professores primários b) mestres e 

contra- mestres de escolas técnico- profissionais c)professores de ensino secundário d) 

professores de ensino superior e universitário. “A distinção já suprimida entre professor de 

um lado e mestre (de desenho, de trabalhos manuais, de ginástica), de outro, implicava 

numa distinção de classe, baseada na superioridade do ensino intelectual sobre o ensino 

manual”(AZEVEDO, 1940, p.192). 

A  pressão das camadas médias por educação secundária aumenta no final da 

década de 1940, por um ramo de ensino que detinha maior prestígio social. Mais 

pauperizados, esses setores tinham dificuldade para encontrar vagas nas poucas escolas 

públicas secundárias existentes100.Com fim do Estado Novo, inicia-se uma tentativa de 

                                                        
99 Gestão no período de 1934 a 1935. 
100 Sposito (1992), em sua análise sobre a luta popular pelo ensino público no município de São Paulo, identifica os anos 1940/1950 

como os de grande impulso na expansão das oportunidades de acesso à escola secundária ginasial. Em São Paulo, a solução para esse 
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desmantelamento do que se identificava com a ditadura Vargas e, nesse contexto, o 

anteprojeto de Lei de Diretrizes e Bases enviado ao Congresso,  em 1948, tornou-se objeto 

de disputa entre os que defendiam  o Estado Novo, os representantes da Igreja Católica e 

os proprietários de estabelecimentos particulares de ensino. Estas disputas perduraram 

intensas até 1961, ano de aprovação da lei, mantendo-se de forma precária a expansão da 

escola pública secundária: 

“Como a primária, a escola secundária organizou-se em turnos, 
reduzindo o período escolar a meio dia, e à noite, a um terço de dia. 
Improvisou professores. Sem sequer possuir a modesta pedagogia da 
escola primária, não inquietou nenhuma agulhada de consciência na 
prática dos métodos mais obsoletos de memorização, da simples 
imposição de conhecimentos inertes e do formalismo das notas e dos 
exames. Fez crescer uma indústria de livros didáticos fáceis e 
fragmentados, de acordo com o programa e reentronizou o passar no 
exame como finalidade suprema e única da tortura, meio jocosa, meio 
trágica, que é o nosso atual ensino secundário. Num país em que a 
iniciativa privada foi sempre reticente ou apática, para tudo que custa 
esforços e não remunera amplamente, fez-se o ensino secundário um 
dos campos prediletos dessa iniciativa (TEIXEIRA, 1953, p. 1122-
1124). 

 

A LDB, em 1961, passa a reconhecer a integração completa do ensino profissional 

ao  sistema de ensino, estabelecendo-se a equivalência entre os cursos propedêuticos e 

profissionalizantes.A equivalência dos cursos técnicos aos cursos secundários, entretanto, 

nem foi resolvida de uma vez, nem significou equivalência total. Os alunos dos cursos 

técnicos não podiam continuar na série correspondente do ensino secundário, se assim o 

desejassem. Dessa forma, a dualidade estrutural ficou mantida pela oferta de ramos 

distintos de ensino, formando trabalhadores instrumentais e intelectuais por meio de 

escolas diferentes. A Igreja Católica e a iniciativa particular continuavam detendo a maior 

                                                                                                                                                                       
crescimento foi o aluguel de prédios onde funcionavam anteriormente escolas particulares e, em 1949, a cidade contava com 7 ginásios 

públicos que atendiam a 2170 alunos e 1279 alunas, em regime misto. No Rio de Janeiro, até 1947, sem contar o Colégio Pedro II, 

existiam, apenas, 3 ginásios gratuitos.O Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia (UFRJ) seria criado em 1948 
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parcela de matrículas do ensino secundário.101 Durante o Regime Militar, sob a influência 

da TCH, é constituída a equipe de planejamento do Ensino Médio (EPEM), com apoio da 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Em 1967, o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento reforça a lógica adequacionista  da educação à 

economia, em sintonia com os interesses da burguesia e, em 1968, cria-se o PREMEM - 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio.A vigilante iniciativa particular sobre 

o Ensino Médio era mantida com a chancela dos conselhos de educação: 

Durante as duas décadas de ditadura (1964/1985), as afinidades políticas 
dos empresários do ensino com os governos militares abriram caminho 
para sua representação majoritária (quando não exclusiva) nos conselhos 
de educação, inclusive no federal. Tornando-se maioria, eles passaram a 
legislar em causa própria. Os resultados foram expressos em cifras 
estatísticas e financeiras.  Impulsionados pela demanda de vagas, pelo 
freio na velocidade de expansão das redes públicas de ensino e, 
especialmente, pelas normas facilitadoras, as instituições privadas de 
ensino multiplicaram-se em número e cresceram em tamanho. Em 
qualquer capital de estado e até mesmo nas cidades médias do interior, 
pequenos ginásios e cursinhos pré-vestibular acumularam capital, alunos 
pagantes e níveis de ensino. Alguns ganharam até o status de universidade 
(CUNHA, 2004, p. 802-803). 

 

A procura pelo ensino superior como possibilidade de ascensão social acentua-se 

no final dos anos 60. Insatisfeitas, as camadas médias se mobilizam, contestam a política 

educacional e vão às ruas. Em 1971, a Lei 5692 revoga o sistema educativo baseado em 

ramos, de forma que o ensino técnico deixa de ser um sistema de ensino. A orientação da 

nova lei, que ampliou a escolarização obrigatória de 4 para 8 séries, era pragmática e 

                                                        
101 No Rio de Janeiro, localizamos a “solução” que o Poder Público encontrou para ampliar a oferta de 
Ensino Médio (ginásio e colégio). Ali, em 1961, existiam 13 estabelecimentos federais de ensino secundário 
de segundo ciclo, 17 estaduais e 123 particulares, segundo o Anuário Estatístico de 1965. Respaldado pela 
gratuidade constitucional de oferta apenas para o ensino primário e nas brechas da LDB vigente, o Conselho 
Estadual de Educação da Guanabara decidiu pela criação de financiamento ao aluno, com reembolso em 
tempo variável, nunca superior a quinze anos, sendo possível ao educando a escolha de qualquer 
estabelecimento particular reconhecido, forma semelhante ao nosso atual financiamento do ensino superior. 
Vale lembrar que, nessa ocasião, o governador era Carlos Lacerda - ardoroso defensor da iniciativa privada 
na educação (BOMFIM, Maria Inês, 2003). 
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tecnicista, com uma pretensa relação adequada entre humanismo e tecnologia. 

Comprometida com os interesses da burguesia brasileira na contenção do acesso ao ensino 

superior decorrente da expansão do ensino secundário nas décadas anteriores, a Lei 

impunha uma profissionalização compulsória no ensino de 2º Grau, que perdurou até 

1982, sob forte resistência do setor privado de ensino na defesa da formação exclusiva 

para continuidade dos estudos no ensino superior. 

Todas as reformas empreendidas no nível médio expressam interesses de classe e 

estão atreladas às transformações no processo produtivo.Por isso mesmo, nenhuma delas 

trouxe significativas alterações quantitativas ou qualitativas para a maioria da 

população.Pelo contrário, contribuíram para subordinar o Ensino Médio aos interesses da 

nossa burguesia. A atualização do conteúdo das várias propostas educacionais atuais, 

iniciada ainda na década de 1980 pelo bloco no poder, tem como determinantes centrais o 

delineamento da nova divisão internacional do trabalho e a direção tomada pelo 

capitalismo brasileiro de associação submissa ao capital internacional.Nessa condição, o 

país precisaria formar uma grande massa para o trabalho simples e um pequeno número de 

trabalhadores para o trabalho complexo. O Ensino Médio público serviria ao primeiro 

grupo, fornecendo-lhes as bases da nova sociabilidade requerida. Foi a maior 

transformação ocorrida na história do Ensino Médio tanto nas suas bases legais, como no 

currículo, como na organização e gestão como será retomado adiante. 

3.2 POLÍTICAS DE ESTADO: INTERESSES DE UNS SOBRE OUTROS  

 
Embora a educação e a escola nas sociedades capitalistas tendam a reproduzir as 

relações sociais dominantes, sua relação com o sistema produtivo não é linear, nem 

estática.A escola interessa também à classe trabalhadora e a seu projeto de superação do 

modo de produção capitalista, como já se discutiu.  
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Se, de um lado, as idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias 

dominantes, como diz Marx (1984), de outro, as contradições da sociedade brasileira eram 

visíveis no final dos anos 1970.102 As “rachaduras” no bloco de poder possibilitavam o 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino na recém institucionalizada pós-graduação 

brasileira na área da Educação.A abertura política dos anos 1980 representava a 

possibilidade de manutenção da hegemonia do grande capital, mas abria possibilidades ao 

movimento de resistência na educação, sob a influência da tradução dos livros de autores 

da chamada “teoria reprodutivista”, como Althusser, Baudelot, Establet, Bourdieu  e 

Passeron. A luta política, entretanto, demandava alternativas que a “pedagogia crítico-

reprodutivista”, como chamou Saviani (2003), não se propunha a oferecer.103  

Em meados dos anos 1980, antes mesmo da Constituinte, a comunidade 

educacional brasileira se mobilizou intensamente.104 Na IV Conferência Brasileira de 

Educação - CBE, realizada em agosto de 1986, em Goiânia, defendia-se que educação 

deveria ter como referência o modo pelo qual a sociedade se organiza, exigindo um 

“acervo mínimo de conhecimentos sistemáticos, sem o que não se poderia ser cidadão, isto 

é, não se poderia participar ativamente da vida na sociedade” (SAVIANI, 1999, p.38). O 

trabalho seria o princípio educativo do sistema de ensino no seu conjunto, materializando 

                                                        
102 A década seguinte testemunharia a presença de novos sujeitos políticos sintonizados com os interesses da 
classe trabalhadora:as comunidades eclesiais de base, a Central Única dos Trabalhadores  e o Movimento 
dos Sem Terra –MST são exemplos nessa direção. 
 
103 Um dos marcos da passagem da teoria “crítico-reprodutivista” para uma teoria “histórico-crítica” 
identificados por Saviani é a tese de doutoramento de Carlos Roberto Jamil Cury: “Educação e contradição: 
elementos para uma teoria crítica do fenômeno educativo”, defendida em outubro de 1979, na PUC-SP. Na 
PUC-SP, no final dos anos 1970 e no início da década de 1980, sob a coordenação de Saviani,  se avançou 
coletivamente e de forma incontestável na área de trabalho - educação com a produção de um conjunto 
articulado de teses, “viabilizadas pela singularidade da proposta teórica e metodológica do curso, que 
privilegiava, como temática, as relações entre escola e sociedade, com vistas à construção teórica e prática 
da pedagogia histórico-crítica e como metodologia, a dialética” (KUENZER, 1987, p.54) Dessa coletivação 
do trabalho intelectual na PUC-SP participaram, como alunos, entre outros: Gaudêncio Frigotto, Acácia 
Kuenzer, Lucília Machado, Paolo Nosella, Neidson Rodrigues, Betty Oliveira, Miriam Warde e Osmar 
Fávero, além de Guiomar Namo de Mello. 
 
104 Em 1979, as recém criadas (ANPED, CEDES e ANDE) uniam-se para  promover a série de conferências 
brasileiras de educação, sendo a primeira delas, a I CBE, em 1980. 
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se na escola politécnica pela união entre instrução e trabalho produtivo.105  Nessa direção, 

o uso da expressão politecnia  e de suas derivações demarcaria uma visão educativa que é 

própria do pensamento socialista e que, certamente, não era defendida de forma 

consensual pelo conjunto de educadores participantes da IV CBE.106  

O Brasil já vivia, no final de 1987, mudanças qualitativamente importantes no 

processo produtivo, demandando políticas educacionais afinadas com a sua condição 

subordinada diante do capitalismo internacional. No final dos anos 80, conforme Frigotto 

(2006), três fatos articulados definiriam os rumos da conjuntura dos anos 90: a derrubada 

do Muro de Berlim, em 1989, concomitante à derrota do socialismo real, base para as 

teses a respeito do fim da história, por Fukuyama; o consenso de Washington, com seu 

                                                        
105 Saviani (2002) considera  educação politécnica e educação tecnológica expressões sinônimas, mas opta 
pela utilização do termo educação politécnica, uma vez que educação tecnológica estaria sendo, na sua 
visão, apropriada pela concepção burguesa dominante, o que não teria ocorrido com a expressão  politecnia. 
 
106 Politecnia, vem do grego polytechnia (talentos múltiplos) 106. Do ponto de vista da perspectiva socialista, 
a educação que é politécnica ou tecnológica articula-se à luta dos trabalhadores pelo acesso às bases teórico-
práticas que caracterizam a forma de produção moderna. Volta-se para o desenvolvimento integral do 
homem, com base no desenvolvimento intelectual, físico, e na formação científica e tecnológica visto que “a 
união do trabalho produtivo com a instrução é um dos meios mais poderosos de transformação da sociedade 
atual” (Marx, 2005). Como esclarece Manacorda (2000), na perspectiva marxiana, o fim educativo é evitar 
nos jovens toda a unilateralidade, estimulando-lhes a omnilateralidade que se realiza sobre a base da 
atividade humana. “A apropriação sensível da essência e da vida humana, do ser humano objetivo, da obra 
humana para e pelo homem, não pode ser apreendida apenas no sentido da fruição imediata, unilateral [...]. 
O homem, se apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, portanto como um homem 
total (MARX, 2004, p.108). A união do ensino com a atividade produtiva que Lenin chamaria de “a grande 
idéia fundamental” se assenta na idéia de que “nem o ensino isolado do trabalho produtivo, nem o trabalho 
produtivo isolado do ensino poderiam pôr-se à altura do atual nível da técnica e do presente estado de 
conhecimento científico” (LENIN, apud MANACORDA, 2000, p.40). Esse ensino exigiria a aquisição de 
conhecimentos de fundo, das bases científicas e tecnológicas da produção e a capacidade de manejar os 
instrumentos essenciais das várias profissões, isto é, “trabalhar -conforme a natureza- com o cérebro e as 
mãos-, porque isso corresponde à plenitude do desenvolvimento humano”(MANACORDA, 2000, p.95). 
Gramsci, por sua vez, ao tratar da questão da união entre ensino e trabalho, sublinha que o trabalho (conceito 
e fato) seriam inseridos na escola unitária pelo conteúdo e pelo método, como princípio educativo, 
permitindo compreender a realidade da produção e as condições nas quais a atividade humana se desenvolve 
na sociedade. A escola unitária, como proposta, deveria ser compreendida dentro da necessidade estratégica 
de formação e progresso dos intelectuais orgânicos do proletariado, para o quê a conquista e a manutenção 
da hegemonia não poderiam prescindir dos seus “aparelhos”, - entre eles a escola -, espaços nos quais são 
construídas também as ideologias. Atento à capacidade de atualização do capitalismo, à hegemonia 
americana e à “eficiência” do taylorismo-fordismo; à “racionalidade” do projeto de escola da burguesia, no 
qual a Igreja tinha papel historicamente decisivo; aos limites das propostas idealistas e do “espontaneísmo” 
da Escola Nova e, fundamentalmente,  preocupado com a criação de um projeto de escolarização próprio às 
necessidades formativas da classe trabalhadora, Gramsci observou a crise de orientação geral da formação 
de intelectuais como parte da complexificação de uma  crise orgânica mais geral.  
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programa monetarista de ajuste conservador e, no plano nacional, a eleição de Collor de 

Mello apoiado por forças conservadoras. 

Inicia-se a elaboração do projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases, cuja primeira 

versão seguiu para Câmara Federal pelas mãos do deputado Octávio Elísio. No projeto, 

ainda sob influência da IV CBE, resgatou-se o conceito de omnilateralidade como 

objetivo da formação básica (ensino fundamental e médio), compreendendo que a 

educação deveria estar voltada à superação da dicotomia entre trabalho manual e 

intelectual, entre profissionalização estreita e formação geral.107 No Ensino Fundamental, 

a relação com o trabalho seria implícita e indireta e, no Ensino Médio, essa relação deveria 

ser explícita e direta. O conteúdo da escola elementar envolveria o conhecimento sobre a 

natureza e sobre as relações estabelecidas entre os homens, base da sua transformação. 

Envolveria, também, os instrumentos de expressão desse conhecimento (a linguagem 

escrita). Na segunda etapa (Ensino Médio), o objetivo seria  a formação politécnica, 

indispensável à compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas 

técnicas utilizadas no processo produtivo, incluindo, em cada escola de forma obrigatória, 

a  criação de oficinas práticas organizadas preferencialmente como unidades socialmente 

produtivas. A proposta, partindo da situação atual  e desenvolvendo seus elementos 

contraditórios,  buscaria agir no interior dessa mesma contradição. 

A forma pela qual, sob o capitalismo, o trabalho poderia ser o princípio educativo 

de uma concepção voltada para a emancipação humana, era, ainda, uma questão 

insuficientemente discutida. O contexto era adverso e a idéia de politecnia do projeto 

original apresentado pelo Deputado Octávio Elíseo foi se descaraterizando, restando no 

texto final da LDB, elaborado pelo Senador Darci Ribeiro, apenas a finalidade proposta 

em relação ao Ensino Médio e, mesmo assim, sem a expressão politecnia, o que era 
                                                        
107 Segundo o Projeto: a educação escolar de 2º Grau seria ministrada apenas na língua nacional e teria como 
objetivo geral propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à compreensão teórica e prática 
dos fundamentos científicos das múltipla técnicas utilizadas no processo produtivo. 
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previsível diante da conjuntura. O senado, como dizia Florestan Fernandes, sucumbiu 

diante de seu espírito de conciliação.108 

Em 1990, na Tailândia,  foi promulgada a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem. A Declaração, 

desconsiderando a forte desigualdade entre os países centrais e periféricos,  previa que o 

novo século estava carregado de esperanças e possibilidades na concretização da educação 

para todos.Atualizando os valores do pensamento liberal, defendia que cada pessoa - 

criança, jovem ou adulto - devia estar em condições de aproveitar as oportunidades 

educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem, sendo 

necessário um enfoque abrangente, capaz de ir além dos níveis atuais de recursos, das 

estruturas institucionais, dos currículos e dos sistemas convencionais de ensino. 

Um dos objetivos traçados pela Declaração era “fortalecer as alianças”, já que não 

se poderia esperar que o Poder Público resolvesse todos os problemas da educação, 

exigindo novas e crescentes articulações amparadas pela “solidariedade internacional”. 

Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, dizia a Declaração, exigiria relações 

econômicas honestas e eqüitativas, a fim de corrigir as atuais disparidades econômicas, 

como se elas não fossem necessárias à sobrevivência do próprio capital. A parceria, como 

estratégia, ganharia, a partir daí, forma e conteúdo também no âmbito das reformas 

implementadas, inscrevendo-se na problemática maior (focalização do papel do Estado na 

área social) e vinculando-se à idéia de desenvolvimento participativo como estratégia 

global. 

                                                        
108 Em 1993, antes, portanto, da promulgação da LDB e sustentado no regime de colaboração definido na 
Constituição de 1988, o MEC põe em discussão  o Acordo Nacional para o Plano Decenal de Educação Para 
Todos(1993-2003), ocasião em que parceiros fundamentais da reforma que seria implementada 
posteriormente já eram os protagonistas: Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), em 
especial e, ainda, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Fórum dos 
Conselhos Estaduais de Educação. 
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A partir da promulgação da LDB, que regulamenta a educação escolar, a educação 

básica passa a compreender a Educação Infantil, o Ensino Fundamental  e o Ensino 

Médio. Tal como definido na Lei, o Ensino Médio, com duração mínima de 3 anos e 2400 

horas, tem como finalidades: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina, sendo a responsabilidade 

pela oferta prioritariamente das Unidades da Federação.109 

Embora a universalização de uma escola básica e única que desenvolvesse  

omnilateralmente os alunos fosse uma exigência do ponto de vista de uma educação 

emancipadora, a sua realização tinha como limite as próprias relações de produção 

burguesas, assentadas na propriedade privada dos meios de produção. 110 Em síntese, a 

escola média brasileira, produto histórico de um determinado modelo de organização 

social, não oferece as condições efetivas na direção de uma escola que propicie a todos o 

                                                        
109 Kuenzer (2001, p.39), discutindo as possibilidades de avançar na direção da escola unitária 
universalizada nas condições concretas e historicamente dadas, traz outros elementos à essa discussão. 
Propondo uma releitura dos textos legais, essa autora conclui que a formação tecnológica básica é 
explicitamente eixo do currículo na LDB, assumindo a concepção que a aponta como a síntese entre o 
conhecimento geral e o específico, determinado novas formas de selecionar, organizar e tratar 
metodologicamente os conteúdos. Como Saviani, Kuenzer parece compreender que as finalidades postas 
para o Ensino Médio na LDB devem ser tomadas como ponto de chegada, orientando ações que considerem 
a escola e o jovem como referência a fim de propor formas curriculares que, considerando o trabalho na sua 
dupla dimensão, permitam estabelecer relações mais imediatas com o mundo do trabalho, sempre que os 
jovens precisem garantir sua sobrevivência. 
110 O próprio Saviani reconheceu que lançou a proposta para contribuir com o debate, sem a “veleidade ou 
ingenuidade de esperar que tal proposta viesse a ser vitoriosa e incorporada à legislação”. Lembrando que 
Álvaro Vieira Pinto se referia à primeira LDB (Lei 4024) como “a lei com a qual ou sem a qual tudo 
continua tal e qual” Saviani, parafraseando  aquele autor, diz que nossa atual LDB “é uma lei com a  qual a 
educação pode ficar aquém, além ou igual à situação atual” (SAVIANI,1999, p.213). 
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acesso pleno e crítico ao saber universal, pois os determinantes das propostas de Ensino 

Médio não estão na escola e sim na estrutura da nossa sociedade. As tentativas de 

eliminação das diferenciações tornam-se inócuas, pois a tendência nas sociedades de 

classes é a recomposição de privilégios e estruturas diferenciadas de ensino. 

Como determinaram o artigo 214 da Constituição Federal e  os artigos 9º e 87º da 

LDB, o país deveria elaborar o seu Plano Nacional de Educação. A Comissão 

Organizadora do II Congresso Nacional de Educação (II CONED) sistematizou, em 1997, 

os resultados das discussões realizadas nas diferentes instâncias organizativas, nos 

diversos eventos programados (I CONED, Seminários Temáticos Nacionais e Locais, 

debates etc.) em todo o país, constituindo-se o II CONED na síntese do esforço coletivo de 

construção do Plano Nacional de Educação- Proposta da Sociedade Brasileira.Na história 

recente, foi a mobilização mais expressiva da sociedade brasileira em torno da educação 

básica. O Plano reivindicava o fortalecimento da escola pública, a democratização da 

gestão e a universalização da educação básica para todos que, no caso do Ensino Médio 

gratuito, desde a Emenda Constitucional 14/1997 estava reduzida a uma “progressiva 

universalização”. 

O Ministério da Educação também enviou o seu projeto de Plano Nacional de 

Educação ao Congresso Nacional (PL 4173/98) deixando claras as divergências  e a força 

das políticas neoliberais sobre o setor.111 Mais do que isso: os dois planos revelam 

propostas diferentes de país. Entre os principais vetos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso à versão final do Congresso, ouvidos os Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, estava a restrição à elevação dos gastos públicos em 

relação ao PIB para atingir o mínimo de 7% proposto.112  

                                                        
111 Em 9 de janeiro de 2001, o presidente da República sancionou, com nove vetos, a Lei nº 10.172/ 
2001, que aprova o PNE 
112 O PNE da Sociedade Brasileira previa mudar o dispêndio,equivalente a menos de 4% do PIB nos anos de 
1990, para 10% do PIB, ao fim dos 10 anos do PNE. 
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A situação do Ensino Médio, que já era grave, manteve-se praticamente a mesma 

ou piorou, a partir do final dos anos 90. Em poucos casos, apresentou alguma melhora, 

esmaecida pelo conjunto de problemas. A Tabela 14 mostra os efeitos do Decreto 2208/97 

e das orientações subseqüentes do MEC à sua rede de instituições de educação tecnológica 

em relação à oferta de Ensino Médio.113 As matrículas nas escolas reconhecidamente com 

melhores condições caíram quase pela metade. Em termos globais, a ampliação (muitas 

vezes desqualificada) de matrículas no Ensino Médio regular não chega a ser animadora, 

considerando-se que, em 2000, menos da metade dos jovens entre 15 e 17 anos cursavam 

o Ensino Médio, segundo o IBGE.114 

Tabela 14. Número de matrículas no Ensino Médio regular diurno e noturno, segundo a dependência  
Administrativa: Brasil 1999 e 2006 
 
                                                                                    ANO 

Dependência  1999 2006 
 
Total 

 
7.769.199 8.906.820 

 
Federal 121.673 67.650 
 
Estadual 6.141.907 7.584.391 
 
Municipal 281.255 186.045 
 
Privada 1.224.364 1.068.734 
   

Fonte:MEC/INEP/Censo Escolar 1999 e 2006 

 

Em termos proporcionais, a grande expansão do Ensino Médio não ocorreu no 

ensino regular diurno e noturno, mas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

oferecida pelas redes estaduais (Tabela 15). Neste caso,  as matrículas dobraram no 

período analisado. 

 
                                                                                                                                                                       
 
113 Art. 3º da Portaria 646/97 do MEC. “As instituições federais de educação tecnológica ficam autorizadas a 
manter Ensino Médio, com matrícula independente da educação profissional, oferecendo o máximo de 50% 
do total de vagas oferecidas para os cursos regulares em 1997, observando o disposto na Lei nº9.394/96”. 
 
114 O grande crescimento de matrículas no Ensino Médio ocorreu no período de 1990 a 1998, momento em 
que a matrícula neste nível de ensino praticamente dobrou. Em que pese a redução do número de matrículas 
do setor privado, vale lembrar a grande expansão de matrículas no ensino superior privado do período, como 
já mencionado. 
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Tabela 15.  Número de Matriculas do Ensino Médio de EJA, segundo a dependência administrativa 
Brasil 1999 e 2006 

                                         Matrículas no Ensino Médio de EJA 
 

  1999 2006 
Total 656.572 1.345.165 
 
Federal 538 814 
 
Estadual 479.422 1.172.870 
 
Municipal 26.304 45.754 
 
Privada 150.308 125.727 

Fonte:MEC/INEP 

 

Entretanto, a expansão do Ensino Médio na modalidade de EJA não seguiria os 

mesmos caminhos em todo o país.Na maioria das regiões, as matrículas decresceram na 

rede privada no período em foco. No Nordeste, pelo contrário, a rede privada de EJA 

ampliou o seu mercado, saltando de 12.886 alunos, em 1999, para 21.416, em 2006. 

Os resultados do ENEM realizado em 2005, com forte participação de alunos 

egressos e concluintes das redes públicas, fornecem outras sinalizações sobre o aluno que 

freqüenta, hoje, o Ensino Médio. Mais da metade dos pais e mães desses alunos 

completaram o Ensino Médio; 46,6% tinham renda familiar de até 2 salários mínimos;  

45,4% exerceram atividade remunerada durante o Ensino Médio115; três em cada quatro 

participantes pretendiam prestar vestibular e continuar os estudos no ensino superior, 

sendo as profissões ligadas às Ciências Biológicas e da Saúde contavam com a preferência 
                                                        
115 Na pesquisa que realizei para o Mestrado em Educação, com 160 alunos do terceiro ano do Ensino Médio 
público e particular observei que: Os alunos trabalhadores da escola pública exerciam atividades que exigem 
pouca qualificação: atendente no comércio, operador de caixa, balconista e vendedor, desossador de carne 
bovina em açougue, auxiliar de pessoal, de serviços gerais e de almoxarifado, desenhista, cozinheira, boy, 
jogador de futebol, cobrador de passagens em kombi de comunidade, músico, estoquista, vistoriador de 
companhia de seguros, trabalhador em manutenção de telefones, inspetor de qualidade e pintor de parede. A 
remuneração mais freqüente girava em torno de 1,5 salário mínimo e a carga horária diária varia entre 2 e 6 
horas. Cerca da metade desses alunos ajudava financeiramente as famílias que, no caso dos alunos da escola 
pública, não ultrapassa 3 salários mínimos.Nas duas escolas particulares também havia alunos trabalhadores, 
geralmente de forma eventual, em atividades diferentes das exercidas pelos da rede pública: aula particular, 
conserto de microcomputador, monitoria em festas infantis, recreação infantil, recepção em eventos, 
instrutor de informática, atividades para as quais, certamente, as experiências escolares no Ensino Médio 
puderam contribuir. Como trabalho eventual, segundo os alunos das escolas particulares, não excede a 4 
horas/dia, correspondendo a uma remuneração situada entre um e três salários mínimos. A quase totalidade 
desses alunos não ajudava financeiramente as famílias, situação inversa à dos alunos da escola pública.Ver 
BOMFIM, Maria Inês. Jovens e Ensino Médio: a eleição dos eleitos?Dissertação de Mestrado.Faculdade de 
Educação da UFRJ.Rio de Janeiro: UFRJ, 2003ª 
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de 24,5% dos participantes. Logo atrás aparecem as profissões ligadas às Ciências 

Humanas (21,2%) e as ligadas às Engenharias e Ciências Tecnológicas (17,4%), sendo a 

profissão de professor da Educação Básica, opção considerada por apenas 8,3% dos 

participantes.116  

Como a materialidade da vida dos alunos não se alterou depois da Reforma, pois 

resulta do modelo de sociedade em que vivemos, as taxas de abandono do Ensino Médio 

regular diurno e noturno mantiveram-se, em 2005, em patamares semelhantes aos de 1999 

(Tabela 16), preservando as graves diferenças regionais, apesar de todas as políticas 

implementadas. Nas regiões Norte e Nordeste, essas taxas ainda se agravaram no período. 

Tabela 16. Taxas de Abandono no Ensino Médio: Brasil e regiões 1999 e 2005 

Taxas de Abandono do Ensino Médio Regular Diurno e Noturno 
Abrangência 
Geográfica Ano Taxa de Abandono 

Brasil 1.999 18.4 

Norte 1.999 22.1 

Nordeste 1.999 19.9 

Sudeste 1.999 17.8 

Sul 1.999 15.4 

Centro-Oeste 1.999 20.5 

 

Brasil 2.005 17.1 

Norte 2.005 22.2 

Nordeste 2.005 22.1 

Sudeste 2.005 12.5 

Sul 2.005 14.9 

Centro-Oeste 2.005 20 

Fonte: MEC/INEP/EDUDATA 

 

Os problemas do Ensino Médio do passado e do presente, nascidos  na dinâmica 

histórico-social, são vinculados à estrutura de classes sociais, como já destacado, e não 

                                                        
116 Vale aqui lembrar alguns dados apresentados por Ciavatta e Trein (2006) a partir de dados dos anos 70, 
recuperados por Fulvia Rosemberg (1989): 53,3% dos alunos vinham de famílias com rendimento superior a 
cinco salários mínimos; no Nordeste, esse valor subia para 10 salários mínimos.Dados da PNAD 1982 
apontavam que 40,5% dos estudantes do Ensino Médio trabalhavam. Os cursos noturnos abrigavam cerca da 
metade de toda a matrícula, com predomínio dos que trabalham.58% dos alunos abandonam a escola entre a 
primeira e a segunda séries. Em 1976, grande maioria chegava à escola sem jantar; outros dormiam durante 
as aulas, e mais da metade  não conseguiam aprovação. 
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poderiam, em que pese o discurso das reformas, como veremos adiante, ser resolvidos 

com remédios parciais. Nas condições atuais, o Ensino Médio não atende nem 

quantitativamente nem qualitativamente às necessidades educacionais da maioria dos 

brasileiros, sendo que a precariedade das condições de oferta tem suas próprias 

especificidades.Se o número de matrículas das redes públicas de Ensino Médio cresceu 

entre 1999 e 2006, como visto, as condições dessa expansão não foram as esperadas em 

relação às instalações.117 No período, reduziram-se ainda mais os percentuais de escolas 

com bibliotecas, mantendo-se os laboratórios de ciências nos mesmos patamares 

insuficientes, ao contrário dos laboratórios de informática, cujo crescimento ajudou a 

movimentar o competitivo mercado do setor (Tabela 18). 

Tabela 17. Porcentagem de escolas públicas de Ensino Médio , segundo equipamentos 
selecionados:Brasil 1999 e 2006 

Equipamentos  
  

ANO 
1999 2006 

Total  12515 17072 

 

Bibliotecas 77,9 63,4 

Laboratório de Informática 32,5 56,0 

Laboratório de Ciências 39,2 39,3 

Quadra esportiva 70,6 72,6 

Fonte: MEC/INEP/EDUDATA 

 

Quando se observam as porcentagens de escolas públicas, em 2006, por região 

geográfica, percebe-se que a precariedade de equipamentos não é linear, sendo a Região 

Sul a que, de forma geral, mantém as melhores instalações.  Há, como se vê, uma certa 

estratificação entre os “perdedores” (Tabela 18). 

Tabela 18. Porcentagem de escolas públicas de Ensino Médio, segundo equipamentos selecionados, 
segundo a região  geográfica – 2006 
 

Equipamentos     Região       
  Brasil NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE

                                                        
117 A parte qualitativa da pesquisa realizada em 2002, pela UNESCO, indicou que as instalações das escolas 
de Ensino Médio público deixam freqüentemente a desejar.Alunos e professores reclamam de banheiros 
sujos, falta de papel higiênico, rachaduras, falta de água potável, encanamentos quebrados ou enferrujados, 
janelas quebradas, entre outros problemas. 
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Total  17072 1400 4602 6905 2814 1351 

       

Bibliotecas 10822 73,2 60,3 50,3 94,5 65,8 

Laboratório de Informática 9560 38,8 36,9 74,7 59 37,5 

Laboratório de Ciências 6715 26,1 27 39,2 74,2 23,2 

Quadra esportiva 12390 62,8 49,4 86,1 81,7 73,5 

Fonte: MEC/INEP/EDUDATA 

 

A realidade do Ensino Médio público no Brasil continua mostrando-se compatível 

com a opção do Estado por um ensino articulado às necessidades de reprodução de um 

capitalismo dependente e subordinado que demanda muito pouco conhecimento para a 

maioria, um pouco de conhecimento para uma pequena parte e um conhecimento 

especializado para uma minoria, sem descuidar tanto da  interiorização da legitimidade do 

posto atribuído de cada um na estrutura social, função precípua das escolas nas sociedades 

liberais, como da responsabilização de cada um no  seu sucesso ou fracasso.  

A escola média desqualificada, sem equipamentos, que sonega  e distribui de 

forma desigual o conhecimento é a escola compatível com o desemprego, com o trabalho 

simplificado, precarizado da maioria. Da mesma forma, é a escola compatível com o 

trabalho docente desumanizado. A forma pela qual o Estado brasileiro, historicamente a 

serviço dos interesses privados e omisso no que diz respeito às coisas públicas 

fundamentais, enfrenta a questão no plano político, renovando e atualizando mecanismos 

de seletividade, não deixa dúvidas sobre isso. De outro lado, em que pesem os discursos 

veiculados sobre a falta de trabalhadores qualificados, a baixíssima oferta pública de 

educação profissional, segmento dominado pelo mercado privado de ensino, que, no total, 

não chega a corresponder a 10% das matrículas do Ensino Médio (Tabela 19), também é 

sinalizadora do trabalhador que se pretende formar. 
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Tabela 19.  Matrículas na Educação Profissional técnica de nível médio, segundo Unidade da 
 Federação e Dependência  Administrativa: Brasil 2006 
 

Matrículas na Educação Profissional 
Dependência Administrativa Unidade da Federação 

Total 
Federal Estadual Municipal Privada 

      
 Brasil   744.690 79.878 233.710 23.074 408.028 

      

 Norte  29.362 5.364 13.402 63 10.533 

 Rondônia  2.039 204 386 - 1.449 

 Acre  1.160 - 1.003 - 157 

 Amazonas  11.941 2.064 5.813 - 4.064 

 Roraima  1.150 1.112 - - 38 

 Pará  6.044 1.225 2.028 63 2.728 

 Amapá  1.658 - 522 - 1.136 

 Tocantins  5.370 759 3.650 - 961 

      

 Nordeste  94.480 27.253 30.971 1.843 34.413 

 Maranhão  4.475 1.735 50 780 1.910 

 Piauí  4.899 2.432 570 320 1.577 

 Ceará  11.262 2.420 456 - 8.386 

 R. G. do Norte  4.647 1.932 - - 2.715 

 Paraíba  9.068 4.604 2.987 - 1.477 

 Pernambuco  33.509 6.956 17.756 16 8.781 

 Alagoas  7.201 1.158 3.946 - 2.097 

 Sergipe  3.547 2.219 375 - 953 

 Bahia  15.872 3.797 4.831 727 6.517 

      

 Sudeste  431.480 27.746 118.798 18.483 266.453 

 Minas Gerais  86.437 13.006 3.638 4.454 65.339 

 Espírito Santo  14.399 4.130 1.144 - 9.125 

 Rio de Janeiro  82.032 9.934 35.223 1.950 34.925 

 São Paulo  248.612 676 78.793 12.079 157.064 

      

 Sul  160.434 14.608 64.486 2.435 78.905 

 Paraná  48.030 2.883 28.069 - 17.078 

 Santa Catarina  34.546 4.430 9.960 659 19.497 

 R. G. do Sul  77.858 7.295 26.457 1.776 42.330 

      

 Centro-Oeste  28.934 4.907 6.053 250 17.724 

 M. G. do Sul  4.478 - 615 - 3.863 

 Mato Grosso  4.156 1.767 1.429 184 776 

 Goiás  11.835 3.140 464 66 8.165 

 Distrito Federal  8.465 - 3.545 - 4.920 
Fonte: MEC/INEP/Censo Escolar 2006 
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Reafirma-se, assim, como indicou Frigotto (2002) nos anos 80, o papel da escola 

capitalista destinada aos trabalhadores, sua produtividade na preservação das relações 

sociais de produção bem como o significado ético-político das posições que atribuem ao 

Ensino Médio um peso unilateral na inserção do Brasil no mundo globalizado. 

3.3 A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: A ALIANÇA MEC/BID 

 

O neoliberalismo brasileiro tem suas especificidades, como analisado nos capítulos 

1 e 2. A eleição de Fernando Henrique Cardoso118, em 1995, a partir da formação de um 

pacto das frações locais da burguesia garantiria um conjunto de reformas pautadas na 

denúncia de uma ‘‘crise do Estado’’, incapaz de enfrentar os desafios da competitividade 

requerida pela globalização. A vitória de FHC, entretanto, só seria possível com o apoio 

de parte dos setores populares afastados, historicamente, dos direitos sociais.  

A “crise” foi, assim,  o mote para as transformações requeridas: “dada a crise do 

Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do Estado mínimo, é necessário reconstruir o 

Estado, de forma que ele não apenas garanta a propriedade e os contratos, mas também 

exerça seu papel complementar ao mercado (BRASIL, 1995, p.7). A “crise”, conforme o 

discurso social democrata, não poderia ser explicada nem pelo populismo, nem pela 

inexistência de estabilidade, nem pela natureza equivocada de intervenção do Estado que, 

afinal, teria sido responsável pelo desenvolvimento da América Latina entre os anos 30 e 

80. Explicaria-se, sim, pelo crescimento excessivo e distorcido do Estado e pelo 

esgotamento da estratégia de intervenção. E explicaria-se, sobretudo, pela crise fiscal a 

que foi levado o Estado na América Latina nos anos 80, uma crise que o imobilizava e o 

                                                        
118 As forças reunidas em torno desse pacto se proclamam sociais-liberais, pois não se identificam com o 
neoliberalismo e a social - democracia clássica. Defendem uma reforma radical no Estado, respaldados 
intelectualmente por Antony Giddens e David Miliband (terceira via).Segundo Tony Blair (apud Antunes 
2004, p.108), a terceira via é a rota para a renovação da e do êxito para a moderna social- democracia.Trata-
se de valores essenciais do centro e do centro-esquerda para um mundo de mudanças sociais e econômicas 
fundamentais, livre de ideologias antiquadas. No Brasil, Bresser Pereira, por exemplo, se considera um 
social-liberal. 
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transformava em obstáculo, ao invés de promotor de desenvolvimento (BRESSER 

BEREIRA, 1991, p.7). Na verdade,  a “crise” servira aos propósitos das reformas 

estruturais impostas pelo Banco Mundial e pelo FMI119, por meio de seus pacotes de 

empréstimos de ajuda para o “desenvolvimento sustentável”, sem conflitos, e para o 

“combate à pobreza”, intensificada desde os anos 80 nos países periféricos. Estava se 

formando um novo bloco histórico conservador, em defesa de um pensamento único em 

favor do capital (Neves, 2005). 

No Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995)120, o Governo FHC 

explicitaria a motivação das reformas estabilizadoras implementadas, no Brasil, na 

segunda metade dos anos 90. A crise dos anos anteriores era a crise de um Estado que 

havia se desviado de suas funções básicas, acarretando deteriorização dos serviços 

públicos, crise fiscal e inflação.121 Modernidade gerencial, racionalidade, eficiência, 

qualidade,  produtividade, profissionalização do servidor público e flexibilização da 

estabilidade  do servidor público seriam metas a serem defendidas com entusiasmo por 

                                                        
119 Conforme Adriana Melo (2005, p.70), a criação dos organismos internacionais atuais acompanhou o 
movimento de transformação geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial e ampliou os poderes de 
planejamento e ações de sociabilidade dos países vencedores. A condução no processo de dependência e 
associação de países do mundo capitalista foi cuidadosamente pensada a partir dos conceitos de 
planejamento da época, centralizando decisões e  consolidando a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, 
sob o conceito de interdependência.Nas décadas que se seguiram, o movimento de consolidação dessa 
interdependência se aprofundou ainda mais, fundamentando a política de ajuste por meio de reformas para o 
crescimento (MELO,Adriana, 2005, p.70). 
120Autoria de Luiz Carlos Bresser Pereira.MARE - Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado. 
 
121 Conforme Bresser Pereira (1991,p.13) “Se a abordagem da crise fiscal contém uma análise das causas da 
crise da América Latina mais adequada ou correta do que a abordagem de Washington, as respectivas 
reformas econômicas deverão ser também de alguma forma diferentes. A diferença fundamental é que não 
basta estabilizar e liberalizar, não basta combater o populismo econômico e reduzir a dimensão do Estado. A 
intervenção do Estado não é nociva por natureza. O Estado se tornou um obstáculo ao desenvolvimento da 
América Latina depois de ter sido um promotor estratégico desse mesmo desenvolvimento quando, no 
quadro de um processo cíclico, a estratégia de substituição de importações esgotou-se, quando as distorções 
provocadas pela intervenção superaram seus objetivos corretores, quando a crise fiscal se desencadeou. Em 
conseqüência, a reforma econômica fundamental consiste em resolver a crise fiscal e em reduzir a dívida 
pública (na prática, em encontrar diversas formas de cancelá-la). Através do cancelamento da dívida que não 
pode ser paga e de um ajuste fiscal que contemple redução de despesas e aumento de impostos sobre aqueles 
que podem pagar, será possível recuperar a capacidade de poupança do Estado, para que este possa, no curto 
prazo, executar uma política macroeconômica e, no médio prazo, definir uma política de retomada do 
desenvolvimento, da qual faça parte uma política industrial e tecnológica, uma política social e uma política 
para o ambiente. 
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todos, em busca de justiça social. As estratégias prioritárias incluíram  a definição precisa 

de objetivos, a autonomia dos gestores, a descentralização, a redução de níveis 

hierárquicos, a permeabilidade à participação de agentes privados e de organizações da  

sociedade civil, deslocando a ênfase dos procedimentos (meios) para os resultados (fins). 

O novo paradigma gerencial fundamentado na confiança e na descentralização da decisão 

exigiria, além das formas flexíveis de gestão, incentivos à criatividade em busca dos 

seguintes objetivos globais:aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade 

administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do 

Estado para o atendimento aos cidadãos; limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe 

são próprias, reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade 

pública não-estatal e a produção de bens e serviços para o mercado e para a iniciativa 

privada; transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local e, 

finalmente, transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, 

de forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a União.  

A Reforma de Estado abriu as portas para as reformas da educação profissional e 

do Ensino Médio, embora o chão dessas reformas, como no caso das anteriores, estivesse 

nas relações capitalistas que as produziram. Para compreendê-las, como formas de 

intervenção de um Estado comprometido com os interesses privados, consideramos 

necessário situá-las no âmbito das relações de poder e da luta hegemônica de uma 

sociedade de classes.  

A racionalidade das mudanças propostas na gestão do Ministro Paulo Renato de 

Souza122 no MEC (1995-2002), logo após ter ocupado a Gerência de Operações do BID 

                                                        
122 Ministro Paulo Renato de Souza, hoje Deputado Federal pelo PSDB de SP.Proprietário da PRS 
CONSULTORES, uma empresa de consultoria especializada na “Indústria do Conhecimento” (sic),criada 
em maio de 2003, da qual fazem parte a maioria dos ex dirigentes do MEC. 
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(1991-1994), contou com a fundamentação já produzida por Cláudio de Moura Castro123 e 

Guiomar Namo de Mello124, atuantes consultores do Banco Mundial,  do BID, nos anos 

90, assim como do MEC. Essa fundamentação garantiria organicidade das reformas do 

nível médio de ensino ao conjunto de reformas de Estado e, ainda, uma impressionante 

velocidade às mudanças empreendidas. Cláudio Moura Castro tinha, do ponto de vista 

ideológico, indicações pragmáticas e contundentes sobre as mudanças que a sociedade 

brasileira estaria demandando em termos de educação média. A veiculação simultânea 

dessas idéias pelo MEC, pelo BID e, posteriormente, pela Revista Veja, dava a impressão 

de que um e outros eram uma só coisa. Para Moura Castro (1998), o nível médio, 

esquecido “em um desvão do ensino”, estaria congelado no tempo: 

“As ideologias igualitárias resistem a qualquer solução que ofereça 
programas, onde certos grupos aprendem conteúdos diferentes ou voltados 
para aplicações práticas Com ainda maior ferocidade resistem a soluções 
que não tenham a equivalência do secundário e que não dêem o direito de 
fazer o vestibular [...]Após o estabelecimento, no Brasil, da 
profissionalização obrigatória do segundo grau e do seu abandono 
abrupto, nada se fez e nada se pensou nesta direção. Na melhor das 

                                                        
123 Formado em economia pela UFMG. Mestrado pela Universidade de Yale. Um ano de estudos no 
programa de doutoramento da Universidade da Califórnia em Berkeley e Ph.D. em Economia pela 
Universidade de Vanderbilt. Ensinou nos programas de mestrado da PUC/Rio, Fundação Getúlio Vargas, 
Universidade de Chicago, Universidade de Brasília, Universidade de Genebra e Universidade da Borgonha 
em Dijon. Trabalhou no IPEA/INPES e foi Coordenador Técnico do Programa ECIEL, passando em seguida 
a Diretor Geral da CAPES. Foi também Secretario Executivo do CNRH / IIPEA. No exterior, foi Chefe da 
Divisão de Políticas de Formação da OIT (Genebra), Economista Senior de Recursos Humanos do Banco 
Mundial, passando para o BID como Chefe da Divisão de Programas Sociais. Ao aposentar-se do BID, em 
fins do ano 2000, assumiu a posição de Presidente do Conselho Consultivo das Faculdades Pitágoras. 
Articulista da revista Veja. 
 
124Formada Pedagogia pela USP em 1966. Mestrado e doutorado em educação na PUC/SP.Pós doutorado no 
Institute of Education da London University em1991-1992. Professora da PUC-SP de 1969 a 1985 e 
professora visitante, na UNICAMP, na Universidade Federal de São Carlos e na Universidade Federal de 
Minas Gerais. Paralelamente, trabalhou por mais de 10 anos como Pesquisadora na Fundação Carlos 
Chagas.. Em 1982, foi nomeada por Mario Covas Secretária Municipal de Educação de São Paulo. Em 1986, 
elegeu-se Deputada Estadual de São Paulo.Em 1990 e 1991 foi consultora da preparação de projetos do 
Banco Mundial de investimento em educação na região Nordeste e no Estado de Minas Gerais. De 1992 a 
1996 viveu em Londres para seu Pós Doutorado e os seguintes em Washington, onde trabalhou como 
Especialista Senior de Educação no Banco Mundial e no BID, assessorando a preparação de projetos de 
investimento do setor público em educação na Argentina, Paraguai, Equador, Uruguai e Bolívia. Em 1997 
assumiu a Direção Executiva da Fundação Victor Civita, do Grupo Abril Também em 1997 foi nomeada 
pelo Presidente Fernando Henrique para o cargo de Conselheira do Conselho Nacional de Educação-Câmara 
de Educação Básica. No CNE, foi Relatora do Parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio; Participou da elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional; Participou da 
elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica em 
Nível Superior. De 1998 a 2000 deu consultoria a vários projetos educacionais entre os quais se destacam: A 
implementação da reforma curricular do Ensino Média na SEMTEC/MEC. 
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hipóteses, propuseram-se utopias ligadas às correntes da “politecnia”, que 
jamais aterrizou ou chegou a dizer o que precisava ser feito no mundo 
real”(MOURA CASTRO, 1998, p. 3-4). 
 

 
Moura Castro (1998, p.3) defendia a flexibilidade125 das propostas porque, segundo 

ele, o Ensino Médio recebia alunos com níveis de aptidão, idade e motivações muito 

diferentes: ”se os alunos têm aptidões e planos de vida diferenciados, colocá-los todos 

juntos não pode dar certo”. Assim, seria necessário acomodá-los em lugares diferentes e 

oferecer-lhes conteúdos também diferentes (o que poderia ser feito via flexibilidade dentro 

de programas únicos ou por via de programas diferenciados). Contestando a necessidade 

de uma formação integral, Castro (1998, p.3) argumentava que “o ethos da escola 

acadêmica mata a profissionalização, sobretudo nas ocupações industriais - cheias de 

graxa e serragem”. A escola não leva a sério certas profissões. Os professores não têm 

respeito por elas. Seu status é baixo, sendo massacradas pelos valores da escola 

acadêmica. O grande desafio, conclui Castro (1998), era a falta de uma escola média para 

o cidadão do século XXI, liberada da função de preparar para o vestibular e com foco nas 

habilidades básicas requeridas pela sociedade moderna. Particularmente em relação ao 

ensino profissional, as baterias de Moura Castro (1998) voltavam-se para os CEFETs:  

 

As escolas técnicas são [...] quase uma relíquia de uma fase anterior da 
revolução industrial latino-americana. É mesmo surpreendente que, 
ainda assim, muitas sejam instituições bastante sérias e que apresentam 
um desempenho que pode ser brilhante em alguns casos. Em sua 
maioria, compõem o conjunto criado por Nilo Peçanha no início do 
século. O único grande avanço foi a progressiva transformação de 
algumas em CEFETs, que, de resto, ainda carecem de uma boa 
avaliação. Daí que a idéia de transformar todas em CEFETs parece 
neste momento prematura[...]O técnico industrial é um curso que tenta 
fazer tudo e acaba não fazendo nada. É um secundário pleno, dando 
acesso ao vestibular. [...] Mas acontece que o tempo não dá para fazer 
tudo bem. E nem é possível para os alunos adquirir uma profissão, com 

                                                        
125 Flexibilidade, para o autor, significa adaptar os cursos oferecidos aos perfis dos alunos e às características 
da região, e não ser obrigado a oferecer um certo “cardápio fixo” de alternativas em toda e qualquer escola. 
Flexibilidade significa também ampliar o leque de ofertas, quando isso se torne viável, e, ainda, usar 
parcerias e formas de ensino a distância. 
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todos os valores e atitudes que vêm com ela, e, ao mesmo tempo, 
vender sua alma aos reclamos do vestibular.Na verdade, acaba sendo (i) 
um operário improvisado e amadorístico, (ii) alguém que leu e viu 
fotografias de máquinas no livro e (iii) alguém que cursou as matérias 
que caem no vestibular” (CASTRO,1998, p. 24-25). 

 
 

O problema número um das escolas técnicas federais seria, na visão de Castro 

(1998), a clássica indefinição dos perfis dos alunos. A solução para a eficiência e 

produtividade do sistema era simples: separar o certificado acadêmico do título 

profissional: 

“[...]Os alunos terão a opção de fazer só a parte acadêmica, só a técnica 
ou as duas. Naturalmente, para facilitar a vida dos alunos, seria também 
conveniente agrupar as disciplinas em horários diferentes.[...]Assim, 
aqueles que cursam o acadêmico em outra escola poderão freqüentar 
apenas a parte prática. Igualmente, quem já terminou o secundário 
poderá voltar para fazer apenas a parte prática. [...]A vantagem desta 
solução é que, com uma cirurgia menor, elimina-se totalmente a 
matrícula no técnico de alunos cuja meta é o vestibular [...]Isto significa 
que a parte técnica poderá funcionar em três turnos, atendendo a três 
vezes mais alunos. Se considerarmos que, no presente, somente um 
terço dos alunos estão interessados na parte propriamente técnica, sem 
que um só alicate ou martelo adicional tenha que ser comprado, o novo 
sistema poderá gerar nove vezes mais alunos, levando ao mercado de 
trabalho a tecnologia aprendida” (CASTRO, 1998, p.24-25). 
 

 
E assim foi feito.A Reforma da Educação Profissional expressaria a mesma 

proposta defendida por Castro, com um agravante: não apenas os CEFETs tiveram que se 

adequar às exigências de reordenação dos cursos, com a separação entre Ensino Médio e 

técnico.  As redes estaduais de todas as Unidades da Federação também precisariam fazê-

lo, sob pena de não receberem os recursos do Programa de Expansão da Educação 

Profissional- PROEP, criado em 1997, com recursos do BID e do Tesouro Nacional, em 

parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.126 Seguindo o rastro da Reforma de 

Estado, o PROEP trazia uma inovação, isto é, o financiamento direto às iniciativas de 

                                                        
126 US$ 250 milhões do BID e US$ 250 milhões do Brasil (recursos do Tesouro e do FAT) 
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educação profissional de sindicatos e associações e outras instituições da sociedade 

civil.127 

A idéia de uma escola média que formasse o cidadão abstrato do século XXI 

também era preconizada por Guiomar Namo de Mello (1990; 2002) para quem a educação 

faria ponte entre as políticas sociais e aquelas que são estratégicas para o 

desenvolvimento, formando quadros para um desenvolvimento auto-sustentado (Mello, 

1990). A “crise da educação” era parte inseparável da “crise do Estado”, do seu 

crescimento desordenado, sendo os problemas de financiamento da educação decorrentes 

da centralização, gestão ineficiente de recursos e corporativismo dos professores.Em 

relação aos professores,  seria preciso atrelar vencimentos à produtividade, isto é, aos 

resultados, aferidos pela aprendizagem do alunado: 

“Será possível buscar um novo princípio orientador para a carreira do 
magistério?[...]Por que seria heresia considerar a alternativa de ganhar o 
máximo possível enquanto no exercício da atividade, estabelecendo 
como critério o que deve ser e o que não deve ser incorporado na 
aposentadoria, mas remunerando melhor o professor para que ele tenha 
capacidade de poupança[...] como complemento à sua aposentadoria no 
futuro?” (MELLO, 1990, p.67-68). 

 
 O país precisaria de uma revolução educacional, segundo a autora, para o quê 

seria indispensável “limpar o debate educacional  de invencionices populistas” (sic) e dos 

“emaranhados ideológicos” (sic) que tomam tempo e energia, pois a escola  não tem poder 

para determinar o destino social, a ideologia e o projeto político de cada um (Mello, 

1990).128A escola do século XXI seria uma escola para um mundo cambiante e plural, 

definido abstratamente, pela autora. Os avanços tecnológicos, por sua vez, a condição para 

se evitar a ação de novos elementos de seletividade e desigualdade social. O mundo teria 

mudado e este seria o grande argumento para uma radical mudança na educação, tal como 

                                                        
127 O Sistema S não poderia receber recursos do PROEP porque, afinal, já recebem recursos públicos assim 
como os municípios, visto que a educação profissional é competência estadual pela LDB. 
128 A tese   original de Guiomar Namo de Mello é que se a escola é competente no cumprimento de seu 
papel estará prestando um grande serviço às classes populares. 
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para os organismos internacionais, como se viu no Capítulo 2. A agenda educacional 

precisaria, assim, responder aos desafios das transformações aceleradas do processo 

produtivo, às exigências da cidadania moderna, à revolução da informática e dos meios de 

comunicação de massa, bem como descobrir e revalorizar a ética das relações sociais que, 

apesar das mudanças destacadas pela autora, continuam sendo as capitalistas. ”O 

conhecimento é vital, a viga mestra da equidade social, num mundo que deixa de ser 

marcado por bipolaridades excludentes – capital X trabalho, classe dominante X classe 

dominada” (MELLO, 2000, p.34).129  

Mello (2000) defendia, ainda, um dos requisitos mais valorizados pelo BID e pelo 

Banco Mundial: a criação de consensos entre os educadores que precisariam estar mais 

abertos à interlocução com a sociedade (ensino privado, ONGs, empresários), sem 

confundir a gestão do ensino e da aprendizagem com aspirações mais amplas da 

sociedade: 

” Na medida em que o monopólio do Estado sofre um processo de erosão, 
é inevitável que as instituições que estão procurando suprir em quantidade 
e qualidade a oferta de ensino estatal, tragam para a área suas visões de 
mundo, suas soluções para problemas há muito existentes.Não se trata de 
julgar se essas propostas são adequadas ou não, boas ou más.Trata-se de 
encontra formas de discuti-las, buscando zonas onde seja possível 
estabelecer acordos”(MELLO, 2000, p.114-115). 

 
O grande parceiro das reformas do nível médio empreendidas pelo MEC, nos anos 

90, no contexto da reforma de Estado130, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento- 

                                                        
129 As mesmas idéias também já tinham sido defendidas pela CEPAL, em 1992, no documento Educacion y 
Conocimiento: Eje de la transformacion productiva con equidad. A Equidade tem a ver com o acesso a 
educação- quer dizer, com iguais oportunidades de ingresso- e com a distribuição das possibilidades de obter 
uma educação de qualidade num mundo produtivo que exige: qualidade, prazo, trabalho em equipe, 
formação técnica prática, manejo conceitual, comunicação, flexibilidade, capacidade de assimilar novas 
situações, desenvolvimento de novos modos de comportamento, resolução de conflitos, internalização de 
objetivos estratégicos da empresa. Conhecimento é força motriz de desenvolvimento para o que seria 
necessário mais do que “professores-funcionários”. A educação é condição de redução da pobreza, sendo o 
capital humano das pessoas o principal ativo de que dispõem os menos favorecidos. 
 
130 Ver sobre o assunto:DEITOS, Roberto. O capital financeiro e a educação no Brasil. Campinas-SP, 2005. 
Tese (Doutorado em Educação - Área de concentração: História, Filosofia e Educação). Faculdade de 
Educação. Universidade Estadual de Campinas --- UNICAMP e LEHER, R. Da ideologia do 
desenvolvimento à ideologia da globalização: a educação como estratégia do Banco Mundial para ‘‘alívio’’ 
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BID, sendo a UNESCO colaboradora e o Banco Mundial  o apoio permanente. Nas 

reformas, o Paraná saiu na frente das demais UF e da própria União, com o Programa de 

Melhoria da Educação Secundária no Estado do Paraná, em 1996, também financiado pelo 

BID131. 

Em 1998, o BID reafirmaria seus propósitos em relação à necessidade urgente de 

reformas no documento La educación como catalizador del progresso: la contribuición 

del Banco Interamericano de Desarrollo132. O diagnóstico de ineficiência das escolas é o 

mesmo apresentado em documentos anteriores dos demais organismos internacionais, 

vinculando a educação à necessária preparação para a cidadania das populações que vivem 

em democracias nascentes ou em consolidação. Em uma sociedade moderna, uma boa 

educação não apenas inclui a aprendizagem, como, também, uma “crescente consciência 

das regras básicas de cidadania” (BID,1998, p.1). Os pressupostos são, igualmente, os da 

velha TCH, atualizados para a etapa atual do desenvolvimento capitalista. A educação é 

percebida como o principal catalisador de desenvolvimento econômico, de redução da 

pobreza e diminuição das desigualdades e, por isso, segundo o BID, estaria se tornando 

prioridade na mente, nas palavras e nas ações dos dirigentes. O BID que, em épocas 

anteriores, havia concentrado seu enfoque quase exclusivamente na infraestrutura, 

assumiria, agora, uma preocupação mais explícita com outros aspectos da política 

educacional, isto é os gerenciais e os pedagógicos. 

Consolidado o fluxo de estudantes para o ensino primário, o momento, segundo o 

BID, era o da educação secundária. Os professores seriam a chave das mudanças, como 

indicado no Capítulo 2, e o ensino não poderia ser o tradicional, devendo estar aberto à 

educação a distância, mediante processos respaldados pelo rádio, pela TV e pela Internet, 

                                                                                                                                                                       
da pobreza. Tese (Doutorado em Educação - Área de Concentração Administração). Faculdade de 
Educação--- Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998. 
131 Programa de Melhoria da Educação Secundária no Estado do Paraná – Projeto BID BR 0167 
132 Autoria de :Cláudio Moura Castro, Juan Carlos Navarro, Larry Wolff e Marcelo Cabrol. 
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para o quê seria indispensável um volume considerável de recursos, sejam os adicionais, 

sejam os já existentes aplicados com eficiência. Além dos professores, o BID defendia que 

nenhuma reforma teria sucesso  sem liderança na condução do processo e participação da 

sociedade. A descentralização, com autonomia para a escola, era a principal estratégia 

sugerida para uma reforma que não poderia ser realizada por decreto, nem de cima para 

baixo, conforme o BID:  

“Cada país tem um particular ponto de partida, baseado em sua história, 
sua cultura e nível de corporativismo de seus principais grupos[...]Os 
líderes devem criar consenso entre os burocratas, empresários, 
sindicatos e opinião pública, diretores, professores, pais e alunos.Por 
isso, o ‘mercado social’  e a atenção ao processo de diálogo de política e 
formação de consenso são importantes componentes dos esforços de 
reforma[...]Uma importante lição é que a reforma não pode ser dirigida 
por leigos.Se o BID ou qualquer outro organismo multilateral pode 
contribuir para o processo de formação de consenso, o êxito da reforma 
reside na iniciativa local” (BID, 1998, p. 8-9). 
 

 
O Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio – PROMED133, da então 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC, integra um conjunto de ações e 

estratégias articuladas que inclui, entre outras, o Exame Nacional do Exame Médio- 

ENEM, o PROINFO e a TV Escola. Embora as negociações tenham começado antes, a 

Carta- Consulta do PROMED foi aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos- 

COFIEX134, em maio de 1998, com a previsão inicial de um custo total de US$ 1.0 bilhão 

(um bilhão de dólares)135, sendo US$500 milhões (quinhentos milhões de dólares) do BID 

e US$500 milhões (quinhentos milhões de dólares) do Brasil.Deste total, US$50 milhões 

de dólares  seriam do Tesouro Nacional e até US$450 milhões de dólares das unidades 

federativas. A aprovação final ocorreu em novembro de 1999, com valores inferiores, ou 

seja: US$250 milhões de dólares do BID, US$225 milhões de dólares das Unidades da 

                                                        
133 Número de Empréstimo: 1225/OC- BR. Data do Ultimo Desembolso: 24/mar/2007. 
134 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
135 Esses valores constam da Versão Preliminar do PROMED, de 1998, e de entrevista concedida pelo 
secretário da SEMTEC ao Jornal de Brasília, em 10 de maio de 1999. 
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Federação e US$25 milhões de dólares do Tesouro Nacional. Conforme o BID (2007, 

p.2): 

Entre os anos de 1996/1997 as autoridades nacionais solicitaram ao Banco 
apoio para implementar a reforma da educação profissional. No marco de 
desenvolvimento daquela proposta foi acordado também o apoio ao 
esforço do País em enfrentar o desafio da reforma educacional mais 
ampla, em especial o Ensino Médio. Destaca-se o importante papel do 
Banco na definição do Ensino Médio como tema prioritário no Brasil e a 
sua contribuição na identificação do problema para a formulação do 
projeto e no estabelecimento do diálogo com as instâncias formuladoras e 
gestoras União e Estados (BID, 2007, p.2). 
 

 
O objetivo geral do Programa era “apoiar a promoção da reforma e expansão do 

Ensino Médio, melhorando sua qualidade e grau de cobertura, alcançando com isso maior 

equidade, a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país” (MEC, 

2003)136.Os específicos, com referência à equidade, eficiência e efetividade do Ensino 

Médio voltavam-se para o aumento da cobertura do Ensino Médio, atendendo, em 

particular, os jovens em idade escolar, para a redução dos índices de repetência e evasão e 

para o aumento o grau de aprendizagem dos alunos. O Subprograma de Projetos de 

Investimentos das Unidades Federadas (US$450 milhões de dólares) incluía ações de 

desenvolvimento curricular, racionalização e expansão da rede, valorização dos 

profissionais da educação, projetos juvenis, descentralização e autonomia da escola, 

implementação de alternativas de atendimento, fortalecimento institucional dos sistemas 

estaduais de educação e plano de disseminação e difusão. A valorização  dos profissionais 

da educação, vale dizer, era, na maioria das vezes, contemplada por ações pontuais, 

rápidas e rasas:  

                                           Instituição de mecanismos de caráter não-salarial para estimular e 
valorizar os profissionais[...]: instituição de mecanismos de acesso a 
bens culturais e de informação como livros, jornais, revistas, 
espetáculos, computadores e acesso à Internet, para ampliar as 
referências dos educadores, contribuindo para seu desenvolvimento 
pessoal e profissional; institucionalização ou reestruturação dos planos 

                                                        
136 Em 2000, os programas Avança Brasil e Projeto Escola Jovem passaram a integrar o PROMED. A 
segunda etapa do PROMED teria início quando 75% dos recursos da primeira fossem comprometidos, e 
50% desses recursos comprometidos fossem efetivamente gastos. 
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de carreira, dotando-os de perfis mais inovadores e flexíveis, 
estimulando os profissionais a buscarem seu desenvolvimento; adoção 
de incentivos diversos na forma de estágios que permitam a professores, 
especialistas e gestores acesso às experiências educacionais bem-
sucedidas no país e no exterior; instituição de prêmios às escolas e aos 
profissionais que desenvolvam inovações na organização curricular, nos 
métodos e técnicas de ensino, nos materiais didáticos, no uso de 
tecnologias, na avaliação e na gestão.Além disso, ações que assegurem 
aos profissionais do Ensino Médio a necessária habilitação para o 
exercício de suas funções e a execução de estratégias de formação 
continuada visando ao desenvolvimento profissional dos educadores 
(MEC, 2002, p.10). 

 
Já o SubPrograma de Políticas e Programas Nacionais (US$ 37,5milhões de 

dólares)137, continha ações referentes à formulação e condução de políticas para o Ensino 

Médio, operacionalização das políticas, monitoramento e avaliação das políticas e do 

programa e comunicação social. Nestes itens, concentraram-se as ações de formação de 

consenso em torno da Reforma, tendo sido produzida uma grande quantidade de materiais 

destinados a alunos, familiares, docentes e dirigentes,  nos quais invariavelmente a escola 

era apresentada como ultrapassada para as necessidades do novo mundo. Entre esses 

materiais destacamos o CD Ensino Legal, distribuído a todas as escolas brasileiras, em 

1999, contendo  29 pagodes e raps com mensagens como a do Rap da Competência: “A 

vida e a escola tem que ter a ver, com a Reforma do ensino eu vou aprender, as 

competências básicas que vêm com tudo, garantindo o meu trabalho e o meu estudo 

(MEC,1999). 

Os recursos executados foram, entretanto, muito inferiores aos acordados. Segundo 

o BID (2007), foram utilizados US$110 milhões do Banco e US$112 milhões de recursos 

do Brasil, sendo US$70.52 milhões de dólares relativos aos projetos de investimento das 

UF.138 Os problemas na implementação foram muitos, segundo o MEC (despreparo de 

                                                        
137 Componente de Administração (US$10 milhões de dólares).Custos de Supervisão e Inspeção no valor de 
US$2,5 milhões de dólares. 
138 O BID (2007, p.11) confere “destaque para o cancelamento de US$ 140 milhões do empréstimo, o 
primeiro de US$ 100 milhões em 10/12/2003 e o segundo de US$40 milhões em 12/05/2005.O Programa 
manteve-se em situação de “Alerta” durante 12 meses, entre outubro de 2004 e outubro de 2005 em função 
de baixo desembolso no período anterior.Destaque para a realocação de recursos entre componentes e 
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equipes estaduais, contingenciamento de recursos do Tesouro, gestão nos estados e no 

próprio MEC, falhas na elaboração dos projetos estaduais, entre outros) e, também, 

segundo o BID (mudanças nos cenários macroeconômico e político, freqüentes mudanças 

ocorridas ao longo do período 2003-2006 no âmbito do MEC e especificamente, na 

estrutura de gestão do PROMED, entre outras). Todos destacam, adicionalmente, a 

mudança brusca na taxa de câmbio já que, na época da assinatura do contrato, US$ 500 

milhões equivaliam a R$ 800 milhões de reais e, em 2003, esse montante foi praticamente 

duplicado, gerando problemas para as UF arcarem com suas respectivas contrapartidas. O 

fato é que, até outubro de 2003, transcorridos mais de 50% do prazo original para a 

execução do Projeto, apenas 17,6% dos recursos haviam sido desembolsados.139 Enquanto 

isso, o BID recebia, com pontualidade, as suas comissões, mesmo sem despender os 

recursos, configurando um excelente negócio para o Banco. Segundo o TCU (2004):  

“A questão do pagamento de elevadas comissões de crédito, em 
decorrência da falta de planejamento na condução dos projetos 
financiados com recursos externos, foi enfatizada no voto condutor da 
referida decisão, como elemento causador de conseqüências gravosas 
para o erário, falha que vem sendo apontada pelo Tribunal há vários 
anos, em diferentes ministérios[...]”(TCU, 2004, p.3). 
 

 
Embora o BID (2007) valorize efeitos indiretos do PROMED como, por exemplo, 

o fato de o Programa ter posicionado o Ensino Médio na agenda da política educacional 

regional e nacional, os resultados são pequenos em que pese a expansão de matrículas 

                                                                                                                                                                       
categorias: o Componente 2 (Projetos de Investimentos das UF) correspondia a 90% do total do Programa e 
passou a 68%; e o componente 3 (Implementação de Políticas e Programas Nacionais) passou de 8% para 
29%.Evidencia-se desta forma, a adoção de estratégia de ampliação da parcela de execução a cargo do 
Governo Federal.A categoria “3.2. Materiais Didáticos” ampliou-se de 2% para 19% do Programa porque 
passou a abrigar o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM. 
139 A situação fez o Tribunal de Contas da União- TCU (Acórdão 1785/2004) determinar ao Ministério da 
Educação, por meio de todas as suas secretarias, que, sob pena de caracterização de ato de gestão 
antieconômico, apenas formalize novas operações de crédito externas, a exemplo do Contrato de 
Empréstimo nº 1225/0C-BR, após a prévia elaboração e aprovação dos respectivos planos de investimento e 
a obtenção do comprometimento formal de todos os agentes executores envolvidos (sobretudo, quando for o 
caso, aqueles situados nas esferas estadual e municipal de governo), de modo a minimizar, tanto quanto 
possível, os dispêndios a título de “comissões de crédito 
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acima das metas traçadas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.De outro lado, os 

índices de repetência e evasão, como já mencionado, bem como a média de proficiência 

do SAEB em Português e em Matemática pioraram (Quadro 3). 

Quadro 3. Alcance dos objetivos de desenvolvimento, segundo o BID, conforme objetivos do 
PROMED: BID 2007 

 
   Fonte:BID/2007 

 

 

No chamado télos da economia competitiva, a expansão das matrículas no Ensino 

Médio não seria suficiente e, por isso, o Banco Mundial e o BID já atualizaram seus 

discursos em relação ao Ensino Médio, “em consulta com funcionários do governo 

brasileiro e autoridades do setor educacional, no âmbito federal e estadual” (Banco 

Mundial e BID, 2000). A competitividade brasileira só poderá ser conseguida pela 

qualidade da educação, reafirmam o BID e o Banco Mundial. No documento Educação 
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Secundária no Brasil: chegou a hora, o BID e o Banco Mundial reconhecem os esforços 

da expansão, mas avaliam que o desafio atual é transformar o currículo e melhorar a 

qualidade do Ensino Médio, deixando claro ao mercado que: o ensino secundário é 

prioridade do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial. Sem 

explicitar a fonte, mas mencionando estudos realizados aqui mesmo no Brasil sobre 

“fatores escolares” mais e menos determinantes da aprendizagem, o documento traz 

conclusões preocupantes:o nível de escolarização do professor e o salário por ele recebido 

não exercem impacto positivo sobre a aprendizagem dos alunos. 

A mesma “qualidade na educação” fez os ministros da Educação da América 

Latina e Caribe elaborarem um projeto estratégico, em cooperação com a UNESCO, para 

impulsionar as mudanças necessárias à promoção da qualidade da educação.Com essa 

finalidade, em 2002, aprovaram o Projeto Regional de Educação para a América Latina e 

Caribe (Prelac). Por sua vez, o documento O desafio da profissionalização docente na 

América Latina e Caribe, elaborado pela UNESCO em parceria com o Conselho Nacional 

de Secretários Estaduais de Educação- CONSED, faz supor que estejam sendo preparadas 

novas tentativas de curvar os docentes, com a defesa de maior flexibilidade das leis e das 

normas, inclusive as referentes ao tempo necessário à aposentadoria140, maior ênfase nas 

competências e habilidades do que nos conteúdos informativos, maior responsabilização 

da escola e do professor pela aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 

                                                        
140 O documento menciona que Brasil e Porto Rico destacam-se por apresentar a menor exigência de idade 
para aposentadoria de professores – menos de 55 anos. 



 

 

159

3.4 A REFORMA, SEUS FUNDAMENTOS E O TRABALHO DE ENSINAR  

 

Nas  Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio- DCNEM, definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação141, em 1998, encontram-se, de forma mais clara, os 

fundamentos da Reforma do Ensino Médio dos anos 90.142 A Reforma implementou, 

“pelo alto”, o currículo por competências e os princípios pedagógicos da contextualização 

e interdisciplinaridade, alvo de extensa  análise crítica nos últimos anos.143 No documento, 

relatado pela Conselheira Guiomar Namo de Mello, indicada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a educação assumiria, igualmente, papel estratégico em relação às 

demandas de um novo padrão de produção flexível com vistas a  “um perfil de formação 

do aluno mais condizente com as características da produção pós-industrial” (DCNEM, 

1998, p.102). Nesta seção, procuramos indicar que os valores presentes nos fundamentos 

das DCNEM guardam estreita articulação com as propostas defendidas pela burguesia 

brasileira e pelos organismos multilaterais desde os anos 90. Para tanto, procuramos, para 

além das aparências, compreender determinações que embasaram a formulação de um 

discurso pedagógico pleno de certezas. 

A análise empreendida permitiu observar que o “novo Ensino Médio” expressa as  

históricas características de funcionalidade das propostas educativas ao mundo produtivo. 

O texto das DCNEM é recorrente nessa direção, sendo finalidade desejável no Ensino 

Médio o desenvolvimento da capacidade de  assimilar as irreversíveis mudanças que o 

capitalismo promoveu:  

“Nas condições contemporâneas de produção de bens serviços e 
conhecimentos, a preparação de recursos humanos para o 
desenvolvimento sustentável supõe desenvolver a capacidade de 
assimilar mudanças tecnológicas e adaptar-se a novas formas de 
organização do trabalho”(DCNEM, 1998, p. 105). 
 

                                                        
141 Parecer CNE n.º 15/1998, aprovado em 01/06/1998. 
142 O documento foi elaborado em 1997 e apresentado, a seguir, aos secretários de educação estadual. 
143 Ver, em particular, A Pedagogia das Competências, de Marise Nogueira Ramos, e Ensino 
Médio:construindo uma proposta para os que vivem do trabalho de Acácia Kuenzer. 
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Assumindo que o esforço  mundial de reforma do ensino secundário teve como 

forte e primeira motivação as mudanças econômicas e tecnológicas, as Diretrizes saúdam 

a oportuna agregação  mais recente dos “ideais do humanismo e da diversidade”, saídas 

consideradas positivas para os efeitos negativos do “pós-industrialismo”.144 “Diante da 

fragmentação gerada pela quantidade e velocidade da informação é para a educação que se 

voltam as esperanças de preservar a integridade pessoal e estimular a solidariedade” 

(DCNEM, Id., p. 105), defendem as DCNEM. Tal como nos documentos da CNI, do BID, 

do Banco Mundial e da UNESCO, as DCNEM atribuem ao “novo Ensino Médio” a 

possibilidade de exercer função integradora,  o que nos parece incompatível com uma 

sociedade estruturada em classes  que, em virtude da origem social,  retira quase metade 

dos jovens entre os 15 e os 24 anos de idade, especialmente os pardos, negros e pobres, do 

Ensino Médio, conforme as estatísticas oficias teimam em reafirmar.   

As classes sociais e o embate capital- trabalho já não existem, segundo as 

DCNEM, e, como o modelo social não está em questão, suavizam-se os conflitos. Nas 

Diretrizes, a educação é considerada como o caminho certo na direção do novo télos, 

acentuando a função do Ensino Médio no preparo de pessoas mais aptas a assimilar 

mudanças promovidas pelo capital:  

“Diante da violência, do desemprego e da vertiginosa substituição 
tecnológica, revigoram-se as aspirações de que a escola, especialmente a 
média, contribua para a aprendizagem de competências de caráter geral, 
visando a constituição de pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais 
autônomas em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as 

                                                        
144 Vale lembrar, como Handfas (2006)  que “historicamente, o humanismo é a expressão ideológica da 
classe burguesa européia em luta contra a ordem econômica, social e política do regime feudal e contra a sua 
concepção de mundo correspondente. A concepção burguesa do homem encontra sua formulação 
econômico-social precisa no liberalismo da escola clássica inglesa e sua realização prática na constituição 
revolucionária francesa. Na defesa do individualismo, da liberdade e da luta do homem para dominar a 
natureza, diante das possibilidades infindáveis abertas pela expansão econômica e técnica da 
industrialização, o humanismo burguês aboliu, no plano do discurso ideológico, as distinções entre os 
homens, salvo aquelas que provêm de suas iniciativas individuais, ou seja, da sua capacidade de acumular 
riqueza e de ser proprietário. Para o humanismo burguês, o homem, seus direitos e sua liberdade são 
definidos pela propriedade. As classes burguesas sempre utilizaram o argumento de que a essência humana é 
marcada pelo egoísmo para justificar a propriedade capitalista, o mercado e a mercadorização das relações 
sociais (HANDFAS, 2006, p.36-37). 
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diferenças, pratiquem a solidariedade e superem a segmentação social 
(DCNEM, Id.p.105). 
 
 

As DCNEM  proclamam a necessidade de coerência do Ensino Médio com os 

valores estéticos, políticos e éticos que teriam inspirado a Constituição e a LDB, 

organizados sobre três consignas: sensibilidade, igualdade e identidade. A “estética da 

sensibilidade” é definida como expressão do tempo contemporâneo e que substitui a 

repetição e a padronização fordista que a CNI e os organismos internacionais também já 

sepultaram. 

O tempo contemporâneo, entretanto, é, como vimos, expressão da  tragédia 

histórica das Décadas de Crise a que Hobsbawm (1995) se refere. É tempo de miséria de 

uma grande parte da população, de desemprego, de insegurança, precarização,  

desorientação e de uma nova ética para quem trabalha marcada por uma superficialidade 

degradante (Sennett, 1999, p.127). E é nessa contemporaneidade  que o Ensino Médio 

deveria, segundo as DCNEM,  “estimular a criatividade, o espírito inventivo, a  

curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição de identidades 

capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível e o diferente” 

(DCNEM, 1997, p.105), requisitos do trabalhador de um mundo globalizado, competitivo 

e cambiante. 

As Diretrizes também sublinham que a estética da sensibilidade realizará, no 

Ensino Médio, um esforço permanente para devolver, no âmbito do trabalho e da 

produção, a criação e a beleza, daí  banidas pela moralidade taylorista. Nesse ponto, Marx 

nos ajuda a compreender que tal devolução não é alvo de solução pedagógica, 

considerando que o padrão de acumulação flexível não elimina o trabalho alienado, a 

propriedade privada e a natureza anti-social e anti-humana das relações sociais 

capitalistas. Ainda que se pudesse considerar banido o taylorismo, em todas as suas 

expressões,  a atividade humana continua a produzir maravilhas para os ricos e privação 
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para o trabalhador, como essência do trabalho que produz mais-valia. “Produz beleza, mas 

deformação para o trabalhador. Produz espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para 

o trabalhador” (MARX, 2004,  p. 82).  

O pensamento hegemônico em educação enaltece a capacidade de abstração que o 

novo padrão produtivo exige dos trabalhadores. As DCNEM, por sua vez, valorizam a 

leveza, a delicadeza e a sutileza como expressões mais contemporâneas, capazes de 

estimular a compreensão não apenas do explicado, mas também e, principalmente, do 

insinuado. Como Eagleton, (1993, p. 150) assinalamos, entretanto, que só através de uma 

transformação histórica objetiva a subjetividade sensível  poderia realmente florescer. O 

sentido humano, a humanidade dos sentidos vem a ser através da natureza humanizada. 

Prisioneiro de necessidades práticas brutas como a fome, o sentido humano tem 

significação restrita, a despeito do que seja leve, delicado ou sutil. Para um faminto, vale 

dizer, a forma humana da comida não existe, só existe uma forma abstrata. O problema 

consiste no fato de que o homem, devido à alienação, não se apropria de sua essência total 

como um homem total, mas limita sua atenção à esfera da simples utilidade ( 

MÉSZÁROS, 1981, p.183). 

Considerando que toda a concepção de mundo expressa sua teoria estética, convém 

refletir sobre o que Eagleton (1993, p.8) nos que diz acerca da noção moderna de 

“estético”, como processo inseparável da construção das formas ideológicas dominantes 

da sociedade de classes moderna e, na verdade, de todo um formato da subjetividade 

apropriado a esta ordem social.Essa indicação nos permite observar com mais clareza o 

sentido atribuído nas DCNEM (1998) à “estética da sensibilidade” como “um substrato 

indispensável para uma pedagogia “que se quer brasileira, portadora da riqueza de cores, 

sons e sabores deste país, aberta à diversidade de nossos alunos e professores”,  que se 

apresenta, de forma reiterada, como uma pedagogia em si mesma, desencarnada da 
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totalidade social e caminho certo para as exigências da contemporaneidade produtiva. 

Preocupa-nos, nessa direção, a possibilidade de uma sensibilidade fetichizada e que 

desconsidera a atividade sensível como aspecto da atividade geral de apropriação do 

mundo pelo homem e de humanização da vida. Captar esteticamente a essência, a idéia, 

não é ato simples e definitivo como ensina Lukács (apud Konder, 1967, p.152). É 

processo em movimento, aproximação gradual da realidade essencial.145 

Nas DCNEM, a chamada política da igualdade incorpora a igualdade formal, 

conquista do período de constituição dos grandes Estados Nacionais, mas considera que 

essa igualdade  na sociedade da informação não é suficiente. A “política da igualdade” se 

traduziria pela defesa do Estado de Direito, contextualizando  a igualdade na sociedade da 

informação como valor que é público por ser do interesse de todos, não exclusivamente do 

Estado. A idéia de uma igualdade não suficiente e de uma equidade necessária na 

sociedade da informação parece ser o mote para a defesa do fortalecimento de uma forma 

contemporânea de lidar com o público e o privado e, nessa direção percebemos uma 

aproximação ao pensamento social-democrata renovado a respeito dos limites de um 

Estado que já se mostrou “incompetente” e que, portanto, precisaria ser reformado. De 

qualquer maneira, discutir desigualdade e equidade não pode prescindir de  historicidade, 

visto que não há presente sem passado, especialmente nessa discussão. 

Em relação à “ética da identidade”, que substituiria a moralidade dos valores 

abstratos da era industrialista que a nova forma de produzir teria sepultado, as DCNEM 

propõem: 

 “a finalidade ambiciosa de reconciliar no coração humano aquilo que o 
dividiu desde os primórdios da idade moderna: mundo da moral e o 

                                                        
145 Nessa perspectiva, reiteramos a análise de Reis ( 2004)  sobre a apropriação   do tema da estética pelas 
DCNEM“(...)é sintomático que o recente ‘despertar’ para o tema da estética no ensino politécnico voltado 
para a formação do trabalhador, tenha sido pouco debatido em fóruns públicos e que tenha aportado 
emergencialmente nas DCNs. Seria ingenuidade supor que o interesse tenha sido estritamente pautado pela 
noção científica de objetividade no sentido de enriquecer o corpus pedagógico do ensino politécnico. Em 
poucas palavras, tal ‘despertar’ não é ideologicamente neutro”(REIS, 2004, p.22). 
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mundo da matéria, o privado e o público [...] como expressão de seres 
divididos, mas que se negam a assim permanecer. Âmbito privilegiado 
do aprender a ser [...] a ética da identidade tem como fim mais 
importante a autonomia [...] A identidade autônoma precisa estar 
ancorada em conhecimentos e competências intelectuais que dêem 
acesso a significados verdadeiros sobre o mundo físico e social” 
(DCNEM, 1998, p.107). 
 
 

Nosso entendimento  é que as rupturas mencionadas não podem ser reconciliadas a 

partir do projeto individual, evitando-se situar a sociedade como uma abstração frente ao 

indivíduo. Marx, mais uma vez, oferece contribuições à esta  reflexão. O homem, por mais 

que seja um indivíduo particular é do mesmo modo tanto a totalidade,  totalidade ideal, a 

existência subjetiva da sociedade pensada e sentida para si (MARX, 2004, p 108). Quanto 

ao fim mais importante “da ética da identidade”, convém ainda destacar um valor caro às 

DCNEM e à nova pedagogia da hegemonia (Neves, 2005): a formação para a autonomia, 

sendo que  a identidade autônoma precisaria “estar ancorada em conhecimentos e 

competências intelectuais que dessem acesso a significados verdadeiros sobre o mundo 

físico e social” (DCNEM,1998). Para tanto, as DCNEM lembram que o trabalho realizado 

na escola é insubstituível na aquisição de competências cognitivas complexas cuja 

importância estariam sendo cada vez mais enfatizadas: autonomia intelectual, criatividade, 

solução de problemas, análise e prospecção, entre outras.  

No quadro  4, a seguir, o papel do professor da educação profissional, segundo o 

MEC/SEMTEC (2001) 146 neste século XXI.Como o professor do Ensino Médio, o da 

educação profissional também passaria a formar os alunos por competências. 

Ressalvando-se pequenas especificidades entre o esperado do professor da educação 

média e do professor da Educação Profissional, as ênfases são as mesmas: foco na 

aprendizagem do aluno, domínio de tecnologias, flexibilidade ante às mudanças, 

autonomia, criatividade, atualização permanente. 

                                                        
146 Professores para o século XXI.Apresentação do MEC/SEMTEC Cleunice M. Rehem 
no Fórum Iberoamericano sobre Educação e Trabalho- fevereiro de 2001-OEI 
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Figura 1. Professores para o século XXI, segundo o MEC- 2001 
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Para o sucesso da Reforma, incluindo a aceitação de seus fundamentos, o MEC 

criou várias estratégias em busca do consenso. Na rede federal, em particular, impôs fortes 

contingenciamentos à liberação de recursos, entre outras medidas restritivas que incluíram 

até mesmo a orientação formal para que as instituições avaliassem seus alunos também 

por competências. Dadas as condições materiais da maioria dos professores das redes 

estaduais, das escolas e, também, dos alunos, toda essa construção ideológica pareceu, 

muitas vezes, “fora do lugar”.147  

Na nossa avaliação, os PCNEM, mais do que as DCNEM, são conhecidos pela 

maioria dos professores das redes públicas, mas isso não significa que tenham criado 

                                                        
147 As redes municipais não se beneficiaram dos recursos financeiros visto que o MEC entendia que esta 
não era sua atribuição principal. 
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raízes mais profundas no Ensino Médio das redes estaduais.148 A realidade precária do 

dia-a-dia limita as possibilidades de se pensar com mais profundidade no que se vai fazer, 

passando a demandar, com prioridade,  soluções pragmáticas, pois o que está em jogo é a 

própria sobrevivência do professor. Além disso, o conhecimento que vem sendo 

expropriado da formação inicial e continuada fez falta para que boa parte dos professores 

pudesse compreender o texto denso das DCNEM e, em especial, para assegurar a leitura 

crítica delas.Igualmente, impediu boa parte dos professores de acompanhar a discussão 

das vozes críticas que se expressaram sobre os fundamentos da Reforma.Para uma grande 

parcela dos professores, especialmente os das redes estaduais e municipais,  restaram das 

DCNEM apenas fragmentos, assim como restaram os da Escola Nova e os da Pedagogia 

Paulo Freire, entre outras. 

Houve, também, um receio de que a divisão curricular em três áreas definida pela 

Reforma, isto é, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências 

Humanas, habilitasse automaticamente professores de uma disciplina nas demais 

disciplinas de cada área o que, na visão de alguns sindicatos docentes, poderia gerar 

desemprego. Na essência, entretanto, a Reforma atingiu a espinha dorsal do ensino no 

nível médio, isto é a possibilidade de uma formação integral. Embora o decreto 5154/04 

tenha restaurado essa possibilidade, a formação integral continuou a não existir de forma 

expressiva na maioria das UF. 

 

 

 

 

 

                                                        
148 A parte qualitativa da pesquisa Ensino Médio, Múltiplas Vozes da UNESCO(2003) mostra isso. 
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4. TRABALHADOR DOCENTE: VELHAS E ATUALIZADAS FORMAS DE 
EXPROPRIAÇÃO 

 

Ao iniciar o quarto e último capítulo, consideramos oportuno retomar caminhos 

percorridos neste estudo. Tendo em mente que “base” e “superestrutura” não podem ser 

apreendidas como compartimentos separados buscamos, inicialmente, refletir sobre os 

nexos entre trabalho, classe, ideologia e educação, categorias analíticas centrais aos nossos 

objetivos. Nessa mesma direção, vale lembrar a origem grega da palavra base (básis) e que 

significa “planta do pé”. Base é o que dá sustentação, sem configurar a totalidade da 

atividade humana, o que nos leva a resgatar a idéia marxista das múltiplas mediações, sem 

o que não será possível compreender dialeticamente o  significado da base material e das 

relações sociais correspondentes. 

Por meio dessa reflexão, procuramos apreender a relação entre elementos 

estruturais e conjunturais que definem o lugar da educação, em geral, do Ensino Médio e 

do trabalho docente, em particular. O esforço, portanto, foi o de pensar o trabalho docente 

no Ensino Médio público como prática social determinada historicamente em sua 

articulação com a dinâmica social no capitalismo da atualidade. 

O capitalismo não é uma totalidade homogênea, capaz  de transformar-se de forma 

unidirencial e linear, embora sua expansão acelerada e desarticuladora tenha sido a tônica 

do processo econômico e social ao longo do século XX, com diferentes estágios 

articulados e combinados, o que nos possibilitou compreender a expansão capitalista 

brasileira na perspectiva do desenvolvimento dependente e associado ao grande capital, 

viabilizador da nossa inserção subalterna na divisão internacional do trabalho.  
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Reafirmando a centralidade do trabalho como fonte de humanização, discutimos as 

condições do trabalho assalariado que produz mais-valia para o capital, a especificidade 

do trabalho docente não produtivo e, com o predomínio da subsunção real, a sua 

imbricação ao processo global de produção de mais-valia, ressalvando que esse debate, 

sob pena de uma abstração pouco fértil, só faz sentido na materialidade em que o trabalho 

docente acontece. Por isso, ao discutir a natureza do trabalho docente procuramos 

compreendê-lo no âmbito das contradições presentes na escola pública, ressaltando-se as 

suas possibilidades concretas de mediação dos interesses da maioria discriminada.  

Compreendendo as especificidades da articulação entre capital, trabalho e Estado 

no processo de expansão capitalista da sociedade brasileira, resgatamos concepções que, 

no campo pedagógico, “entraram no lugar” com a intensificação da subsunção real ao 

capital, reconfigurando-se e renovando-se a partir de diferentes sujeitos políticos coletivos 

sem, contudo, desconsiderar a existência de tensões e conflitos na luta por projetos de 

sociedade e de educação, em particular no nível médio. Ressaltamos, também,  que a 

formulação ideológica em torno da educação, em geral, e do trabalho docente, em 

particular, não pode ser apreendida a partir de paradigmas que se sucedem e enterram os 

anteriores de forma evolutiva, desconsiderando a base liberal que sustenta velhas e 

atualizadas formulações.  

Os estudos realizados indicaram que o processo de modernização conservadora de 

corte liberal empreendido pelo Estado brasileiro, a partir dos anos 90, tentou esmaecer a 

natureza orgânica da acumulação e da concentração do capital, esconder as contradições 

do real e fazer sumir a luta de classes. Sublinhamos, ainda, que, se a Reforma do Estado 

abriu as portas para as reformas da Educação Profissional e do Ensino Médio, o chão 

dessas reformas, como no caso das anteriores nesse nível de ensino, foi constituído pelas 

próprias relações capitalistas que as produziram, visto que a lógica de preservação inerente 
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ao capital implica distribuição desigual do saber entre as classes, o que é particularmente 

significativo no nível médio de ensino.  

Nessa direção e, sob tais limitações, as mudanças no Ensino Médio brasileiro 

destinado à maioria, nos anos 90, viabilizadas pela aliança MEC/BID, configuram-se 

como ajustes conservadores admissíveis, apenas, para ajudar a corrigir desvios da ordem 

estabelecida, eliminando, por tabela, os riscos que o projeto contra- hegemônico voltado 

para a politecnia havia trazido na década anterior. O sucesso desses ajustes dependeria, 

entretanto, dos milhares de professores do Ensino Médio, em virtude da possibilidade de 

mediarem os interesses dos trabalhadores e não os do capital. Sua adesão às reformas, seja 

pelo consenso, seja pela força, ou por ambas, tornou-se estratégica, para o quê os 

trabalhadores docentes precisariam ser enfraquecidos e curvados, expropriados de direitos 

conquistados, sob o imperativo do mercado.    

4.1 O TRABALHO DOCENTE NO “CAPITALISMO DOS SERVIÇOS” 
 

Ao definir a lógica de funcionamento da produção  como um todo, o capitalismo 

define, igualmente, a lógica  geral de expropriação do trabalho, seja ele produtivo ou 

improdutivo ao capital. E que conseqüências isso traz ao trabalho docente do Ensino 

Médio público na atualidade? O trabalho dos professores da escola pública de Ensino 

Médio da maioria está subordinado a esse processo? 

Como ensina Marx (1978), o que distingue o processo de trabalho subsumido ao 

capital é a escala em que se realiza. A característica geral da subsunção real, como no caso 

da subsunção formal, continua sendo a direta subordinação do processo de trabalho ao 

capital.Mas, no caso da primeira, dá-se uma revolução total no modo de produção, na 

produtividade e na relação capitalista/trabalhador. Desenvolvem-se as forças as produtivas 

sociais do trabalho e, por força do trabalho em grande escala, chega-se à aplicação da 
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ciência e da maquinaria à produção imediata (Marx,1978). A subsunção real ao capital, 

abrindo novas contradições, contém elementos objetivos, ou seja, escala industrial e 

concentração de recursos, incorporação da ciência e tecnologia ao processo produtivo e, 

também, elementos subjetivos, particularmente a vigência do fetiche-dinheiro, 

internalizado como a própria condição humana (Fontes, 2005).  

Sob o predomínio da subsunção real, não só a vida produtiva, mas, também, a vida 

social giram em torno da produção da mais-valia, para o quê as ideologias sobre o 

mercado e sobre o capitalismo como processo natural e insuperável são fundamentais: 

“A força do conceito de mercado está, pois, em sua estrutura 
‘totalizante’, como se diz hoje em dia, ou seja, em sua capacidade de 
nos oferecer um modelo de totalidade social.  A ideologia de mercado 
assegura que todos os seres humanos se dão mal quando tentam 
controlar seus próprios destinos(‘o socialismo é impossível’) e que 
temos sorte em poder contar com esse mecanismo impessoal- o 
mercado- que pode tomar o lugar da hubris149 e do planejamento 
humanos e substituir de vez a capacidade de decisão dos homens.Só 
precisamos manter esse mecanismo bem azeitado e limpo, e ele- como o 
monarca há tantos séculos- tomará conta de nós e manter-nos-á na linha 
(JAMESON, 2002 p.280)”. 

 

O movimento de preservação e auto-expansão do capital, sob o predomínio da 

subsunção real, com ritmos e formas diferenciadas, como já indicado, não poderia deixar 

de fora os serviços. Para a valorização do capital, todas as atividades precisam estar aptas 

a contribuir à sua preservação. A expansão do capital privado no setor de serviços, como 

apropriação de classe, especialmente nas áreas em que estão em jogo necessidades 

humanas como saúde e educação mostra, claramente, que esse movimento é devastador. 

Compartilhando dessa visão, Sève (1999) chama a atenção para ampliação, ainda 

muito diferenciada, mas cada vez mais consistente, do capital privado, especialmente na 

sua forma financeira, na imensa esfera dos serviços que afetam diretamente o ser humano, 

sendo o efeito mais imediato a criação de novas categorias de assalariados explorados, 
                                                        
149  A origem da palavra é grega e seu significado pode ser traduzido como “insolência”, “excesso de 
orgulho” castigados pelos deuses na mitologia  grega 
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submetidas à lei da rentabilidade. Nada mais contrário à própria essência dos serviços, 

cujo parceiro direto é o ser humano, conclui Lucien Sève. Tudo tem por vocação 

transformar-se em "produto", sublinha o autor,  mesmo que com isso se mate a sua razão 

de ser pela invasão da venalidade coisificante:  

“Por exemplo, como se sabe, no desporto de alto nível financeirizado 
tudo se compra e se vende: desportista patrocinado, resultado dopado, 
vitória mediatizada - até ao momento em que, tendo o produto perdido 
parte do seu interesse e, logo, a sua capacidade de dar lucro, a finança 
vai matar para outro lado. Ainda a informação cientifica, outro exemplo, 
não pode ser uma mercadoria já que, tendo-a cedido, continua-se a tê-la. 
Não seja por isso: organizando o segredo, impondo-o até por contrato 
ao investigador, e desnaturando assim a patente, em princípio instituída 
para conciliar proteção e transparência das novas idéias, transformam-
nas em produtos vendáveis, sacrificando, é verdade, um pequeno 
detalhe: o saber, mesmo o saber fundamental deixa de ser um bem 
público...”(SÈVE, 1999, p.107).  
 

Os serviços públicos, incluindo-se a educação, para serem “produtivos”, precisam 

ser submetidos aos mesmos critérios de eficiência capitalista, sendo necessário curvar seus 

trabalhadores.“O capitalismo dos serviços iniciou, assim, nas atividades mais altamente 

humanas, uma hemorragia de sentido“(SÉVE,1999, p.108),  atingindo duramente também 

os professores das redes públicas do Ensino Médio. 150  

Compreendemos que as tentativas de curvar os docentes das redes públicas 

brasileiras, expropriando ou flexibilizando direitos conquistados anteriormente e 

ampliando as responsabilidades da escola e do professor pela aprendizagem dos alunos, 

tendo a “produtividade” como meta, sejam bons exemplos do processo de mercantilização 

vivido no âmbito da educação de nível médio, característico da subsunção real ao capital. 

O discurso de valorização docente, da busca de consenso em torno de uma necessária 

participação do professor para o sucesso das reformas na educação para um mundo 

                                                        
150 Segundo Seve (1999, p.109), “os resultados estão à vista em todo o lado, e antes do mais nos Estados 
Unidos, onde está por exemplo muito desenvolvida a venda por catálogo de crianças a nascer a partir de 
embriões congelados e com características repertoriadas, ou os testes de doenças genéticas, hoje sem cura 
possível, mas que dão aos serviços de pessoal e às companhias de seguros a inquietante possibilidade de se 
ingerirem na vida pessoal, para não falar de eventualidades como a clonagem reprodutiva de 
multimilionários suficientemente estúpidos para acreditarem que podem reviver nos seus clones. 
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instável esconde, na verdade, tanto o lugar subordinado a ser assumido, pelo professor, 

como um conjunto de estratégias já implementadas (ou sendo gestadas) para enfraquecê-

lo, como trabalhador. 

São vários os exemplos da presença da lógica mercantil na educação e na escola 

média pública brasileira. A avaliação docente que atrela gratificações ao desempenho em 

níveis, de acordo com resultados dos alunos; as parcerias aparentemente inocentes com 

empresas locais, cuja conta será cobrada mais cedo ou mais tarde à escola; o aluguel de 

instalações para eventos de todo tipo, inclusive os de pregação religiosa, a prestação de 

serviços à empresas, a custos baixos, no caso das escolas técnicas, a formação estimulada, 

pelo MEC, de alunos-empreendedores, pelo SEBRAE, entre outros exemplos,  fazem da 

escola pública, mesmo precarizada, um promissor espaço de negócios.  

4.2 TRABALHO DOCENTE NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO: AS FINALIDADES HUMANAS EM 
RISCO 

 

 O trabalho de ensinar é tanto fonte de consciência  como de estranhamento quando 

se afasta de sua função de mediar “humanamente” as relações entre o homem e a 

natureza.A ação desagregadora do capital tende, sem impedir, a fechar os caminhos de  

compreensão dos fatos que constituem a essência da ordem capitalista.  

Os dados analisados nos capítulos 2 e 3 deste estudo indicaram, como tendência, a 

presença de uma escola média pública desumanizada, voltada  à formação  para o trabalho 

simples, funcional aos interesses da burguesia, sendo os limites, as condições de vida e de 

trabalho docente faces do mesmo problema. Dos professores e, também, dos futuros 

docentes, estão sendo subtraídos os instrumentos necessários ao exercício de um trabalho 

que por sua natureza e sentido está voltado para as necessidades humanas. Os docentes, 

especialmente os de menor renda, lêem pouco ou costumam ler apenas eventualmente; vão 

pouco ao cinema, ao sindicato, raramente ao teatro e quase a metade não tem, em casa, 
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acesso à Internet. Boa parte dos que atuam no Ensino Médio está sobrecarregada, com 

excesso de alunos, submetida a contratos temporários, ganhando mal, dobrando a jornada, 

não tem tempo para desempenhar satisfatoriamente suas atividades, encontra dificuldades 

na relação com os alunos e suas famílias, em virtude, segundo eles, da “condição social” 

do novo perfil do alunado. Faltam equipamentos e sobram problemas na  escola de Ensino 

Médio destinada à maioria. A formação desses professores ocorreu muitas vezes  em IES 

privadas, muitos como bolsistas, o que a médio prazo deverá se ampliar em virtude do 

PROUNI.É nessa materialidade que o trabalho docente no Ensino Médio brasileiro precisa 

ser considerado e priorizado. 

Nossa avaliação, a partir do estudo realizado, é que, na atual etapa do capitalismo, 

o trabalho docente na escola pública do Ensino Médio que atende à maioria está sendo 

alvo, com níveis e intensidades diversas, de velhas e atualizadas formas de expropriação. 

Entre elas, a expropriação do que é próprio ao trabalho de ensinar: o conhecimento, as 

possibilidades de escolha e a afetividade em relação a quem aprende. 

Em relação ao conhecimento expropriado  há, pelo menos, três dimensões a 

destacar. A primeira, diz respeito ao locus flexibilizado da formação inicial, discutida em 

capítulos anteriores.A segunda, à identidade da licenciatura e sua histórica dificuldade de 

assegurar aos futuros professores acesso ao conhecimento científico, tecnológico e sócio-

histórico, enquanto produto do pensamento humano, mas também enquanto método para 

aprender a conhecer (Kuenzer,1999). Vale lembrar que as licenciaturas brasileiras 

surgiram nos anos 1930, nas antigas faculdades de Filosofia. Já naquela época, o formato 

predominante era o que dedicava de forma desarticulada e fragmentada três anos às 

disciplinas de conteúdo específico e um ano às  disciplinas de natureza pedagógica no 

conhecido modelo 3 + 1 ou, como caracterizou Florestan Fernandes (1986), a “licenciatura 

saleiro”, em que a Sociologia, a Didática, a Psicologia, a Filosofia eram compartimentos 
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isolados. As licenciaturas, na verdade, permanecem entre as áreas mais críticas do campo 

da educação, carecendo de ações coletivas para construir alternativas capazes de assegurar 

a formação política do professor para compreender os seus papéis na realidade brasileira, 

processo que vem sendo marcado por dificuldades de toda sorte.151Depois das políticas 

dos anos 90, sob  a justificativa do academicismo das propostas formativas, a ênfase vem 

sendo deslocada para os processos de ensinar, com uma epistemologia da prática de 

caráter instrumental que, na verdade, desvincula a prática da teoria, por vezes considerada 

até mesmo nociva.  

A terceira dimensão referente ao processo de expropriação do conhecimento 

vincula-se, também, às reais possibilidades de escolha do professor. A produtividade 

exigida ao trabalhador docente impôs padronizações e controles que subtraem do trabalho 

docente o seu poder.O conhecimento a ser ensinado no Ensino Médio está traduzido em 

competências, nos PCNs, assim como o que será avaliado pelo SAEB e ENEM, embora na 

escola precarizada o que funcione mesmo seja o “currículo” proposto pelo livro didático 

adotado que, por sua vez, também vem sendo adequado progressivamente, pelas editoras, 

aos mesmos referenciais. Por falta de tempo e de dinheiro, o professor procura leituras 

rápidas, instrumentais e as formações continuadas  temáticas, de curta duração, 

                                                        
151 Vale resgatar aqui a análise feita por Kuenzer (1999), a respeito do processo de construção das diretrizes 
curriculares em todos os níveis. “ Isso ocorreu sem que os professores e suas organizações tivessem 
amadurecido suficientemente suas divergências, de modo a permitir a negociação, com o governo, de pelo 
menos alguns princípios que refletissem uma concepção de sociedade e de educação que certamente se 
diferencia daquela que sustenta a proposta dos Institutos Superiores de Educação.Evidentemente, a mera 
existência de uma concepção mais unificada, por si só, não teria garantido o sucesso nas negociações, em 
face da determinação do governo em viabilizar um plano de desenvolvimento que delimitasse 
inequivocamente o processo de formulação das políticas públicas. Fosse isso suficiente, os esforços da 
Anfope, acrescidos pelos do Fórum de Diretores, teria sido suficiente para a abertura das negociações. 
Contudo, as divergências dentro do núcleo dos especialistas em pedagogia, somadas à falta de organicidade 
com os diferentes fóruns das licenciaturas, que sequer entre si têm posição consensual, certamente fragilizou 
a posição dos professores nesse processo, de modo que foi possível ao governo, apoiado nas posições, não-
hegemônicas, que lhe eram favoráveis, usar a desorganização a seu favor. Cabe ainda observar que, se as 
divergências são saudáveis e necessárias no âmbito da academia, na esfera da discussão política a ninguém 
compete falar por sua categoria sem que represente o consenso possível, a não ser os que assumem, o que é 
legítimo, com base em suas próprias convicções, o papel de intelectuais orgânicos da correlação de forças no 
poder, ou seja, da grande burguesia internacionalizada, nesta conjuntura” (KUENZER,1999,p.165). 
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promovidas também pelas secretarias de educação. A formação em cursos de Mestrado e 

Doutorado não faz parte do horizonte da maioria, apenas dos docentes da rede federal. 

Por fim, cabe destacar a questão da afetividade em relação a quem aprende, 

questão para a qual estamos conferindo centralidade nesta seção. Neste caso, nos 

referimos à identificação dos professores do Ensino Médio com seus alunos. No Capítulo 

2, a partir dos dados das pesquisas mencionadas, observamos posições conservadoras 

assumidas por uma parcela significativa de professores. Um dos resultados divulgados 

pela pesquisa Ensino Médio: Múltiplas Vozes, da UNESCO, que ouviu, em 2003, em 13 

capitais (Rio Branco, Macapá, Belém, Teresina, Maceió, Salvador, Cuiabá, Goiânia, 

Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro e Belo Horizonte) 7.020 professores do 

Ensino Médio traz contribuições particulares à esta discussão. Foi perguntado, aos 

professores, a opinião sobre os jovens, em geral, apresentando-se alternativas excludentes 

do tipo: pacíficos/violentos, ordeiros/desordeiros, obedientes/rebeldes. Em que pese a 

restrição imposta pelas alternativas e o fato de a pergunta não estar relacionada 

especificamente aos alunos de cada professor, os resultados são surpreendentes e 

significativos para compreender a distância entre professores e alunos no Ensino Médio 

público.  

Na Tabela 20, a seguir, os dados referem-se à opinião dos professores das redes 

públicas nas capitais pesquisadas, destacando-se, de forma geral, os percentuais relativos 

à “rebeldia dos jovens”, o fato de cerca da metade dos professores, em São Paulo, 

considerar os jovens violentos e de 67,2% e 76,5% dos professores indicarem, 

respectivamente, que os jovens são desordeiros e rebeldes. 
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Tabela 20. Proporção de professores das redes públicas, segundo opiniões sobre os jovens e 
capitais: Pesquisa UNESCO 2003 

Opinião sobre os jovens 
  

Capital 
  

 

Pacíficos Violentos Ordeiros Desordeiros Obedientes Rebeldes 

Belém 66,2 33,8 68,8 31,3 49,6 50,4 

Belo Horizonte 73,1 26,9 51,8 48,2 39,1 60,9 

Cuiabá 74,7 25,3 57,7 42,3 36,2 63,8 

Curitiba 65,1 34,9 52,7 47,3 31,4 68,6 

Goiânia 74,9 25,1 53,8 46,2 32,4 67,6 

Macapá 67,9 32,1 67 33 35,7 64,3 

Maceió 76 24 82 18 50,8 49,2 

Porto Alegre 82 18 59 41 37,7 62,3 

Rio Branco 80,3 19,7 49,2 50,8 27,3 72,7 

Rio de Janeiro 79,1 20,9 66,5 33,5 49,2 50,8 

Salvador 70,9 29,1 68,6 31,4 38,5 61,5 

São Paulo 49,2 50,8 32,8 67,2 23,5 76,5 

Teresina 84,3 15,7 72,9 27,1 52,6 47,4 

Fonte: UNESCO, 2003 

As discussões no campo dos estudos sobre a juventude têm levantado algumas 

questões relevantes. Entre elas, o debate sobre a juventude mais em evidência, isto é, os 

jovens pobres e com a marca da violência. Para a sociedade, de forma geral, firma-se a 

imagem de uma juventude que ameaça a integridade social e que assusta pelo 

desregramento e pelo desvio. A problematização é quase sempre acompanhada de um 

“pânico moral”, como assinala Abramo (1997, p. 29). E, assim, medo, compaixão e 

denúncia sobre a lógica que os constrói como vítimas são os sentimentos e ações mais 

comuns da sociedade atual em relação aos jovens. Como conclui Abramo (1997), os 

jovens dificilmente são vistos como “sujeitos capazes de qualquer tipo de ação 

propositiva, como interlocutores para decifrar conjuntamente, mesmo que 
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conflituosamente, o significado das tendências sociais do nosso presente e as saídas e 

soluções para elas” (ABRAMO, 1997, p. 35-36). 

Sem desconsiderar tais indicações, ressaltamos outros elementos que, ao nosso ver, 

estão na base da avaliação negativa que expressiva parcela de professores faz dos jovens. 

Valores não existem em si e por si, mas pelo e para o homem, concretizando-se de acordo 

com as formas assumidas pela existência humana. Não há valores fora da práxis social e, 

existindo num mundo social, implicam que se levem em conta as condições concretas em 

que são emitidos e os elementos que intervêm nessa avaliação.  

A avaliação dos professores sobre os jovens não resulta de uma consciência 

avaliadora, em geral, mas da consciência de sujeitos de uma situação determinada que, no 

caso, é a realidade brasileira do início dos anos 2000. Sob esse prisma, passividade, ordem 

e obediência, valores que depreendemos terem sido considerados importantes pelos 

professores participantes da referida pesquisa, podem ser sintetizados numa só categoria: 

conformismo, seja diante das perdas do presente ou das incertezas do futuro. 

Conformismo é um elemento constitutivo da sociabilidade exigida pelo capital, requisito à 

manutenção da ordem estabelecida, sancionando as relações e condições de existência do 

ponto de vista do interesse da classe dominante. Sob essa perspectiva, esses valores têm 

um forte caráter de classe. 

  Essa ordem, característica das sociedades liberais-democratas, funda-se numa 

igualdade jurídica formal, que desconhece a desigualdade real presente todos os dias na 

sala de aula. Os alunos são apenas indivíduos, sem que neles sejam percebidas as formas 

fundamentais que criam seu comportamento: as relações sociais capitalistas. De toda 

forma, a avaliação dos professores se insere dentro das visões hegemônicas da nossa 

época. Por esse motivo, esses dados nos direcionam a buscar compreender a questão sob 

outras dimensões. 
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As análises de Poulantzas (1977) sobre classe, frações de classe e categorias sociais 

particulares  nos parecem apropriadas à essa discussão. O autor descreve duas formas de 

configuração da pequena burguesia nas sociedades modernas: uma pequena burguesia 

tradicional (pequenos proprietários) e  uma nova pequena burguesia, formada pelos 

trabalhadores não-produtivos, especialmente os vinculados ao Estado. Apesar da diferença 

econômica que as separa, haveria entre a pequena burguesia tradicional e a nova pequena 

burguesia outras características comuns: “individualismo pequeno-burguês, inclinação ao 

status quo e temor à revolução, mito da promoção social e aspiração ao status burguês, 

crença no Estado neutro acima das classes [...]”( POULANTZAS, 1977, p.102-103). 

Poulantzas (1977) sublinha, ainda, as frações de classe e as categorias sociais particulares, 

sendo que, no caso das primeiras, o papel político- ideológico seria mais ou menos 

importante e, no caso das últimas, determinante principal, visto que as categorias sociais 

poderiam ser formadas por membros de classes diversas, com uma certa autonomia 

relativa, em virtude da sua relação com os aparatos de Estado e com a ideologia.  

De toda forma, como mencionado anteriormente, interessa-nos, neste estudo, a 

observação de Poulantzas sobre a diferença entre alianças, que no caso dos professores em 

relação aos seus alunos parecem frágeis, e bloco histórico. Enquanto aliança entre classes, 

frações e categoriais sociais implica autonomia particular dos seus membros com 

interesses específicos e organizações próprias, bloco histórico, conforme o autor, 

traduziria uma solda orgânica de membros com interesses a longo prazo idênticos 

(Poulantzas, 1977). No dizer de Gramsci, traduziria a vida do conjunto, a única que é força 

social. O que não se pode esquecer é que a aliança no poder entre classes e frações 

dominantes sob a  direção de uma fração hegemônica é uma coordenada permanente na 

forma de dominação burguesa. 
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4.3 A EXPROPRIAÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO TRABALHADOR DOCENTE: CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

Não foi nossa intenção, neste estudo, tratar da expropriação da subjetividade a 

partir da psicanálise, nem mesmo de forma breve.152 Da mesma forma, não nos 

propusemos a caminhar na mesma direção dos estudos sobre o mal estar docente, com 

forte presença na América Latina153 e contribuições  relevantes sobre o sofrimento do 

professor produzido pelas atuais condições de trabalho assalariado. Algumas 

considerações iniciais sobre o tema são, entretanto, necessárias, especialmente porque, no 

campo da educação, sob uma noção difusa de subjetividade, estão sendo freqüentemente  

priorizadas particularidades atomizadas do trabalho docente. O que se quer superar, na 

verdade, é a valorização da esfera específica de interesses singulares como superior às 

necessidades do gênero humano. 

O homem é antes de tudo práxis, definindo-se como ser criador, transformador da 

natureza externa pelo seu trabalho, criando um mundo de acordo com as suas 

necessidades. Esta objetivação do homem no mundo externo, produzindo objetos úteis, 

corresponde à sua natureza de ser humano que produz.154 O trabalho (concreto) é, assim, 

processo no qual o homem, pela sua própria ação, mediatiza, regula e controla o  

intercâmbio orgânico entre ele mesmo e a natureza. Se, por um lado, é a realidade material 

humanizada que constitui a condição objetiva para que o homem converta-se numa 

essência pertencente a uma espécie que vive na sociedade e na história, a condição 

subjetiva desse processo, de outro, reside no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da 

                                                        
152 Sobre as relações  entre estrutura e indivíduos, do ponto de vista de uma psicanálise que não nega a forma 
social dos sujeitos ver Leon Rozitcher: Freud e o problema do poder.São Paulo: Escuta,1989. 
 
153 Ver, por exemplo, Deolidia Martinez, Angel Díaz Barriga, entre outros. No Brasil, Dalila Andrade 
Oliveira, entre outros. 
 
154 Deve-se notar que alguns intérpretes do jovem Marx (em particular dos Manuscritos) provocam grande 
confusão, entre outras coisas, quando identificam – nas pegadas de Hegel- a expressão “objetivação” com 
“estranhamento” ou aquela similar que é “alienação”(MARKUS,1974 p.52). 
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consciência humana. O homem é, pois, um ser genérico consciente. O objeto do trabalho é 

a objetivação da vida genérica do homem (Marx, 2004). 

Sob o modo de produção capitalista, entretanto, o que constitui a especificidade do 

processo de trabalho produtivo é a utilização da força de trabalho para a produção de 

valor, obtida pela expropriação do trabalho excedente, isto é, a mais-valia. O trabalho 

(abstrato) perde  seu sentido de satisfação de necessidades e torna-se meio de satisfação de 

necessidades externas. O trabalhador, de sujeito do processo de trabalho torna-se objeto, 

aliena-se, desumaniza-se; seu trabalho é  reduzido à condição de objetividade reificada. 

Quando o processo de trabalho arranca do homem  o objeto da sua produção, o trabalho 

estranhado arranca-lhe sua vida genérica. A consciência que o homem tem de seu gênero 

se transforma, assim, mediante o estranhamento. Uma conseqüência devastadora de o 

homem estar estranhado do produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser 

genérico é o estranhamento do homem, pelo próprio homem. 

Faz parte da lógica do capital a destruição da força de trabalho. A subsunção real, 

ao definir a lógica da produção como um todo, traz efeitos importantes para a vida e o 

trabalho do professor da escola pública, como discutimos em capítulos anteriores. 

Submetido às leis do mercado, o poder do seu trabalho se enfraquece, tornando-se 

limitado, sendo por vezes sua prática social alienada, subordinada à racionalidade do 

capital. 

Defendendo a unidade indissociável do ser humano, um ser objetivo e subjetivo, 

esclarecemos que, ao falarmos de expropriação da subjetividade155 do trabalho docente  

nas redes públicas do Ensino Médio brasileiro, hoje, estamos nos referindo à conclusão 

central deste estudo, ou seja: a consciência  do sentido e da dinâmica do processo 

educativo está sendo, em níveis diversos, cuidadosamente separada dos professores, de 

                                                        
155 Sobre o tema ver: FONTES. Interrogações sobre o capitalismo da atualidade-trabalho e capital, 
economia e política.Rio de janeiro, UFF, 2005 
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modo a assegurar o consenso em torno das demandas que o capitalismo subordinado 

brasileiro impõe à escola de Ensino Médio da maioria. E por que isso está ocorrendo? 

Essencialmente porque a finalidade do capital é expandir o valor de troca, 

subsumindo o valor de uso, para o que será preciso subordinar, pelo controle, o trabalho 

docente às necessidades de reprodução do capital. Poderia-se, então, concluir que o 

trabalho docente realizado na escola pública foi reduzido a uma objetividade reificada? 

Nosso estudo não ofereceu elementos capazes de confirmar tal possibilidade.  Se é 

verdade que, ao professor, estão sendo impostas condições objetivadas e alienadas, que há 

maior controle sobre o seu trabalho, enfim, que as finalidades mais humanas do trabalho 

docente no Ensino Médio público estão em risco, também é verdade que a produção e o 

consumo desse trabalho não são independentes, ocorrem no mesmo momento, entre 

professores e alunos, o que confere enorme poder ao trabalho de ensinar. Em síntese, o 

fato de as mediações de segunda ordem se sobreporem às de primeira ordem no 

capitalismo da atualidade não apaga, ao nosso ver, a potencialidade do trabalho docente. 

Há outros elementos que reforçam esta conclusão e explicitam os vínculos entre o 

trabalhador docente  e o necessário consenso em torno das demandas que o capitalismo 

subordinado brasileiro impõe à escola de Ensino Médio da maioria. O Estado, 

historicamente a serviço dos interesses privados, conhece bem o poder do trabalho dos 

professores, uma das maiores categorias profissionais  entre os servidores públicos, que 

esteve a frente de movimentos em busca de uma escola pública democrática que 

contemplasse as condições de exercício profissional como fator indispensável à realização 

de um ensino de qualidade social. O Estado não comporta, entretanto, “coorporativismos” 

e “lutas ideologizadas”, justificando uma série de medidas que objetivam enfraquecer não 

o trabalho docente, necessário ao capital para conformar as novas gerações diante de um 

mundo incerto para a maioria, mas o trabalhador docente que precisa sujeitar-se ao papel 
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que lhe cabe na atualidade. Não é sem motivo, portanto, que o BID tenha proposto aos 

professores “sociedade” na reforma do Ensino Médio, e que o professor do ensino básico 

seja hoje uma das grandes prioridades dos organismos internacionais e das políticas do 

Estado. 

Embora o Capítulo 4, diferentemente dos anteriores, tenha uma natureza mais 

conclusiva, ao finalizar este estudo, compreendemos ser relevante destacar outros aspectos 

observados, lacunas  encontradas e não preenchidas e questões para aprofundamento. 

Um primeiro aspecto diz respeito ao efeitos da modernização conservadora no 

Ensino Médio da escola pública freqüentada, hoje, por cerca de 9 milhões de brasileiros. A 

escola média pública, freqüentemente desqualificada, sem equipamentos, que fragmenta, 

sonega  e distribui de forma desigual o conhecimento permanece sendo  a escola 

compatível com o crescimento do desemprego, com o trabalho simples precarizado da 

maioria dos brasileiros. Da mesma forma, é a escola compatível com o trabalho docente 

desumanizado, mas necessário ao capital na formação das novas gerações a serem 

conformadas para um futuro sombrio. A maneira pela qual o Estado brasileiro, 

historicamente a serviço dos interesses privados, enfrenta a questão, renovando e 

atualizando mecanismos de seletividade no nível médio, não deixa dúvidas sobre 

isso.Desse ponto de vista, o custo social para os alunos e professores precisaria ser melhor 

discutido. 

Um segundo aspecto diz respeito ao lucro que a Reforma do Ensino Médio deu ao 

BID. Para além dos efeitos desse tipo de aliança em que o MEC assume lugar 

subordinado, o fato de os recursos contratados terem sido utilizados parcialmente e com 

atraso, os juros terem sido pagos em relação ao montante emprestado, configura um 

grande negócio para o Banco. Como a não utilização foi imputada a problemas de 

operacionalização e a avaliação do acordo é feita com participação do Banco, não é 
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conveniente questionar os pífios resultados da Reforma, abrindo, exatamente pelo fato da 

Reforma não ter produzido o objetivo previsto, novas possibilidades de empréstimo e 

cooperação. Faltam, de forma prioritária, estudos que, analisando criteriosamente as bases 

de dados já existentes, indiquem para, a sociedade, os resultados desses acordos. 

Ao longo dos nossos estudos, freqüentemente a categoria dualidade ou dualidade 

estrutural, muito utilizada no campo Trabalho e Educação para a análise do nível médio de 

ensino, pareceu insuficiente para explicar a complexa realidade do Ensino Médio público 

que preserva tanto ensino de excelência para pouquíssimos como ensino precarizado para 

a maioria.Poucos trabalhos nesse campo, aliás, priorizam o Ensino Médio da maioria, o 

seu professor, nas suas condições concretas. A maioria aborda aspectos importantes do 

ponto de vista da formulação política-ideológica, mas distancia-se dos inúmeros desafios 

da escola pública que mereceriam ser investigados, restringindo-se, freqüentemente, aos 

CEFETs. Neste caso, vale dizer, é preciso considerar que, em relação aos trabalhadores 

docentes, as perdas não são homogêneas entre as redes federal, estadual e municipal. O 

desinteresse por este nível de ensino pode também ser observado na ANPED, já que 

nenhum de seus GTs têm, como prioridade, o Ensino Médio. 

Com base nos estudos realizados, é possível apontar alguns temas especialmente 

importantes para aprofundamento. O significado, para o professor, da imposição de 

“pacotes de aula” comprados por redes públicas junto a grandes empresas de ensino, a 

partir da premissa de que o professor não sabe ensinar. Da mesma forma, a formação 

inicial continua sendo um grande desafio a ser enfrentado, especialmente nas suas 

possibilidades de formação política do professor, para o quê algumas experiências 

sindicais e a do próprio MST poderiam contribuir. Faltam, sobremaneira, estudos que 

procurem qualificar melhor o abismo que parece existir entre professores e alunos do 

Ensino Médio, enfrentando um tema difícil, mas indispensável, isto é, os nexos entre 
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trabalho docente e classe social. Faltam, igualmente, estudos empíricos que busquem 

conhecer as formas pelas quais os professores reagem aos mantras da “sociedade da 

informação”, à expropriação promovida pela formação estruturada em TIC, a distância, à 

missão de ensinar  tolerância  bem como às exigências de produtividade. 

Ficam, como resultado deste estudo, algumas inquietações. Entre elas, a de buscar 

compreender as relações entre  esse abismo que parece separar muitos professores de seus 

alunos e o afastamento, no plano teórico, com efeitos nos processos formativos, das 

questões universais, problema que, na sua essência, traduz um rebaixamento da categoria 

luta de classes como central à análise das questões sociais. Quando valores e lutas 

universalistas ficam em segundo plano, perdem-se as bases necessárias para as ações 

solidárias e coletivas entre professores e alunos? Essa, certamente, seria outra tese.  

“O Admirável Mundo Novo está às portas: apenas escutaremos sua 
batida às nossas portas, como no famoso movimento da Quinta Sinfonia 
de Beethoven, ou seremos capazes de virá-lo pelo avesso num Novo 
Mundo Admirável? Isto tem um nome no léxico clássico: 
socialismo”(OLIVEIRA, 2000, p.25). 
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