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Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. 

Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los 

para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. 

Porque a essência dos pássaros é o vôo. 

 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 

pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso 

elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser 

ensinado. Só pode ser encorajado. 

 

Rubem Alves 

 



 

 

RESUMO 

 

A ideia de politecnia ou educação politécnica atualmente encontra-se ligada às concepções 

contra-hegemônicas de educação, assumindo grande importância entre socialistas e 

anarquistas. Esse conceito, no entanto, tem origem burguesa, e nasceu com as primeiras 

escolas politécnicas francesas surgidas logo após a Revolução de 1789. Porém, ao longo da 

história, o termo educação politécnica foi apropriado por diversos grupos, classes e frações 

de classes sociais, assumindo sentidos político-pedagógicos distintos, de acordo com cada 

um dos projetos societários defendidos por essas diferentes classes. Esta tese pretende fazer 

uma análise histórica da (re)construção do conceito de politecnia ao longo do tempo, 

observando suas nuances interpretativas nas suas diversas apropriações. Além disso, esta 

tese pretende analisar algumas experiências que se apropriaram dessa concepção de 

educação, em especial, na União Soviética e em Cuba. O trabalho pretende, ainda, 

compreender como a ideia de educação politecnia foi introduzida nos debates sobre 

educação no Brasil e refletir sobre as perspectivas para a construção de projetos 

educacionais referenciados na politecnia para a realidade brasileira, a partir das 

possibilidades oferecidas pelo ensino médio integrado à educação profissional. Por fim, 

esta tese se dedicará ao estudo da experiência do Instituto Politécnico da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em Cabo Frio, tentando compreender as contribuições desta 

instituição para a construção de novas perspectivas para a educação da classe trabalhadora 

no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: Politecnia, Trabalho como Princípio Educativo, Educação Politécnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The idea of polytechnic education is currently linked to counter-hegemonic conceptions of 

education, assuming great importance between socialists and anarchists. This concept, 

however, has a bourgeois origin, and was born with the first French polytechnical schools 

arose shortly after the Revolution of 1789. However, throughout history, diverse groups, 

classes and fractions of social classes, assuming distinct political-pedagogical meanings, 

according to each of the societal projects defended by these different classes, appropriated 

the term polytechnic education. This thesis intends to make a historical analysis of the 

(re)construction of the concept of polytechnic education over time, observing its 

interpretative nuances in its various appropriations. In addition, this thesis aims to analyze 

some experiences that have appropriated this conception of education, especially in the 

Soviet Union and in Cuba. The work also intends to understand how the idea of education 

was introduced in the debates about education in Brazil and to reflect on the perspectives 

for the construction of educational projects referenced in the polytechnic education for the 

Brazilian reality, from the possibilities offered by the secondary education integrated to the 

professional education. Finally, this thesis will be devoted to the study of the experience of 

the Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Cabo Frio, trying 

to understand the contributions of this institution to the construction of new perspectives 

for the education of the working class in Brazil. 

 

Keysword: polytechnic, Work as Educational Principle, Polytechnic Education 
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Introdução 
 

[As palavras] têm sombra, transparência, peso, 

plumas, pelos, têm tudo o que se lhes foi agregando 

de tanto vagar pelo rio, de tanto transmigrar de 

pátria, de tanto ser raízes... São antiquíssimas e 

recentíssimas. Vivem no féretro escondido e na flor 

apenas desabrochada... 

(Pablo Neruda) 

 

Talvez somente as metáforas de um gênio da literatura, como Pablo Neruda, sejam 

capazes de expressar a importância das palavras. Por serem instrumentos de sua arte, Neruda 

conheceu-as como poucos e soube dizer, como jamais um acadêmico diria, como elas são 

carregadas de sentido. Mas o que dá o sentido as palavras? Certamente essa não é uma pergunta 

que se responde sem conhecimentos profundos de filologia, etimologia e semântica, o que não 

corresponde ao caso deste que vos escreve. Porém, inspirado pela arte do poeta chileno, atrevo-

me a dizer que o que dá sentido às palavras é o “vagar pelo rio”. 

As palavras têm história. É a partir desse pressuposto que esta tese se estrutura. O que 

se pretende aqui é estudar a história de uma palavra; mais precisamente de um conceito: a 

politecnia, ou educação politécnica. 

Como boa parte das palavras e conceitos, “politecnia” – parafraseando Neruda – tem sua 

sombra, transparência, peso, plumas, pelos, tem tudo o que lhes foi agregando de tanto vagar 

pelo rio. Cometo então um segundo atrevimento ao ampliar entendimento do poeta, afirmando 

também que muito do sentido das palavras está também relacionado a quem as fala (ou as 

escreve). Não tenho dúvidas que uma palavra dita por artista como Neruda, pode ter um 

significado muito mais amplo do que a mesma palavra dita por um pobre mortal acadêmico. 

A partir dessas ideias, infere-se o tamanho do desafio (mais um atrevimento, talvez) 

proposto neste projeto de tese: analisar a palavra (conceito) “politecnia” em seu “vagar pelo 

rio”, observando quem a disse – e segue dizendo – durante esse vagar. 

O dicionário nos diz que “politécnico” é o “que abrange numerosas artes ou ciências”1. 

Essa definição, porém, não nos basta. Ela não nos conta a história da palavra. 

                                                      
1 Definição que consta na versão digital d’O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora 

Positivo, 2004. 
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Diferente de um estudo de linguística o que se pretende aqui é (re)construir 

historicamente o conceito, ou seja, mais do que a palavra (ou o conceito), o que nos interessa de 

imediato são os homens que a disseram – e a seguem dizendo. Entender como as relações sociais 

carregaram de sentido o conceito de politecnia é o que será foco da pesquisa. 

Autores, como José Rodrigues (2009), assumem que “o conceito de ‘educação 

politécnica’ foi esboçado inicialmente por Karl Marx, em meados do século XIX. Em outras 

palavras, ‘educação politécnica’ pode ser vista como sinônimo de concepção marxista de 

educação”. No entanto, é sabido que mesmo antes de Marx esboçar suas impressões sobre a 

politecnia – ou educação politécnica –, algumas instituições de ensino europeias já se utilizavam 

da denominação. É o caso, por exemplo, da École Polytechnique (Escola Politécnica de Paris), 

fundada em 17942, e que em 1805 recebe tal denominação de Napoleão Bonaparte. 

Teria, então, a politecnia (ou educação politécnica) o mesmo sentido nas interpretações 

de Napoleão Bonaparte e de Karl Marx? Certamente que não. Cada um desses sujeitos é 

representante de seus tempos históricos e dos seus grupos ou classes sociais. Além disso, 

Napoleão e Marx eram representantes de projetos societários distintos o que dá a cada um deles 

distintas visões de mundo que, consequentemente, influi na concepção que tinham do conceito 

de politecnia. 

Silvio Gallo (1993) alerta que mesmo no campo socialista, no qual Marx se insere, há 

outras interpretações sobre o que seria politecnia: 

 

De modo geral, a questão da politecnia tem sido debatida como uma expressão 

da teoria marxista no campo educacional as principais obras recentemente 

publicadas trilham nesse caminho. Entretanto, essa questão é comum a outras 

correntes do pensamento socialista, e algumas delas inclusive a aprofundaram 

e desenvolveram muito mais do que Marx e seus seguidores. Dentre estas 

vertentes do pensamento socialista, os anarquistas sempre deram grande 

importância à educação – o que os levou a ganhar a fama de “idealistas” ou 

mesmo de “utópicos”. Assim, a questão da politecnia é vista de modo muito 

especial entre os anarquistas, e suas considerações são inclusive anteriores às 

de Marx (GALLO, 1993, p. 34). 

 

Certamente há mais congruências entre a concepção de politecnia de Pierre-Joseph 

Proudhon3 e a de Marx, do que a desse último e a de Napoleão Bonaparte. No entanto, não se 

pode afirmar que o “vagar do rio” das concepções marxiana e anarquista de politecnia sejam 

idênticas. 

                                                      
2 A École Polytechnique é fundada com o nome de École Centrale des Travaux Publiques. 
3 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) foi um dos principais teóricos do pensamento anarquista e dedicou parte de 

sua obra aos estudos sobre o concepção libertária de educação e a politecnia.  
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Mas é, sem dúvida, do campo marxista que vêm as maiores contribuições para a 

compreensão mais aceita na produção intelectual contemporânea sobre o tema. O curioso é que 

nem Karl Marx, nem Friedrich Engels dedicaram um estudo exclusivo às questões relacionadas 

ao trabalho e à educação, ou mesmo ao conceito de politecnia. Assim sendo, os elementos que 

se tem a respeito do tema resultam de um olhar mais atento à leitura de suas obras nas quais o 

aspecto educacional, ou precisamente a formação humana, aparece como elemento integrante 

de uma teoria mais complexa sobre o funcionamento da sociedade capitalista. Dessa forma, 

percebe-se que a formação humana em Marx está atrelada a uma pretensão maior, que seria a 

superação dessa mesma sociedade.  

Marx define três dimensões importantes a serem desenvolvidos pelo educando no 

processo formativo, a saber: educação corporal, educação intelectual e educação tecnológica 

(ou politécnica), ou seja, a proposta de formação humana passa pelo desenvolvimento destes 

aspectos. Porém, a realização deste processo não pode ocorrer de forma fragmentada; ao 

contrário, obrigatoriamente deve acontecer de maneira articulada. Neste sentido, a categoria 

trabalho assume papel preponderante no processo educativo em Marx. As palavras de 

Manacorda (2010) nos ajudam a compreender com mais clareza a importância destes três 

aspectos e sua relação com a categoria trabalho: 

Sua concepção de instrução é delineada numa forma explícita e detalhada nas 

instruções aos delegados ao I Congresso da Internacional dos Trabalhadores, 

que se realizou em Genebra em setembro de 1866; aqui, após ter aceito, sem 

sentimentalismos, a tendência da indústria a introduzir na produção a 

colaboração de crianças e adolescentes de ambos os sexos, desde que isso 

aconteça de modo adequado às forças infantis, e após ter afirmado que, cada 

um deve participar do trabalho produtivo e trabalhar não somente com o 

cérebro mas também com as mãos, ele assim precisa sua concepção: “por 

instrução nós entendemos três coisas: instrução intelectual, (...) educação 

física, assim como é ministrada nas escolas de ginástica e pelos exércitos 

militares, (...) treinamento tecnológico, que transmita os fundamentos 

científicos gerais de todos os processos de produção e que 

contemporaneamente introduza a criança e o adolescente no uso prático e na 

capacidade de manusear os instrumentos elementares de todos os ofícios”. 

(MANACORDA, 2010, p. 358) 

Cabe aqui uma rápida observação sobre a questão das terminologias “educação 

politécnica” e “educação tecnológica”. Manacorda (2010) defende que: 

 

O primeiro termo [ensino politécnico], ao propor uma preparação 

pluriprofissional, contrapõe-se à divisão do trabalho específica da fábrica 

moderna; o segundo, ao prever uma formação unificadamente teórica e prática, 

opõe-se à divisão originária entre trabalho intelectual e trabalho manual, que a 
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fábrica moderna exacerba. O primeiro destaca a ideia da multiplicidade da 

atividade (a respeito da qual Marx havia falado de uma sociedade comunista 

na qual, por exemplo, os pintores seriam “homens que também pintam”); o 

segundo [educação tecnológica], a possibilidade de uma plena e total 

manifestação de si mesmo, independentemente das ocupações específicas da 

pessoa (idem, p.52-53). 

 

No entanto, assumimos aqui a posição de Saviani (2003) sobre a polêmica semântica: 

 

Sem desconsiderar a validade das distinções efetuadas por Manacorda, penso 

que, grosso modo, pode-se entender que, em Marx, as expressões “ensino 

tecnológico” e “ensino politécnico” podem ser consideradas sinônimos. Se, na 

época de Marx, o termo “tecnologia” ainda era pouco utilizado nos discursos 

econômicos e o era menos ainda nos discursos pedagógicos da burguesia, de 

lá para cá essa situação se modificou significativamente. Enquanto o termo 

“tecnologia” foi definitivamente apropriado pela concepção dominante, o 

termo “politecnia” sobreviveu apenas na denominação de algumas escolas 

ligadas à atividade produtiva, basicamente no ramo das engenharias 

(SAVIANI, 2003, p. 145-146). 

 

Essa posição de Saviani dá conta da história do termo. Não faz sentido se discutir se o 

termo correto é “educação politécnica” ou “educação tecnológica” se historicamente foi a 

primeira denominação que foi apropriada por diversos intelectuais preocupados com uma nova 

concepção de educação para a classe trabalhadora. Adotar o termo “educação tecnológica” seria 

negar as experiências históricas, por exemplo, da União Soviética e de Cuba que se valeram do 

termo politecnia para a construção de perspectivas educacionais calcadas no pensamento de 

Marx e Engels. 

No Brasil, o próprio Saviani foi um dos responsáveis por, durante os anos 1980 e 1990, 

trazer a tona uma discussão em torno à educação politécnica4. Baseado nas esparsas reflexões 

sobre o tema feitas pelos autores fundadores do marxismo, ele e um grupo de militantes da 

educação mobilizaram parte da sociedade brasileira na discussão em torno da inclusão ou não 

do termo nas legislações que regeriam a educação no país. Foi Saviani o primeiro intelectual 

brasileiro a redigir um texto – mais tarde apropriado e reelaborado pelo deputado Octávio Elísio 

– apontando caminhos para a lei de diretrizes e bases da educação no Brasil. O primeiro 

anteprojeto da lei trazia em seu texto: “a educação escolar de 2º grau (...) tem por objetivo geral 

propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à compreensão teórica e prática 

dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo produtivo” (ELÍSIO, 

1991, p. 30). 

                                                      
4 O processo de elaboração da lei de diretrizes e bases da educação brasileira, bem como as discussões em torno à 

questão da educação politécnica serão objetos de análise da tese, formando parte de um dos seus capítulos. Ainda 

não foi feita uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema e as informações aqui mencionadas servem apenas como 

apresentação da temática. 
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Por fim, disputas políticas fizeram que o termo não fosse incorporado na lei definitiva. 

No entanto, as discussões em torno à concepção de educação politécnica ganharam corpo no 

meio intelectual e político brasileiro. É importante ressaltar que essa concepção de politecnia 

trazida à baila por Saviani tinha clara inspiração nas ideias marxianas. Portanto, como já foi 

dito, desconsiderar a validade do termo é desconsiderar o movimento da história. 

Voltando a discussão sobre a concepção marxiana-engeliana de educação, percebe-se 

que Marx tinha uma preocupação com a formação plena da classe trabalhadora, mais 

precisamente com as condições em que viviam na sociedade e sua potencialidade para 

transformar a realidade. Desenvolver os três aspectos significava preparar os trabalhadores para 

enfrentar os principais desafios postos pela sociedade capitalista. Porém, este processo deveria 

articular atividades motoras e intelectuais relacionadas diretamente com a realidade concreta, 

isto é, com situações reais do processo produtivo. Dessa forma, o trabalho ganha contornos 

especiais pela sua natureza essencialmente humana e pelo seu caráter histórico: 

Mais do que tudo, ele tem em mente uma unidade diversa entre instrução e 

trabalho, para todos: a presença das crianças contemporaneamente nas 

estruturas escolásticas e nas estruturas produtivas e uma instrução tecnológica 

que, longe de orientar uns para uma profissão e outros para outra, sirva para 

dar a todos, indistintamente, tanto um conhecimento da totalidade das ciências, 

como as capacidades práticas em todas as atividades produtivas. Ela visava, 

enfim, a uma formação de homens total e onilateralmente desenvolvidos. 

(MANACORDA, 2010, p. 359) 

Para Marx, a formação humana deveria ter o trabalho como elemento central. O trabalho 

é necessariamente o princípio educativo, pois o homem historicamente tem produzido a sua 

existência através dele, sendo este, então, a principal atividade humana. Porém, não se trata de 

qualquer trabalho, mas o trabalho entendido como meio pelo qual o homem transforma a 

natureza e a si mesmo diferenciando-se assim, dos outros animais. Neste processo, o homem se 

humaniza por meio do trabalho, agindo sobre a realidade objetiva, humanizando o mundo:  

 

Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. E o 

trabalho instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa 

mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, não é qualquer tipo de 

atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação 

intencional.  (SAVIANI, 2008, p.11). 

 

Por isso, o trabalho emerge como categoria fundamental no processo formativo no 

pensamento marxista, pois a sociedade capitalista agravou o fosso entre o trabalho manual e 

intelectual, relegando o primeiro às classes subalternas e gerando um estado de alienação. 
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Superar a sociedade capitalista passa por uma formação que resgate a unicidade entre o trabalho 

manual e intelectual, ou seja, apresenta como desafio o rompimento com a fragmentação do 

conhecimento, promovendo assim, a apropriação dos conceitos a partir da relação constante 

entre teoria e prática no contexto do trabalho produtivo. Este movimento possibilitaria uma 

educação integral, o desenvolvimento pleno, omnilateral do homem: 

Frente à realidade da alienação humana, na qual todo homem, alienado por 

outro, está alienado da própria natureza, e o desenvolvimento positivo está 

alienado a uma esfera restrita, está a exigência da onilateralidade, de um 

desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos, das 

faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade de sua 

satisfação. (...) Estabelece-se, então, um nexo recíproco pelo qual o indivíduo 

não pode desenvolver-se onilateralmente se não há uma totalidade de forças 

produtivas, e uma totalidade de forças produtivas não pode ser dominada a não 

ser pela totalidade dos indivíduos livremente associados. (MANACORDA, 

2010, p. 94) 

Dada a breve caracterização aqui esboçada sobre a questão da educação politécnica para 

Marx e Engels, cabe a seguinte questão: quando se fala em politecnia nos dias atuais qual o viés 

interpretativo deve ser usado: o burguês, o anarquista ou o marxiano-engeliano? Para tentar 

responder a essa pergunta, a pesquisa aqui proposta pretende debruçar-se sobre a análise de 

experiências contemporâneas. 

Atualmente há, no estado do Rio de Janeiro, pelo menos duas instituições de formação 

de trabalhadores que adotam uma concepção pedagógica contra-hegemônica. São elas: a Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), da Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto 

Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUFRJ) em Cabo Frio. Ambas as 

iniciativas são fundamentadas em princípios educativos antagônicos aos amplamente difundidos 

pelas escolas de educação profissional “tradicionais” e buscam a formação omnilateral dos 

trabalhadores. 

Para essas instituições a educação politécnica e o trabalho como princípio educativo são 

base das ações pedagógicas e o principal objetivo de ambas não é a formação de mão-de-obra 

qualificada para o “mercado de trabalho”, mas sim o processo de educação integral dos 

trabalhadores. Essa concepção de formação profissional é completamente contraditória à 

concepção burguesa de qualificação de trabalhadores e remete aos princípios de educação 

proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, no século XIX. 
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Ao se analisar o projeto político-pedagógico5 das duas escolas percebe-se influências 

das concepções marxianas de educação que defendem a indissociabilidade entre o trabalho 

manual e o intelectual, entre o fazer e o pensar, entre a prática e a teoria. Além disso, essa 

inspiração nos textos de Marx e Engels se encontra no comprometimento político de formação 

integral dos trabalhadores. 

Por isso, torna-se importante entender o processo histórico de (re)construção do conceito 

de politecnia, já que o mesmo ainda hoje é utilizado como referência para experiências 

pedagógicas de viés contra-hegemônico. Daí surgem algumas questões, pelas quais a pesquisa 

pretende se ocupar: ao longo da história, como o conceito de politecnia foi apropriado pelos 

distintos grupos e classes sociais nos diferentes tempos históricos? Quais os vieses 

interpretativos da concepção de politecnia que influenciam as experiências atuais? Numa 

sociedade marcada pela divisão social do trabalho é possível pensar num modelo educacional 

inspirado na politecnia?  

Esta tese tem como objetivo geral analisar criticamente os processos históricos de 

(re)construção e apropriação do conceito de politecnia, observando as nuances interpretativas 

advindas dos diferentes grupos e classes sociais, projetos societários e tempos históricos 

(passado e presente), além de perceber como experiências educativas da atualidade se utilizam 

desse conceito. Pretende-se também, a partir deste objetivo geral, delinear perspectivas e 

possibilidades para a educação politécnica para o presente e para o futuro. 

Quando da descrição dos procedimentos metodológicos e da estrutura da tese a serem 

adotados, serão definidas as experiências históricas a serem estudadas. Pode-se adiantar, no 

entanto, que é pretensão da tese entender como os países que tentaram construir o “socialismo 

real” (em especial na União Soviética e em Cuba) procuraram implementar seus sistemas 

educacionais e, especialmente, os processos de formação de trabalhadores. 

Deste objetivo geral proposto desdobrar-se-ão objetivos específicos, especialmente no 

tocante a análise das experiências históricas, os quais serão: 

 

 Compreender o processo de construção do conceito de politecnia de acordo com as 

classes e grupos sociais, em diferentes momentos históricos; 

                                                      
5 O PPP do IPUFRJ encontra-se em fase final de elaboração junto à comunidade escolar. Por fazer parte da equipe 

de professores do Instituto, tive contato com o documento. Já o projeto político pedagógico da EPSJV-Fiocruz, já 

está consolidado e disponível através do seguinte endereço na internet: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=PPP&Num=70 (Acesso em 2 de agosto de 2011). 
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 Analisar como o conceito de politecnia foi apropriado e posto em prática nos sistemas 

de educação de dois países do “socialismo real”; 

 Entender como as discussões em torno do conceito de politecnia se deram no Brasil; 

 Compreender a relação entre o conceito de politecnia e a concepção de formação 

integrada e de ensino médio integrado à formação profissional no Brasil; e 

 Estudar como a experiência do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio e se apropria 

do conceito de politecnia para desenvolver um modelo de educação profissional contra-

hegemônico no Brasil. 

 

 

Referencial Teórico-Metodológico 
 

“Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; porém, o que importa é 

transformá-lo6”.  

(Karl Marx) 

 

“A maior parte dos homens são filósofos, na medida em que atuam praticamente e nesta sua 

ação prática está contida implicitamente uma concepção de mundo, uma filosofia7”. 

(Antonio Gramsci) 

 

O trabalho que ora se enuncia é parte de um esforço intelectual empreendido na 

construção de perspectivas contra-hegemônicas para a formação de trabalhadores. O que 

inspirou a reflexão contida nesse trabalho acadêmico foi o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas no Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Cabo Frio, 

experiência com a qual tive os primeiros contatos no início de 2010. Até então, minha curta 

carreira acadêmica e profissional tinha sido dedicada à pesquisa histórica. Em 2005, graduei-

me em História, na Universidade Federal Fluminense, e desde então – trabalhando no Centro de 

História e Documentação Diplomática do Itamaraty e no Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, além dos dois anos destinados ao mestrado em História Política na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – tudo que havia feito era me dedicar à pesquisa 

histórica. No entanto, esta curta, porém rica, experiência esteve sempre incompleta, pois se 

limitou a esforços interpretativos de determinados momentos históricos que tinham pouca ou 

nenhuma relação com a realidade por mim vivida. 

                                                      
6 MARX, K. “Marx sobre Feuerbach (1845) [com alterações de Engels, 1888]”. In: MARX, ENGELS, 2007, p. 

537. 
7 GRAMSCI, A. “Problemas de Filosofia e de História”. In: GRAMSCI, 1978, p. 31. 
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A partir de 2010, quando me envolvo com o Instituto Politécnico de Cabo Frio, a História 

passa ter outro sentido para a minha carreira. Ao atuar como educador em um projeto que se 

propõe contra-hegemônico, a História deixa de ser apenas um elemento para a interpretação de 

dado momento histórico para se tornar fator determinante para a orientação da minha práxis. A 

partir do instante que deixei de atuar apenas como historiador e passei a ser um educador, a 

História, enquanto ciência, passou a apontar caminhos para uma prática política – a de educar – 

que se tem se mostrado transformadora. 

Ao compreender a ação de educar enquanto política, não quero atribuir à educação um 

caráter redentor, como muitas interpretações românticas e idealistas lhes dão. O que está em 

jogo nessa ação política é a disputa por um aparelho de hegemonia que historicamente esteve 

sob os interesses das classes dominantes, a escola. 

Para essa disputa a História tem dois papéis importantes: o primeiro está relacionado ao 

ensino da História no desenvolvimento da consciência de classe na formação de trabalhadores. 

É também a partir desse elemento que se evidenciam, no cotidiano dos processos de ensino e 

aprendizagem, as contradições entre capital e trabalho. O segundo está relacionado à reflexão 

sobre a relação entre a particularidade da escola com a totalidade na qual a mesma se insere. E 

é dentro dessa segunda perspectiva que esse trabalho está contido. 

Parafraseando Friedrich Engels, analisar a experiência do Instituto Politécnico sem 

compreender a totalidade histórica na qual essa instituição está inserida, seria como estar 

obcecado pela árvore e não conseguir ver o bosque (ENGELS, 1990, p. 23). 

 

Instituto Politécnico da UFRJ: uma árvore num bosque de contradições 

 

A árvore em questão, o Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(IPUFRJ) 8  em Cabo Frio, surgiu em 2008, num contexto em que a questão da educação 

profissional no Brasil parecia ganhar nova orientação. Em 2004, após a revogação do Decreto 

n. 2208/97 e a aprovação do Decreto n. 5154/04, volta-se a permitir a modalidade ensino médio 

integrado à educação profissional. O horizonte que se inaugurava então era o de rompimento 

com a lógica neoliberal imposta pelos governos dos anos 1990, que reforçou o caráter dual da 

educação profissional naquele período. Entretanto, percebe-se que, em relação ao primeiro 

decreto, houve apenas uma distinção mais clara quanto às modalidades de ensino profissional. 

                                                      
8 A referida escola está registrada no Ministério da Educação, como “Escola Universitária da UFRJ – Instituto 

Politécnico de Cabo Frio”. Neste trabalho, utilizaremos o nome consagrado entre docentes e discentes da 

instituição, com o qual foi fundado: Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio (IPUFRJ).  
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O novo decreto representou, de forma tímida, a possibilidade de uma organização da educação 

profissional de forma integrada, isto é, com uma só matriz curricular que associa a uma mesma 

instituição a formação geral e profissional dos trabalhadores.  

A abertura dada à perspectiva de formação integrada do ensino médio à educação 

profissional ainda não recuperava, todavia, as questões relativas à concepção de educação 

politécnica, de educação omnilateral e da escola unitária, temas amplamente discutidos, em 

especial, a partir dos anos 1980 e que tomaram corpo durante os debates em torno a elaboração 

das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, na década seguinte. O decreto de 2004 

limitou-se à inclusão de uma modalidade de ensino, que possibilitasse a articulação entre o 

ensino médio e o profissional de modo simultâneo, sem de fato discutir conceitualmente que 

tipo de integração se esperava construir. 

Além disso, essa perspectiva de integração foi freada, em 2011, com a criação do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que pretende dar apoio 

às redes estaduais de ensino profissional técnico, criar linhas de financiamento estudantil para 

o acesso ao ensino técnico privado, além de seguir o movimento de ampliação da rede federal. 

Ao mesmo tempo em que o Programa evidencia a preocupação do governo Dilma Rousseff com 

a educação profissional, aponta para uma concepção de ensino técnico fragmentado, sem 

integração e voltado predominantemente para a formação para o trabalho simples9. Isso se deve 

à destinação de grande parte dos recursos do Programa a cursos de curta duração voltados ao 

“treinamento” de mão-de-obra para atender às demandas das políticas desenvolvimentistas 

atuais. Outro entrave imposto pelo Pronatec ao desenvolvimento do ensino médio integrado está 

na transferência de grandes aportes de recursos para a rede privada de ensino profissional, em 

especial para a o Sistema S10, que prioriza cursos de formação de curta duração. 

O campo de onde brota a experiência do Instituto Politécnico da UFRJ é, portanto, árido, 

infértil e seco. A árvore em questão surge – como nas palavras de Carlos Drummond de Andrade 

– como uma flor que nasceu na rua, que “furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio” 11. 

                                                      
9 Compreende-se aqui trabalho simples conforme Marx (2013). De forma resumida, Marx se refere a este conceito 

como o “dispêndio da força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem desenvolvimento especial, 

possui em seu organismo corpóreo” (MARX, 2013, p. 122). 
10 O Sistema S é formado por onze organizações privadas voltadas para a formação de trabalhadores, entre elas o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI), entre outros. 
11 Poema “A Flor e a Náusea”, de Carlos Drummond de Andrade: “Uma flor nasceu na rua! / Passem de longe, 

bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. / Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. / Façam completo 

silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. / É feia. Mas é flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e 

o ódio”. A analogia entre o poema e experiências que surgem de solos inférteis não é original, mas foi inspirada 

pelo trabalho: HENRIQUES, Flavio. Empresas Recuperadas por Trabalhadores no Brasil e na Argentina. Tese de 
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A semente da qual brotou o Instituto Politécnico é uma concepção contra-hegemônica 

de educação, germinada num substrato conceitual que se constituiu ao longo do tempo. A árvore, 

que hoje já dá frutos e flores, é uma entre muitas que já germinaram nesse solo árido. Algumas 

delas se desenvolveram, outras não resistiram. 

O fato é que a árvore em questão só conseguiu prosperar graças ao trabalho de muitos 

“vetores de polinização” que fizeram com que essas concepções contra-hegemônicas se 

disseminassem e, mesmo em solo infértil conseguiram se manter vivas. 

Este trabalho pretende sim olhar com atenção para essa árvore, mas também objetiva 

estudar o solo árido, as sementes, os vetores de polinização, as flores, os frutos e, como nos 

ensinou Engels, o bosque. 

Para isso, nosso instrumento de análise será a história. Não só a história da instituição – 

árvore – em questão, mas da totalidade social na qual ela se insere, o Brasil com suas intempéries 

e contratempos econômicos, políticos e sociais. 

 

Por uma história da educação politécnica. Mas que história? 

 

A politecnia é a tal semente da qual floresceu, mesmo em solo árido, a experiência do 

Instituto Politécnico. Essa semente, no entanto, sofreu ao longo do tempo diversas 

transformações. Só é possível compreender essas transformações utilizando a história como 

método de análise. E, para isso, nos apoiaremos nas contribuições de Karl Marx e na sua 

concepção materialista da história. 

Mas por que utilizar essa concepção de história? Porque se acredita que essa seja a única 

maneira de dar conta da complexidade de mediações que existem entre solo, semente, árvore, 

frutos, flores e bosque. É a partir desse referencial que se construirá uma análise que contemple 

as contradições entre a infertilidade do solo e o florescimento das árvores, ou seja, o sentido 

histórico da diversidade de mediações contraditórias que elucidam a realidade objetiva. 

Fugiremos, portanto, da acepção de história que é hegemonicamente empregada nos 

trabalhos acadêmicos na atualidade, que tende a olhar somente para a semente, ou para a árvore. 

Entende-se que o processo de fragmentação de objetos que se compreendem isolados dos fatores 

econômicos, políticos e sociais são insuficientes para a compreensão integral do objeto que se 

pretende analisar. 

                                                      
Doutorado. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2013. p. 22). 
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Sob essa perspectiva, entende-se que a politecnia, enquanto concepção pedagógica está 

condicionada às relações de produção sob as quais está submetida. Ou seja, não se pode isolar 

essa concepção pedagógica da relação entre essa ideia e a sociedade, sob o risco de não 

compreendê-la em sua totalidade. Portanto, ao se analisar as diversas concepções de politecnia 

deve-se ter em conta a sua relação com o espaço-tempo em que foram formuladas, bem como a 

que projeto societário que está vinculado. 

A particularidade de cada uma dessas concepções expressa seus princípios internos – 

representatividade política, elementos jurídicos constitutivos, objetivos sociais, entre outros – 

que a diferenciam de outras concepções de educação. Assim sendo, pode-se dizer que as 

distintas concepções de politecnia são parte de um todo que delimita o projeto societário e a 

visão de mundo de cada classe social – ou fração de classe – determinada pelo movimento 

histórico gerado pela contradição entre os projetos societários de cada uma dessas classes. 

Para isso, é fundamental a compreensão prévia da concepção marxiana-engeliana de 

história. Maria Ciavatta (2009) nos auxilia na análise dessa concepção de história em Marx e 

Engels, afirmando que existem três caminhos para compreendê-la: 

 

O primeiro é a defesa intransigente de uma ciência da história, principalmente 

em A ideologia alemã. O segundo é a instituição da historicidade do social que 

só pode ser compreendida pela análise dialética, isto é, em sua gênese, seu 

desenvolvimento e transformação, como bem expressam sua Contribuição 

para a crítica da economia política e mesmo sua obra econômica, em que as 

relações econômicas são sempre, também, relações sociais. O terceiro está em 

suas obras de história, a exemplo do clássico O 18 Brumário de Luís 

Bonaparte. (CIAVATTA, 2009, p 52-53). 

 

Baseado nesse apontamento, dedicaremo-nos aqui a compreender esses três aspectos da 

concepção de história em Marx e Engels, começando pela contida n’A ideologia alemã. Nessa 

obra, os autores originais do marxismo se dedicam a fazer uma análise crítica da obra de 

estudiosos do trabalho de Hegel na Alemanha, em especial Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer e 

Max Stirner. Esses jovens hegelianos, segundo a análise de Marx e Engels, eram responsáveis 

pela disseminação de uma ideologia conservadora na Alemanha, já que tinham uma visão 

reduzida das contribuições filosóficas de Hegel, em especial do materialismo. O ponto central 

da crítica marxiana é a desconsideração que esses autores alemães fazem da história: “na medida 

em que Feuerbach é materialista, nele não se encontra a história, e na medida em que toma em 

consideração a história ele não é materialista” (MARX, ENGELS, 2007, p. 32). 



 

 

 

 

26 

 

 

 

A partir dessa crítica, Marx e Engels se dedicaram a compreender o que é a história e 

como, a partir da ciência História, é possível fazer uma análise coerente da realidade concreta. 

O ponto de partida para a compreensão da concepção marxiana-engeliana de história está no: 

 

[...] primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de 

toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em 

condições de viver para poder “fazer história”. Mas, para viver, precisa-se, 

antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. 

O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas 

necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um 

ato histórico, uma condição fundamental de toda a história (MARX, ENGELS, 

2007, p. 32-33). 

 

Marx e Engels destacarão ainda outros dois pontos pressupostos para a história. O 

segundo deles está no fato que a satisfação dessas necessidades primordiais gera novas 

necessidades. Por último, o terceiro pressuposto dá conta de que o homem tem a tendência de 

procriar-se, gerando, a partir das relações familiares, uma série de novas relações sociais que 

geram o crescimento populacional e a criação de novas necessidades. Esses três pressupostos, 

em conjunto, determinam que o movimento da história é dado pela própria produção material 

da vida. Em síntese: 

Essa concepção da história consiste, portanto, em desenvolver o processo real 

de produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a 

forma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e por ele 

engendrada, quer dizer, a sociedade civil em seus diferentes estágios, como o 

fundamento de toda a história, tanto a apresentado em sua ação como Estado 

como explicando a partir dela o conjunto das diferentes criações teóricas e 

formas de consciência – religião, filosofia, moral etc. etc. – e em seguir o seu 

processo de nascimento a partir dessas criações, o que então torna possível, 

naturalmente, que a coisa seja apresentada em sua totalidade (assim como a 

ação recíproca entre esses diferentes aspectos) (MARX, ENGELS, 2007, p. 

42). 

 

Eric Hobsbawm (1999) nos auxilia a compreender essa assertiva de Marx e Engels 

quando recorre a Eric Wolf para entender o conjunto de relações engendradas pela produção da 

vida material: 

Devemos notar, de passagem, que para Marx e Engels “o processo real de 

produção” não é simplesmente a “produção material da vida [imediata]12” mas 

algo mais amplo. Para empregar a correta formulação de Eric Wolf, é “o 

conjunto complexo de relações mutuamente dependentes entre natureza, 

trabalho, trabalho social e organização social”. Deve-se notar também que os 

                                                      
12 A citação original traz “produção material da vida em si mesma” ao invés de “produção material da vida 

imediata”. Alteramos a citação já que a tradução utilizada aqui da A ideologia alemã (MARX, ENGELS, 2007) 

traz a segunda forma ao invés da primeira. 
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seres humanos produzem tanto com a mão quanto com a cabeça 

(HOBSBAWM, 1999, p. 175). 

 

A partir dessa distinção feita por Hobsbawm (com base em Wolf) pode-se inferir que 

existe uma relação dialética entre a produção e as formas de organização social. Essa relação é 

mais explorada quando Marx faz algumas considerações sobre o método em sua Contribuição 

para a Crítica da Economia Política. Será nessa obra que Marx deixará firmada a célebre e 

polêmica afirmação que até hoje alimenta os seus críticos: “não é a consciência que determina 

a vida, mas a vida que determina a consciência”. Essa assertiva foi aprofundada no momento 

em que o autor descreveu as bases do seu método de análise da realidade: 

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio guia 

para os meus estudos, pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção 

social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, 

necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um determinado grau de desenvolvimento de suas forças 

produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva a 

superestrutura jurídica e política e à qual correspondem as formas sociais 

determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona 

o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser; ao contrário, o seu ser social é que determina 

a sua consciência (MARX, 2008, p. 47). 

 

Talvez a compreensão da concepção materialista da história, apesar de todas as notas de 

caráter teórico-metodológicas produzidas por Marx, Engels e seus seguidores, esteja mais 

evidente na análise das obras de cunho histórico desses autores. Dos autores originais do 

marxismo, talvez tenha sido Engels o que tenha mais se dedicado a trabalhos de análise histórica 

utilizando-se do método que os dois descreveram. Porém, o próprio Marx também se dedicou a 

trabalhos de pesquisa histórica, que talvez, nos dias atuais, recebessem a etiqueta de “história 

do tempo presente”. Destacam-se na obra marxiana dois títulos com esse teor: O 18 de Brumário 

de Luís Bonaparte e A Guerra Civil na França. 

O foco deste trabalho não permite que nos dediquemos a uma interpretação mais 

profunda desses trabalhos. Por isso, para descrever os elementos de contribuição para análise 

histórica nessas obras, usaremos as próprias observações feitas por Marx e Engels sobre O 18 

de Brumário de Luís Bonaparte. No prefácio da segunda edição13 do livro, o próprio Marx, ao 

                                                      
13 A primeira edição de O 18 de Brumário de Luís Bonaparte foi lançada em 1852, como primeiro fascículo da 

Revista Die Revolution. A segunda edição, de 1869, foi lançada para o mercado editorial europeu, com revisão do 

próprio Marx. Em 1885, saiu uma terceira edição da obra, com prefácio de Engels, sobre o qual faremos referência 

mais adiante. 
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comparar o seu trabalho com outros dois que tratam do mesmo tema – Napoleón le petit, de 

Victor Hugo, e Coup d’état, de Proudhon –, aponta para os avanços que sua obra em relação às 

demais: 

 
Victor Hugo se limita a invectivas amargas e espirituosas contra o responsável 

pela deflagração do golpe de Estado. O acontecimento propriamente dito 

parece ser, para ele, como um raio vindo do céu sem nuvens. Ele vê no golpe 

apenas de um ato de poder de um indivíduo isolado. Não se dá conta de que 

engradece esse indivíduo, em vez de diminuí-lo, atribuindo-lhe uma 

capacidade de iniciativa pessoal que seria impar na história mundial. 

Proudhon, por sua vez, procura apresentar o golpe de Estado como resultado 

de uma evolução histórica precedente. Sorrateiramente, no entanto, a sua 

construção histórica do golpe de Estado se transforma numa apologia do herói 

do golpe de Estado. Desse modo, incorre no erro dos nossos assim chamados 

historiadores objetivos. Em contrapartida, eu demonstro como a luta de classes 

na França criou circunstâncias e condições que permitiram a um personagem 

medíocre e grotesco desempenhar o papel do herói (MARX, 2011, p. 18). 

 

Ao deixar a modéstia de lado, exaltando as qualidades de seu trabalho e demonstrando 

a limitação das análises de seus “colegas historiadores”, Marx ressalta a importância do método 

descrito por ele e seu companheiro Engels. Apesar de não citar explicitamente as questões que 

envolvem a produção da vida material, ele dá ênfase a uma categoria de análise a qual nenhum 

historiador marxista pode se furtar a observar: a luta de classes. 

Marx põe em prática, em sua análise sobre o golpe de Estado na França em 1851, a 

assertiva de cunho ético-político e metodológico que fizera em seu Manifesto Comunista – 

escrito em parceria com Engels –, a de que “a história de todas as sociedades até hoje existentes 

é a história da luta de classes” (MARX; ENGELS, 2010, p. 40). Ao observar as classes sociais 

que disputam a hegemonia em determinado momento histórico, Marx de fato historiciza o 

acontecimento, dando dimensão não só dos interesses políticos em jogo, mas também da 

organização social imposta pelo modo de produção hegemônico. Esse aspecto da obra marxiana 

foi ressaltada também por Engels, quando o mesmo prefaciou a terceira edição do “18 de 

Brumário”. 

 

Marx foi o primeiro a descobrir a grande lei da história, a lei segundo a qual 

todas as lutas históricas travadas no âmbito político, religioso, filosófico ou em 

qualquer outro campo ideológico são de fato apenas a expressão mais ou 

menos nítida de lutas entre classes sociais, a lei segundo a qual a existência e, 

portanto, também as colisões entre essas classes são condicionadas, por sua 

vez, pelo grau de desenvolvimento da sua condição econômica, pelo modo da 

sua produção e pelo modo do seu intercâmbio condicionado pelo modo de 

produção. Essa lei – que para história tem a mesma importância que a lei da 

transformação de energia para a ciência natural –, essa lei lhe proporcionou, 

também nesse caso, a chave para uma compreensão da história da Segunda 
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República francesa. E essa história lhe serviu para submeter a sua lei à prova, 

tanto é que, trinta e três anos depois, ainda temos de reconhecer que ela passou 

no teste com brilhantismo (ENGELS, 2011, p. 22). 

 

Engels utilizou essa “lei” também em seus trabalhos de pesquisa histórica e dedicou toda 

uma das suas obras, o Anti-Dühring, a fazer apontamentos de ordem teórico-metodológica sobre 

a escrita da história, ao fazer a crítica do trabalho do filósofo alemão Eugen Dühring. Engels 

acusava Dühring de ter sua compreensão dos processos históricos limitados por conta do mesmo 

não observar os aspectos da luta de classes e da consequente divisão social do trabalho. Nessa 

obra, ele atribui à economia política o status de “ciência histórica” e por algumas vezes reforça 

a comparação entre essa ciência e as ciências naturais. O mesmo o faz em Do Socialismo 

Utópico ao Socialismo Científico. 

Talvez essas afirmações tenham sido responsáveis pela equivocada interpretação que, 

no marxismo, a história obedece a padrões e que se seguido o método a risca seria possível, 

inclusive, prever o desenvolvimento da história no futuro. Isso é uma evidente distorção do 

materialismo histórico e dialético, que se perpetuou dentro mesmo dos círculos de pensamento 

marxistas em especial após a Terceira Internacional. Essa distorção fez com muitos historiadores 

passassem a ter uma visão etapista da história. 

Mais uma vez, Eric Hobsbawm nos dá subsídio de como fugir dessa concepção 

distorcida e limitada do materialismo histórico e dialético. O historiador britânico, mesmo nunca 

se desvinculando da sua filiação com o Partido Comunista da Grã-Bretanha 14 , soube, 

sabiamente, fazer a crítica das limitações interpretativas feitas a partir do trecho supracitado da 

Contribuição para a crítica da economia política, dando elementos para análise histórica de 

caráter mais amplo: 

 

A formulação mais completa [da concepção materialista da história] ocorre no 

Prefácio de 1859 à Para a crítica da economia política. Claro que é preciso 

perguntar se é possível rejeitá-la e continuar sendo marxista. Porém, é 

perfeitamente claro que essa formulação ultraconcisa requer elaboração: a 

ambiguidade de seus termos suscitou debate sobre o que exatamente são 

“forças” e “relações sociais” de produção, o que constitui a “base econômica”, 

a “superestrutura” e assim por diante. Também está perfeitamente claro desde 

o início que, uma vez que os seres humanos possuem consciência, a concepção 

materialista da história é a base da explicação histórica mas não a explicação 

histórica em si. A história não é como a ecologia: os seres humanos decidem e 

refletem sobre o que acontece. Não está tão claro se ela é determinista no 

sentido de nos permitir descobrir o que inevitavelmente acontecerá, enquanto 

distinto dos processos gerais de transformação histórica. Isso porque é somente 

                                                      
14 O Partido Comunista da Grã-Bretanha, fundado em 1920, após a Terceira Internacional, foi um dos principais 

responsáveis pela disseminação das interpretações stalinistas sobre o materialismo histórico e dialético no mundo 

ocidental. 
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numa visão retrospectiva que a questão da inevitabilidade histórica pode ser 

solidamente estabelecida, e mesmo então apenas como tautologia: o que 

aconteceu era inevitável porque não aconteceu outra coisa; portanto, o que 

poderia ter acontecido é uma questão acadêmica (HOBSBAWM, 1999, p 175). 

 

Hobsbawm reforça a ideia de que Marx almejava provar que o desenvolvimento das 

forças produtivas levaria inevitavelmente ao comunismo, no entanto, ele nunca utilizou-se da 

história para provar essa tese. Não há elementos científicos, dentro do materialismo histórico e 

dialético que apontem especificamente para o comunismo. Além disso, esses apontamentos do 

historiador britânico nos dão elemento para refutar a tese do determinismo economicista pelo 

qual Marx foi e segue equivocadamente sendo acusado. Para Hobsbawm, o cerne da concepção 

materialista da história está na “relação fundamental entre o ser social e a consciência”. Ele 

reforça a ideia de a distinção entre base e superestrutura se dá apenas na dimensão retrospectiva 

da análise histórica e que existem sociedades que, sob as mesmas bases materiais, estruturam 

suas relações sociais de formas distintas. Ou seja, o autor reforça a dimensão da totalidade 

histórica que é constituída por múltiplas determinações. Para ele isso fica evidente na análise 

das obras de caráter histórico de Marx, nas quais é possível notar a consideração dessas múltiplas 

determinações, sendo essas análises um “oposto exato de um reducionismo econômico” (ib., p. 

176). 

Ainda assim, Hobsbawm não nega a importância da análise dos elementos de ordem 

econômica. Ao contrário, ele reforça que  

 

a análise de uma sociedade, a qualquer momento de seu desenvolvimento 

histórico deve começar pela análise de seu modo de produção: em outras 

palavras, (a) a forma tecno-econômica do “metabolismo entre homem e 

natureza” (Marx), o modo pelo qual o homem se adapta a natureza e a 

transforma pelo trabalho; e (b) os arranjos sociais pelos quais o trabalho é 

mobilizado, distribuído e alocado (ib., p 177). 

 

Por fim, entre as inúmeras contribuições de Hobsbawm para a compreensão da 

concepção materialista da história, destaca-se a ampliação que o historiador britânico faz do 

conceito de modo de produção. O autor destaca que há uma visão equivocada na interpretação 

de que existe um encadeamento lógico e inevitável entre a superação de um modo de produção 

e constituição de um novo modo de produção historicamente mais “evoluído”. Ele ressalta que 

essa sucessão de modos de produção não pode ser encarada como meramente evolutiva, 

cronológica e unilinear. Essa interpretação desconsideraria, por exemplo, a coexistência e 

interação de modos de produção distintos num mesmo momento histórico. 
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A ideia central da interpretação de Hobsbawm sobre essa categoria está na ideia de que 

dentro de cada modo de produção “há uma ‘contradição básica’ que gera a dinâmica e das forças 

que o levarão a sua transformação”. Isso, no entanto, não implica na certeza da transformação 

desses modos de produção, mas na potencialidade dessa transformação (ib., p.180-181). 

Nessa perspectiva, acreditamos que existam dois outros autores que contribuem de forma 

decisiva para a compreensão da concepção materialista da história numa acepção mais ampla 

do que a disseminada pelo dito marxismo vulgar. O primeiro deles é Antonio Gramsci, talvez o 

pensador marxista que mais tenha se debruçado sobre as questões culturais e ideológicas sem se 

abster das contribuições fundamentais de Marx e Engels. O segundo, Walter Benjamin, também 

se dedicou muito aos estudos sobre a cultura, ajudando a ampliar os domínios do materialismo 

histórico e dialético. 

Gramsci traz contribuições inestimáveis para o arcabouço teórico do pensamento 

marxista, principalmente ao analisar as questões relativas à ideologia. Fugiríamos muito a 

proposta inicial desse trabalho se fizemos uma análise pormenorizada desta categoria no 

pensamento gramsciano. A princípio nos dedicaremos a compreender as contribuições no 

âmbito teórico-metodológico para a análise histórica trazidas pelo pensador italiano: 

Pelo menos como orientação metodológica, deve-se chamar a atenção para as 

outras partes da história da filosofia; isto é, para as concepções de mundo das 

grandes massas, para as dos mais restritos grupos dirigentes (ou intelectuais) 

e, finalmente, para as ligações entre estes vários complexos culturais e a 

filosofia dos filósofos. A filosofia de uma época não é a filosofia deste ou 

daquele filósofo, deste ou daquele grupo de intelectuais, desta ou daquela 

grande parcela das massas populares: é uma combinação de todos esses 

elementos, culminando em uma determinada direção, na qual sua culminação 

torna-se norma de ação coletiva, isto é, torna-se “história” concreta e completa 

(integral) (GRAMSCI, 1978, p. 31). 

 

Sem abrir mão das categorias fundamentais do método proposto por Marx e Engels, em 

especial da categoria classe social, Gramsci aponta elementos de como um historiador marxista 

pode tentar dar conta das múltiplas determinações de uma totalidade histórica. Para a pesquisa 

aqui proposta, na qual analisaremos a concepção de politecnia para diversos grupos e classes 

sociais, essa contribuição se mostra fundamental. Como já foi dito, de acordo com o 

posicionamento social de quem elabora essa concepção de politecnia, o termo terá uma acepção 

distinta. Isso porque o termo está em disputa e compreender como cada um dos elementos dessa 

disputa vê o mundo e que projeto societário defende é importantíssimo para o entendimento 

mais amplo dessas diversas concepções de educação politécnica. 
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Por fim, vale destacar também as contribuições de Walter Benjamin. O filósofo alemão 

faz uma crítica bastante pertinente aos historiadores em geral e dos pensadores marxistas em 

particular por conta da pouca familiaridade que os mesmos têm com os aspectos culturais do 

desenvolvimento histórico. Baseado também nas concepções de classe social e luta de classes 

elaboradas por Marx e Engels, Benjamin convida-nos a escrever uma História que valorize as 

lutas das classes historicamente postas em posição subalterna. 

 

A luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais perde de vista, 

é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as 

refinadas e espirituais. Mas na luta de classes essas coisas espirituais não 

podem ser representadas como despojos atribuídos ao vencedor. Elas se 

manifestam nessa luta sob a forma da confiança, da coragem, do humor, da 

astúcia, da firmeza, e agem de longe, do fundo dos tempos. Elas questionarão 

sempre cada vitória dos dominadores. Assim como as flores dirigem sua corola 

para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se 

para o sol que se levanta no céu da história. O materialismo histórico deve ficar 

atento a essa transformação, a mais imperceptível de todas (BENJAMIN, 

1996, p. 223-224). 

 

Benjamin se utiliza de uma retórica recheada de ironias para chamar a atenção dos 

historiadores marxistas para elementos que normalmente são negligenciados nas análises. O uso 

dos termos “coisas brutas e materiais” em oposição às “refinadas e espirituais” é um evidente 

recurso utilizado para chamar atenção para que não só de comida vive o trabalhador, o oprimido. 

Isso, aliás, não é uma conclusão original de Benjamin. Como já foi dito nesse mesmo trabalho, 

Marx e Engels já afirmavam que “a satisfação dessa primeira necessidade [a produção da vida 

material imediata], a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a 

novas necessidades” (MARX, ENGELS, 2007, p. 33).  Para os autores originais do marxismo, 

o segundo ato histórico, por mais que seja determinado do primeiro (a produção da vida material 

imediata) é a produção de novas necessidades, podendo-se inferir que a esfera da produção da 

cultura está a esse ato relacionado. 

No entanto, Benjamin avança no que se refere às proposições de Marx e Engels, pois 

compreende que a conquista do poder pela classe dominante não se dá apenas a partir da 

dominação econômica. Há um elemento que o Marx e Engels não deram conta de abordar que 

diz respeito à produção de ideologia na tentativa de subjugar as classes subalternas a uma 

condição de alienação. No entanto, é óbvio que os trabalhadores não aceitam esse subjugo 

passivamente. Eles também produzem a sua ideologia, que entra em disputa com a hegemônica. 

O que Benjamin nos chama a atenção é de que nesse processo de disputa entre as classes 

sociais antagônicas há produção de cultura dos dois lados, por mais que os historiadores 
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negligenciem a cultura dos “vencidos”. Essa tese benjaminiana sobre a história se complementa 

muito bem com as disputas de hegemonia tão bem ressaltadas por Gramsci. Subsidiária das 

reflexões de Gramsci, as categorias de contra-hegemonia e hegemonia alternativa – elaboradas 

por Raymond Williams – nos dão elementos para compreender esse elemento cultural e 

ideológico da luta de classes no contexto da análise histórica. 

 
Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, 

um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado de experiências, 

relações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Isto é, na 

prática a hegemonia não pode nunca ser singular. Suas estruturas internas são 

altamente complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. Além 

do mais (e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do conceito), não 

existe apenas passivamente como forma de dominação. Tem de ser renovada 

continuamente, recriada, defendida e modificada. Também sofre uma 

resistência continuada, limitada, alternada, desafiada por pressões que não são 

as suas próprias pressões. Temos então de acrescentar ao conceito de 

hegemonia o conceito de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, que são 

elementos reais e persistentes da prática (WILLIAMS, 1979, p. 115-116). 

 

A complementaridade das ideias de Benjamin, Gramsci e Williams nos fazem olhar para 

a história pelo prisma da luta de classes, mas compreendendo que nesse processo há mais do 

que simplesmente a disputa pelo controle dos meios de produção ou do que a transformação do 

modo de produção. Há, também, nesse embate, produção de cultura e contracultura, disputa de 

hegemonia e produção de pensamentos contra-hegemônicos. Não observar esses aspectos na 

análise histórica é não perceber as contradições do processo de desenvolvimento das forças 

produtivas. Pode-se inferir, portanto, que a construção de modelos educacionais também se 

insere nessa perspectiva de disputa pela hegemonia. 

Portanto, sob a ótica do pensamento de Benjamin, esse trabalho não seria completo se 

só analisássemos a concepção burguesa de politecnia. É essa que se põe hegemônica 

historicamente e na atualidade. É importante ressaltar que as maiores universidades do país 

elevam suas escolas de engenharia ao nível de “escolas politécnicas”. Mas será que é sobre 

apenas essa concepção de educação que precisamos nos debruçar? Acreditamos que não. O que 

pretendemos aqui é entender a disputa que se tem dado historicamente em torno do termo 

politecnia. Essa proposta de pesquisa seria incompleta se olhássemos apenas para a perspectiva 

dos vencedores. Portanto, pretendemos analisar os movimentos de resistência a essa apropriação 

da concepção de politecnia, desde suas experiências no dito socialismo real até as atuais que se 

colocam no campo da contra-hegemonia, como por exemplo, a do Instituto Politécnico da UFRJ. 

Nas palavras de Benjamin, tentaremos aqui construir uma história a contrapelo: 
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Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os 

dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. 

Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o 

que chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com 

distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre 

a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao 

esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corveia anônima dos seus 

contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse 

também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de 

barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na 

medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua 

tarefa escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 1996, p. 225). 

 

Assumir essa tese de Walter Benjamin sobre a história é assumir uma posição política 

clara em favor da construção de horizontes interpretativos que privilegiem os saberes 

acumulados durante a longa luta dos povos oprimidos. Portanto, a concepção burguesa de 

politecnia só nos interessa aqui para colocá-la em contradição com as acepções contra-

hegemônicas do termo. Entender como Marx e Proudhon, mais tarde soviéticos e cubanos e 

atualmente educadores do Politécnico da UFRJ e da Fiocruz se apropriaram desse termo é 

entender como os trabalhadores – ou os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora – 

entendiam (e entendem) um modelo de formação que favorece a integridade do ser humano. 

Portanto, não pretendemos aqui participar do cortejo triunfal dos vencedores dos 

dominadores. Nosso interesse são os despojos deixados pelos dominados no processo 

construção de modelos de educação que atendessem às necessidades da realidade vivida pela 

classe trabalhadora. Por isso, nossa árdua tarefa será, segundo as palavras de Benjamin, 

“escovar” cotidianamente “a história a contrapelo”. 

 

Trabalho, educação e politecnia 

 

Independente do viés interpretativo, observaremos que a ideia de politecnia está sempre 

associada ao trabalho. Seja na interpretação semântica mais banal – que compreende politecnia 

como várias técnicas reunidas – até a compreensão filosófica mais complexa, sempre há a 

associação entre o conceito em questão e o trabalho. 

Cada uma dessas interpretações estará, portanto, condicionadas a dois aspectos 

relacionados entre si: a compreensão que se tem da categoria trabalho e a qual grupo e classe 

social essa interpretação está associada. Em outras palavras, pode-se dizer que cada grupo ou 

classe social terá sua interpretação do conceito de politecnia, segundo seu entendimento do que 

é trabalho. Esse entendimento, por sua vez, está intimamente ligado ao projeto societário a que 

a classe social em questão representa. 
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Para que isso fique mais claro, pode-se utilizar como exemplo a compreensão distinta 

que a economia política clássica e os seus críticos (Marx e Engels) fazem da categoria trabalho. 

Para Adam Smith, tido como o pai da economia política, a riqueza das nações consiste 

no trabalho útil gerado por cada uma delas. Além de ser gerador de riqueza, o autor afirma que 

há no trabalho um sentindo criador, que possibilitou, por exemplo, novas formas de organização 

da produção, novas técnicas e tecnologias que beneficiaram todo o processo produtivo durante 

a Revolução Industrial (SMITH, 1996, p. 59). 

Ademais do sentido criador do trabalho, há uma segunda apropriação dada ao trabalho, 

segundo os liberais. Lucia Neves entende que o trabalho é, em boa parte do campo liberal, 

entendido apenas como sinônimo de emprego (NEVES, 2007, p. 221). Essa apropriação deve-

se ao caráter apenas econômico que se dá ao trabalho pelos pensadores da economia política 

clássica. Quando Smith e seus seguidores tratam o trabalho como gerador de riqueza, o tratam 

apenas em uma das suas dimensões, a da produção material. Assim sendo, o trabalho pode ser 

entendido, a partir dessa perspectiva, como uma função – um emprego – dentro de muitas outras 

dentro do processo produtivo. 

Karl Marx deu outro sentido ao trabalho. Essa nova perspectiva sobre a categoria 

trabalho amplia o entendimento dado pelo pensamento liberal ao termo, já que Marx analisa o 

trabalho a partir de sua dimensão ontológica, ou seja, a partir da ideia de que é o trabalho que 

constitui a vida humana ao longo da história. Essa dimensão ontológica do trabalho é 

evidenciada por Marx em O Capital: 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo 

esse em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como 

uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural 

de uma forma útil para a sua própria vida, ele põe em movimento as forças 

naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. 

Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, 

ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 2013, p. 255) 

 

Ao invés de entender o trabalho como constitutivo apenas de recursos materiais e da 

riqueza, Marx entende o trabalho como definidor da própria essência humana. O trabalho, 

segundo ele, diferencia o homem dos demais animais, já que a partir do seu trabalho, o ser 

humano será capaz de transformar, de forma racional e planejada, a natureza a seu favor. 

Esses diferentes entendimentos sobre o trabalho, terão impacto na interpretação que as 

duas correntes de pensamento terão da relação entre trabalho e educação, e também nas suas 

concepções de politecnia. Liberais partirão de uma visão pragmática dessa relação, pois 
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compreendem o trabalho apenas em sua dimensão econômica (como emprego) e, por isso, 

entendem que a educação deve estar submetida a essa lógica, ou seja, cada indivíduo deverá ter 

a instrução necessária à sua função no processo produtivo. Essa percepção reproduz a divisão 

social do trabalho também na educação, estando os trabalhadores predestinados a ter uma 

formação voltada apenas para a qualificação de sua mão-de-obra, estão a eles vedada a 

possibilidade de acesso à instrução que qualifique para o trabalho intelectual. 

Como na concepção de Marx, o trabalho tem outras dimensões, a ideia de educação 

também terá outro sentido. A educação, em Marx, tem por obrigação unir o duplo sentido do 

trabalho – manual e intelectual – formando o homem de forma integral, omnilateral. A 

concepção de educação para Marx e Engels se concentra nos seguintes pressupostos: defesa da 

escola pública para a totalidade das crianças e jovens, articulação da educação (intelectual, 

corporal e tecnológica) com o trabalho produtivo. Segundo os autores, uma educação calcada 

nesses princípios permitiria acesso à classe trabalhadora aos conhecimentos historicamente 

acumulados, apropriados pela burguesia como meios de produção (SAVIANI, 2003, p. 149). 

Além disso, a associação do processo educativo à produção seria responsável por proporcionar 

aos trabalhadores uma formação integral já que permitiria a estes uma compreensão mais ampla 

do processo produtivo. 

Assim sendo, dentro da perspectiva marxista, pode-se usar o entendimento dado por 

Saviani para compreender o conceito de politecnia: 

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está 

relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e tem 

como base determinados princípios, determinados fundamentos, que devem 

ser garantidos pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando 

esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em condições de 

desenvolver as diferentes modalidades de trabalho, com a compreensão do seu 

caráter, da sua essência. (...) Trata-se de propiciar-lhe um desenvolvimento 

multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática 

produtiva na medida em que ele domina aqueles princípios que estão na base 

da organização da produção moderna (idem, p. 140). 

Esse viés interpretativo permite não só compreender como as distintas concepções de 

politecnia estão submetidas às relações de produção em determinado momento histórico e 

projeto societário, mas também como instituições – como o Instituto Politécnico da UFRJ – se 

apropriam dessas ideias, materializando-as em seus projetos políticos-pedagógicos e práticas 

educativas. Assim como cada uma dessas concepções de politecnia está atrelada a elementos 

societários, as instituições também estão. 
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Logo, as instituições de ensino instituídas historicamente tornam-se unidades 

contraditórias do universal e do singular. Portanto, cada uma delas só podem ser compreendidas 

como particularidade histórica de uma dada formação socioeconômica que, por sua vez, é 

estruturada a partir de uma totalidade social. 

 

A estrutura da tese 

 
 

A construção da tese seguirá quatro capítulos, cada um deles com objetivos específicos, 

que obedecerão a procedimentos metodológicos distintos. O primeiro deles pretenderá 

compreender o processo histórico de construção do conceito de politecnia por diferentes grupos 

ou classes sociais.  

O segundo capítulo consistirá na análise das experiências de formação de trabalhadores 

calcadas na politecnia nos países do “socialismo real”. Por isso, nesse momento, a análise terá 

um cunho mais historiográfico. Obviamente que não será possível analisar todas, já que durante 

todo o século XX e até os dias atuais foram muitos os países que tentaram e tentam construir o 

socialismo. 

Portanto, haverá a necessidade de se estabelecer um “recorte” sobre quais das 

experiências serão foco da pesquisa. Pode-se, no entanto, preliminarmente, apontar algumas das 

iniciativas mais importantes e que, provavelmente, farão parte da análise. 

A primeira experiência a ser estudada será a da União Soviética. A importância do caso 

soviético está, principalmente, na construção dos referenciais teóricos para a educação que, 

durante todo o século XX, serviram de base para a fundamentação de uma concepção marxista 

de educação. 

Esses referenciais foram construídos, basicamente, por três autores que também foram 

responsáveis pela criação do sistema de ensino soviético. O primeiro desses autores foi Lenin, 

que a partir da vitória de outubro de 1917, passa a refletir sobre a estruturação da educação no 

contexto revolucionário russo. A partir dessas reflexões, totalmente fundamentadas nas 

concepções de Marx e Engels, Lenin elaborou um programa educacional, aprovado em 1919, 

que, em linhas gerais, defendia a democratização e universalização do ensino, além de dar 

destaque à formação integral e à educação politécnica. 

As ideias de Lenin foram ratificadas por sua esposa, N. K. Krupskaia, responsável por 

pensar na aplicação prática das mesmas. A partir das reflexões do casal, a concepção politécnica 

de educação começou a ser posta em prática, com a instituição da “escola única do trabalho”. A 
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influência da autora está diretamente ligada à prática pedagógica aplicada na URSS, que dava 

ênfase na construção coletiva do processo de aprendizagem. Além disso, outros educadores 

foram fundamentais para a constituição da pedagogia socialista soviética, através de 

experiências práticas das quais participaram figuras como Moisey Pistrak (2008; 2013; 2015), 

Viktor Shulgin (2014) e Anton S. Makarenko. 

A partir das ideias desses autores o sistema educacional soviético se fundamentou, 

sofrendo algumas transformações de acordo com as mudanças das condições estruturais do país. 

O estudo desses fundamentos e de como eles se aplicaram e se transformaram durante todo o 

processo revolucionário soviético serão foco da análise histórica. 

Além do caso soviético, a construção de um sistema de educação na Cuba pós-Revolução 

de 1959 também foi uma experiência analisada. Apesar de condições estruturais distintas às 

demais experiências citadas, o esforço revolucionário cubano para a construção do referido 

sistema talvez tenha sido um dos eventos mais significativos da história da educação na América 

Latina. 

Os analistas da educação em Cuba dividem o processo revolucionário em três momentos, 

todos eles norteados por um objetivo geral: o pleno desenvolvimento do ser humano (BELL et 

al, 2006, p. 213). Apesar de utilizar termos distintos, esse objetivo tem clara inspiração na ideia 

de formação integral proposta por Marx e Engels. É importante ressaltar que a Lei de Reforma 

Integral do Ensino foi promulgada no fim de 1959, portanto antes da declaração do caráter 

socialista da Revolução15. Talvez por conta disso, no texto não haja maiores referências às 

concepções marxiana e marxistas de educação, o que claramente aparecerá nos documentos 

produzidos posteriormente. 

Esses três momentos da construção do sistema educacional cubano são chamados pelos 

estudiosos de primeira, segunda e terceira Revoluções Educacionais. A primeira inicia-se ainda 

em 1959, com a promulgação da lei supracitada e tem o seu clímax em 1961, no que ficou 

conhecido como “Ano da Educação”. Esse primeiro movimento do governo revolucionário em 

relação à educação esteve ligado à erradicação do analfabetismo e à universalização do ensino 

fundamental, visando atender, principalmente, a grande parcela da população cubana que estava 

nas áreas rurais. 

A partir de 1962, iniciou-se a segunda Revolução Educacional que teve como objetivo a 

universalização do ensino médio e dos institutos pré-universitários. Por fim, em 1975, pôs-se 

                                                      
15 Fidel Castro declara o caráter socialista da Revolução Cubana a 15 de abril de 1961, após a frustrada invasão à 

Baia dos Porcos. 
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em marcha a terceira Revolução que teve como meta a ampliação das atividades de caráter 

científico-investigativas, não só com o aumento das vagas nas universidades, mas com a 

realização dessas atividades fora do ambiente universitário. 

Como consequência desse último movimento, ocorre um processo de desenvolvimento 

do ensino técnico-profissional em Cuba, com a criação dos primeiros centros de educação 

politécnica.  

A pesquisa foi feita, basicamente, em documentos oficiais e leis que regulamentaram o 

sistema de educação dos referidos países. Além disso, o estudo toda a bibliografia e 

historiografia sobre o tema fundamental importância para a construção da análise aqui proposta. 

O terceiro capítulo deverá entender como as discussões em torno do conceito de 

politecnia se deram no Brasil. Para isso, utilizar-nos-emos de uma análise documental – 

essencialmente as leis que trataram da relação entre educação e trabalho – e da literatura que 

trata sobre o tema, além de compreender o papel da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio como pioneira na implementação de práticas referenciadas na concepção de educação 

politécnica, de base contra-hegemônica, no Brasil. 

Por fim, o quarto capítulo da tese foi dedicado ao estudo de uma experiência 

contemporânea inspirada no conceito de politecnia: o Instituto Politécnico da UFRJ. A ideia é 

compreender como essa experiência se apropria do conceito de politecnia para desenvolver um 

modelo de educação profissional contra-hegemônico no Brasil, a partir da análise do Projeto 

Político-Pedagógico e da prática curricular desta escola. 

Boa parte dessas pesquisas já foi publicada em uma série de artigos produzidos com os 

companheiros Cosme de Almeida e Jullia Turrini16. Essas pesquisas estiverem baseadas nos 

documentos tidos como balizadores da prática pedagógica do Instituto, todos eles citados na 

bibliografia. Parte dessas conclusões estão descritas no artigo “Formação Humana no Instituto 

Politécnico da UFRJ: O Trabalho como Princípio Educativo a Partir da Pedagogia de Projetos”, 

publicado na décima-sexta edição da revista Trabalho Necessário. Para o aprofundamento 

dessas pesquisas foram feitas entrevistas com os idealizadores e realizadores do projeto de 

educação em questão. As entrevistas foram feitas, no segundo semestre de 2015, com o apoio 

técnico do Grupo de Educação Multimídia (GEM), da Faculdade de Letras da UFRJ, que fez os 

registros audiovisuais das mesmas, sob supervisão do professor José Cubero Allende, 

                                                      
16 A síntese desses trabalhos está presente no artigo BEMVINDO, Vitor; MACIEL, Cosme; TURRINI, Jullia. 

“Formação Humana no Instituto Politécnico da UFRJ: O Trabalho como Princípio Educativo a Partir da Pedagogia 

de Projetos”. In: Trabalho Necessário. n. 16. Niterói: Neddate-UFF, 2013. 
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coordenador do grupo. As entrevistas, além de darem subsídio para a estas pesquisas, serão 

editadas pelo GEM e farão parte do acervo documental do Instituto Politécnico da UFRJ. 

A partir dessas ideias, tentaremos (re)construir o percurso histórico de formação da 

concepção de educação politécnica, além de tentar compreender qual é o seu papel nas disputas 

políticas entre projetos políticos-pedagógicos e na luta por uma outro projeto de educação para 

a classe trabalhadora. 
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Capítulo I: 

 

Politecnia: um conceito em disputa 
 

 

Um elemento da luta de classes que talvez não tenha sido observado por estudiosos do 

tema com a devida atenção é a disputa pelas palavras, pelos conceitos. A construção do 

vocabulário das diversas classes e frações de classes também é fruto de uma disputa por 

hegemonia, sendo que certas palavras ou conceitos acabam se tornando chave para a construção 

da própria luta entre projetos societários. 

Entre palavras disputadas, talvez a que tenha sido mais reivindicada por grupos distintos 

tenha sido democracia. Se olharmos para a história veremos uma grande diversidade de grupos 

ou classes sociais que, em diferentes momentos históricos, reivindicaram para si o termo 

democracia, cada um deles lhe aplicando uma concepção distinta, obviamente adequada à 

ideologia do projeto societário por eles defendido. A elite escravista ateniense, as oligarquias da 

República Romana, os déspotas esclarecidos, as burguesias revolucionárias francesas e inglesas 

dos séculos XVIII e XIX, as organizações dos trabalhadores contra as opressões advindas das 

transformações da Revolução Industrial, os regimes liberais e até mesmo os fascismos; todos, 

em algum momento, reivindicaram para si a democracia. É evidente que cada um desses grupos 

atribuiu a essa palavra o sentido e o conteúdo que lhe pareceu conveniente a determinado projeto 

de sociedade e momento histórico. Esse movimento de disputa pode ser observado em relação 

outros termos como: trabalho, revolução, golpe, solidariedade, justiça, igualdade, 

sustentabilidade, entre inúmeras outras. 

Mikhail Bakhtin, em seus estudos sobre a linguagem, dedicou-se a compreender como 

as relações de produção impactam na construção das palavras e as dão significados e conteúdo. 

Para ele, “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial” (BAKHTIN, 2006, p. 95). É a partir dessa premissa que analisaremos, ao longo deste 

capítulo, como distintos grupos sociais (classes ou frações de classe) se apropriaram do conceito 

objeto desta tese: a politecnia ou educação politécnica. Para isso, tentaremos observar como, ao 

longo da história, esses grupos apropriaram-se dessa concepção de educação como um elemento 

do projeto societário por eles defendidos. 

Apesar de se apropriar da supracitada premissa de Bakhtin, esta tese não se apropriará 

de sua contribuição teórica para a análise, já que aqui o que se pretende é fazer uma análise 
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histórica e não de caráter linguístico ou filológico. O que nos interessa é como as transformações 

das forças produtivas, ao longo da história, influenciaram esses grupos a entenderem a politecnia 

ou educação politécnica como um elemento importante para a construção de ideologia e de 

projetos societários. 

Partimos, então, do princípio de que essas diferentes concepções de politecnia estão 

“contaminadas” pelas visões de mundo de cada um desses grupos, tal qual salienta José Carlos 

Souza Araújo: 

 

as visões de mundo têm nas concepções educativas um significativo 

ancoradouro, pois estruturam-se vinculadas a concepções antropológicas: 

estão implícitas nessas, entre outras, posturas a respeito da história, da moral, 

da sociedade, da política, da economia, da existência, da cultura, do trabalho, 

enfim, essas são dimensões que expressam o ser do homem (ARAÚJO, 2008, 

p. 41). (grifo nosso) 

 

Araújo toma como base para essa afirmação as ideias de Lucien Goldmann. Para o 

sociólogo francês “as visões de mundo são a expressão psíquica da relação entre certos grupos 

humanos e seu meio social e natural e seu número é, pelo menos para um longo período 

histórico, necessariamente limitado”. (GOLDMANN apud ARAÚJO, 2008, p. 42). Mas o 

primordial da análise de Araújo, é entender a importância das concepções educativas como 

“significativo ancoradouro”. Ou seja, compreender essas concepções de educação é apreender 

parte fundamental das construções ideológicas de determinado projeto societário. 

Essas concepções, como afirma Araújo, são síntese de múltiplas determinações. Como 

seria exaustivo – quanto para quem escreve, tanto para quem lê – analisar todos os elementos 

contidos nas concepções educativas que serão analisadas, atentaremos em especial para a 

dimensão do trabalho. Faremos assim, pois temos como hipótese de que há um elemento em 

comum entre todas as concepções de politecnia – sejam as da burguesia ou as das classes 

trabalhadoras –  a serem analisadas nesse capítulo: a relação entre educação e trabalho. Ou seja, 

acreditamos que independente do projeto de sociedade defendido pelo sujeito que se apropria 

do termo politecnia, este sempre estará utilizando para fazer alguma relação entre processos 

educativos e processos produtivos. O que diferenciará cada uma dessas concepções é, 

principalmente, o entendimento que cada um desses grupos tem sobre o trabalho. 

No entanto, as dimensões política, social, moral, econômica, cultural e até existencial 

não serão ignoradas, apenas não serão o centro da análise aqui proposta. Porém, acreditamos 

que ao dar destaque às dimensões do trabalho, de forma indireta observamos as demais 

determinações. 
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Desta forma, coincidimos com a análise de Lúcia Neves que, baseada em Gramsci, 

Poulantzas e Coutinho, afirma que: 

 

[...] de um modo geral, a política educacional em uma determinada formação 

social concreta, no mundo contemporâneo, é determinada pelo estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção e, também, 

pelo embate provisório das várias propostas educacionais em disputa pela 

hegemonia do Estado, em sentido estrito, e na sociedade civil (NEVES, 2007, 

p. 208). 

 

É a partir dessa perspectiva, a do “embate de propostas educacionais” é que analisaremos 

a disputa entre hegemonias em torno ao termo politecnia e à relação trabalho e educação ao 

longo deste primeiro capítulo. 

 

1.  A concepção burguesa de educação politécnica 
 

Para compreender as concepções educativas burguesas, o que nos veio na mente de 

imediato foi tentar nos remeter aos elementos de caráter filosófico da construção ideológica do 

pensamento burguês na Europa. Retomar os clássicos do pensamento iluminista, liberal e 

positivista foi o primeiro caminho pensado para elaborar a análise aqui proposta. Mas ao 

decorrer da pesquisa, um elemento nos chamou atenção acima de todos os demais: a questão da 

divisão social do trabalho. Esse elemento é central para o entendimento das concepções 

educativas burguesas, já que é ele o elemento que justificará também uma “divisão social da 

educação”. Ou seja, mais importante que olhar como as ideias impactaram na construção dessa 

concepção de educação, seria mais apropriado entender como as transformações do processo 

produtivo, em especial durante a Revolução Industrial, foram determinantes para a forma como 

a burguesia passou a entender a educação. 

O processo histórico acontecido incialmente na Inglaterra, em meados do século XIX, 

conhecido como Revolução Industrial, foi possível graças a dois elementos fundamentais: o 

primeiro deles foi a grande expansão comercial ocorridas entre o século XV e XVIII, facilitada 

pelo desenvolvimento de novas técnicas de navegação e a descobertas de novas fontes de 

recursos materiais nas colônias europeias nas Américas, África e Ásia. Essa expansão mercantil 

permitiu à burguesia a apropriação de muitas riquezas no que Marx convencionou chamar na 

acumulação prévia (ou primitiva) de capitais. 

O segundo elemento desencadeador da Revolução Industrial foi o processo de 

expropriação dos meios de produção dos camponeses ingleses, ocorrida durante a crise do 
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feudalismo. Naquele momento, ameaçados pela expansão do comércio, os grandes proprietários 

de terra passam a cercar suas propriedades com o intuito de garantir ao menos o seu meio de 

produção mais valioso: as terras. Nesses cercamentos, ao invés das tradicionais lavouras de trigo 

e batata, onde milhares de camponeses trabalhavam, iniciou-se a criação de gado ovino, 

atividade que não despendia de muita mão-de-obra. Esse violento processo de dissociação 

desses trabalhadores de seus meios de produção da existência fez com que houvesse um grande 

fluxo migratório para as cidades, que ficaram repletas de ex-camponeses sem trabalho. Foi essa 

mão-de-obra ociosa que se submeteu às condições mais desumanas de trabalho para iniciar uma 

transformação das forças produtivas nunca antes observada na história. 

Associados a esses elementos, houve também consideráveis transformações técnicas e 

tecnológicas no processo produtivo que garantiram uma valorização cada vez maior do capital. 

A combinação desses aspectos sociais e técnicos acabaram por potencializar as forças 

produtivas, diminuir os preços das mercadorias e desvalorizar a força de trabalho. Esse processo 

de valorização do capital através da apropriação da mais-valia deu-se através da imposição de 

longas jornadas de trabalho, pela introdução de novas formas de organização do trabalho e a 

introdução de novas tecnologias no processo produtivo. Isso gerou a maior das contradições do 

modo de produção capitalista industrial, a que opõe capital e trabalho. 

Além da crescente apropriação da mais-valia, as contradições do modo de produção que 

começou a se hegemonizar a partir da Revolução Industrial foram exacerbadas também pela 

imposição da divisão social do trabalho. Na primeira fase do processo que impôs o capitalismo 

industrial como hegemônico, houve uma divisão de trabalho bastante especializada que permitiu 

o emprego de uma mão-de-obra sem a necessidade de uma formação mais ampla. Essa divisão 

possibilitou, portanto, que uma massa de trabalhadores fosse empregada em funções simples e 

repetitivas, o que permitiu que houvesse a possibilidade de empregar parte da grande reserva de 

mão-de-obra que já não era mais empregada no campo. O excesso de mão-de-obra disponível 

possibilitou também que a classe dominante do processo produtivo pagasse baixos salários a 

esses trabalhadores. 

Ao dividir o trabalho em tarefas de execução muito simples, impôs-se a divisão entre 

dois tipos de trabalho: o manual e o intelectual. Essa divisão estabeleceu que os trabalhadores 

deveriam ocupar postos de trabalhos no qual apenas habilidades manuais simples eram 

necessárias, como a operação de máquinas ou execução de tarefas simples. Enquanto isso, os 

burgueses cuidariam do trabalho de caráter intelectual, tal como o planejamento, a direção, e 
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ordenação do processo produtivo. Essa divisão ocasionou efeitos negativos profundos, em 

especial para a classe trabalhadora. 

Os efeitos nocivos da divisão do trabalho já haviam sido observados por pensadores 

apologistas do modo de produção que vinha se hegemonizando. Já no século XVIII, Adam 

Smith, considerado pai do liberalismo econômico, em seu maior clássico, já discorria sobre 

como a divisão social do trabalho pode ter efeitos embrutecedores sobre a educação e a cultura 

da classe trabalhadora. 

Smith parte do princípio que as pessoas não nascem com diferenças significativas de 

“talentos naturais” e que a “a grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas de 

diferentes profissões, quando chegam à maturidade, em muitos casos não é tanto a causa, mas 

antes o efeito da divisão do trabalho” (SMITH, 1996, p. 73). Porém, se esses efeitos são 

positivos para os que se dedicam ao trabalho intelectual, o mesmo não ocorre aos que estão 

subordinados às funções manuais dentro do processo produtivo. O próprio Smith, observa que  

 

O homem que gasta toda a sua vida executando algumas operações simples, 

cujos efeitos também são, talvez, sempre os mesmos ou mais ou menos os 

mesmos, não tem nenhuma oportunidade para exercitar sua compreensão ou 

para exercer seu espírito inventivo no sentido de encontrar meios para eliminar 

dificuldades que nunca ocorrem. Ele perde naturalmente o hábito de fazer isso, 

tornando-se geralmente tão embotado e ignorante quanto o possa ser uma 

criatura humana. O entorpecimento de sua mente o torna não somente incapaz 

de saborear ou ter alguma participação em toda conversação racional, mas 

também de conceber algum sentimento generoso, nobre e terno, e, 

consequentemente, de formar algum julgamento justo até mesmo acerca de 

muitas das obrigações da vida privada. [...] Ora, em toda a sociedade evoluída 

e civilizada, este é o estado em que inevitavelmente caem os trabalhadores 

pobres – isto é, a grande massa da população – a menos que o Governo tome 

algumas providências para impedir que tal aconteça (SMITH apud 

SANTANA, 2007, p. 102-103) 

 

O trecho supracitado é bastante revelador, já que evidencia uma série de aspectos 

importantes para que possamos compreender a visão que Smith e seus discípulos liberais sobre 

o trabalho manual. O trecho está condensado, mas na íntegra do texto original é possível 

perceber, através do uso de termos como “embotado”, “ignorante”, “entorpecimento”, 

“incapaz”, o teor pejorativo que o autor dá aos efeitos do trabalho manual dentro do modo de 

produção capitalista industrial. O liberal escocês se refere ainda à incapacidade de um 

trabalhador submetido às essas condições de “conceber qualquer sentimento generoso, nobre e 

terno” (idem). Apesar de parecer válida a interpretação de que o trabalho a que eram submetidos 

os operários em fábricas era altamente nocivo, há nesse discurso um forte preconceito de classe. 
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Smith foi incapaz, em sua análise, de perceber que esse ambiente pouco frutífero para a profusão 

de ideias eruditas, passaria a ser o espaço de cultivo para uma cultura contra-hegemônica de 

resistência a essas condições de trabalho. Seria ali que nasceriam as organizações que lutariam 

contra essas injustiças. 

Além disso, é possível perceber uma surpreendente importância dada ao Estado para 

superação dessa problemática. Luiz Carlos Santana (2007) faz uma análise bastante pertinente 

sobre essa contradição em seu texto “O liberalismo clássico e a valorização do ensino privado”. 

Como o título da obra remete, Santana faz um recorrido na obra de Smith para entender suas 

ideias sobre a educação, e nesse trabalho se evidencia o sistema de liberdade e o papel do Estado 

numa sociedade fundamenta nas ideologias liberais. De forma resumida, ao Estado, para Smith, 

caberia apenas as funções de proteção contra a violência e contra a injustiça; a criação e 

administração de interesse público sem fins lucrativos (SANTANA, 2007, p. 91). 

No mesmo texto, Santana ressalta que, para Smith, o sistema de instrução ideal deveria 

ser privado, espelhado na educação das sociedades gregas e romanas da Antiguidade (ibidem, 

93). A valorização desse aspecto da cultura da Antiguidade17, muito além de ser um traço dos 

pensamentos modernos impregnado nas ideias liberais, está de fato atrelada a ideia fundamental 

do liberalismo econômico: a livre concorrência. Smith via na busca por educação de qualidade, 

um elemento mercantil importante. O autor faz um evidente paralelo entre as relações aluno-

escola e cliente-empresa. “Se o conceito que se tinha da utilidade dessas escolas não conseguia 

atrair alunos para elas, a lei não forçava ninguém a frequentá-las nem recompensava ninguém 

por tê-las frequentado” (SMITH apud SANTANA, 2007, p. 95), dizia Smith, reforçando sua 

visão privatista sobre a educação. Pois bem, sendo o autor escocês um apologista do ensino 

privado, por que defender a atuação do governo para amenizar os efeitos perversos da divisão 

social do trabalho para os trabalhadores? 

A resposta a essa questão talvez esteja na naturalização dessa divisão do trabalho e dos 

seus efeitos. Smith apresenta esses argumentos com um fatalismo que só pode ser comparado 

às reações a grandes tragédias. Esse aspecto também é observado por Santana que, ao analisar 

o trecho citado na página anterior, atenta para a “visão naturalista e conformista em relação à 

realidade social” (ibidem, p. 103). E quando se naturaliza a contradição, só mesmo ações de 

intervenção podem trazer alguma possibilidade de salvar esses trabalhadores do 

“embrutecimento”. Nesse sentido, a educação assume um papel messiânico, inviabilizando a 

                                                      
17 Santana (2007) salienta o fato de que nem todos os grandes pensadores da Antiguidade defendiam o ensino 

privado. Ele destaca que tanto Platão, quanto Aristóteles consideravam que a “educação deveria ser um encargo do 

Estado” (p. 94). 
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compreensão integral da problemática da desigualdade, ignorando as contradições entre capital 

e trabalho. 

Há, ainda, uma outra dimensão para compreendamos um pouco mais das concepções 

pedagógicas de influência liberal. Essa dimensão perpassa pela relação trabalho e educação. 

Para que isso se aclare, necessitamos compreender, primeiramente, o que Smith e os outros 

pensadores liberais, como David Ricardo, sintetizaram com a teoria do valor-trabalho. 

 

O trabalho anual de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe fornece 

todos os bens necessários e os confortos materiais que consome anualmente. 

O mencionado fundo consiste sempre na produção imediata do referido 

trabalho ou naquilo que com essa produção é comprado de outras nações. 

Conforme, portanto, essa produção, ou o que com ela se compra, estiver numa 

proporção maior ou menor em relação ao número dos que a consumirão, a 

nação será mais ou menos bem suprida de todos os bens necessários e os 

confortos de que tem necessidade (SMITH, 1996, p. 59). 

 

Ou seja, para Adam Smith, o enriquecimento dos países resulta do trabalho de um 

conjunto de indivíduos que, movidos pelos seus próprios interesses, promovem crescimento 

econômico e inovação tecnológica. Para ele, os sistemas econômicos em que houvesse a livre 

iniciativa dos indivíduos se desenvolveriam de forma harmônica. Ele acreditava que todos esses 

indivíduos, independente da sua posição social, eram guiados pela mesma lei psicológica natural 

na busca do interesse próprio. Os empresários buscam ter o melhor lucro possível. Os 

trabalhadores oferecem a sua mão de obra, buscando ter a melhor remuneração possível. Assim, 

ele defendia que a inciativa privada deveria agir livremente, com pouco ou nenhuma 

interferência do Estado. A competição livre entre os diversos produtores, levaria a estabilização 

dos preços, bem como ao progresso tecnológico, na tentativa de baratear os custos de produção 

e vencer os competidores. 

Do trecho supracitado, infere-se que, para Smith, a riqueza das nações consiste no 

trabalho útil gerado por cada uma delas. Após definir o trabalho como gerador de riqueza, o 

autor se dedica ao estudo dos fatores que beneficiam a produtividade desse trabalho, como, por 

exemplo, a divisão do trabalho e o incremento de novas técnicas e tecnologias.  

Lucia Neves, ao analisar a concepção liberal de trabalho, faz uma síntese importante das 

diferentes apreensões do termo dentro do campo e traz uma análise dos impactos dessa 

concepção na educação:  

Para boa parte desse campo [liberal], o trabalho é visto como sinônimo de 

emprego, e preparar para o trabalho significa preparar as novas gerações para 

ocupar postos nesse mercado de trabalho. [...] Para outra parte desse bloco, o 

trabalho é visto abstratamente como criação humana. Falta a essa fatia de 

propositores historicizar o conceito, uma vez que o trabalho como criação 
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humana hoje requer da escola o ensino dos princípios subjacentes à maneira 

contemporânea de o homem se relacionar com a natureza e com os outros 

homens. Essa maneira contemporânea da relação do homem com a natureza e 

com os outros homens materializa-se na organização científica do trabalho e 

da vida em sociedade, que, na escola, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, traduz-se no ensino dos princípios científicos que organizam o trabalho 

e o cotidiano do cidadão e na formação de hábitos cognitivos que habilitem as 

futuras gerações a pensar, estudar, dirigir e controlar quem dirige (NEVES, 

2007, p. 221). 

 

Apesar de Neves tratar de um período histórico distinto do que viveu Smith, a autora 

traz contribuições para o entendimento meramente econômico que se dá ao trabalho pelos 

pensadores liberais, em especiais os da economia política clássica. Quando Smith e seus 

seguidores tratam o trabalho como gerador de riqueza, o tratam apenas em uma das suas 

dimensões, a da produção material. Assim sendo, o trabalho pode ser entendido, a partir dessa 

perspectiva, como uma função – um emprego – dentro de muitas outras dentro do processo 

produtivo. 

Portanto, pode-se averiguar que a concepção liberal de trabalho limita o entendimento 

dessa ação humana. Os pensadores liberais não foram capazes de entender o trabalho como uma 

ação complexa, que está sim relacionada à produção material da vida, mas que, ao mesmo 

tempo, tem um sentido criador mais geral, tal qual o defendido por Marx18. 

Essa concepção terá um grande impacto no entendimento liberal da relação trabalho-

educação. Esses pensadores liberais partem de uma visão mais pragmática dessa relação. Como 

entendem trabalho como emprego, terão a compreensão de que a educação deve estar 

direcionada à função exercida por um indivíduo (ou por uma fração social) no processo 

produtivo. De acordo com a divisão do trabalho, imposta pelo modo de produção capitalista, o 

trabalho ficaria dividido, então, da seguinte forma: enquanto a classe proprietária dos meios de 

produção se ocupa do trabalho de cunho intelectual (gestão, planejamento, organização), os 

trabalhadores se dedicam ao trabalho manual. Isso gera, por consequência, diferentes demandas 

na formação dos indivíduos das distintas classes. Daí surge a célebre frase de Smith: “instrução 

para os trabalhadores sim, porém, em doses homeopáticas” (apud SAVIANI, 2003, p. 138). A 

assertiva diz respeito à questão do vínculo trabalho e educação, já que, segundo a visão do autor, 

os trabalhadores, por exercerem função subalterna no processo produtivo, necessitam apenas da 

instrução suficiente para a execução de seu trabalho. 

                                                      
18 As dimensões ontológicas do trabalho, propostas por Karl Marx serão analisadas ainda nesse capítulo, quando 

do estudo da concepção marxiana-engeliana de educação politécnica. 



 

 

 

 

49 

 

 

 

Há, portanto, dentro do liberalismo, uma clara visão de que a educação deve reproduzir 

as divisões sociais que marcam o mundo do trabalho. Enquanto a burguesia deveria ser formada 

em escolas privadas, que possibilitassem a adaptação ao trabalho de direção do processo 

produtivo; resta aos trabalhadores as escolas públicas que eduquem apenas para a adaptação a 

sua função manual dentro da produção e que o livre do embrutecimento completo. Essa divisão 

social da educação marcará definitivamente às concepções pedagógicas burguesas, apesar das 

nuances que se imporão, ao longo da história, pelo processo produtivo. 

 

1.1.  O surgimento das primeiras escolas politécnicas 

 

As relações de trabalho foram completamente transformadas pelos processos 

revolucionários do fim do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Essas 

transformações também tiveram impacto na natureza das concepções científicas e, por 

consequência, também a das concepções pedagógicas. Apesar das principais transformações no 

processo produtivo capitalista desse período, terem acontecido na Inglaterra, foi na França pós-

Revolução onde o papel dos cientistas e das instituições de ensino se ampliou e ganhou 

importância. Essas instituições foram irradiadoras de novas práticas e valores calcados nos 

ideais iluministas que rapidamente mudaram as expectativas de transformação social por toda a 

Europa. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras escolas com a denominação “politécnica”. 

Foi na França também que o pensamento burguês experimentou um maior pluralismo, 

incentivado pela efervescência política daquele período. Todo o processo político que culminou 

na Revolução Francesa fez com que as concepções pedagógicas francesas, apesar de estarem 

sob forte influência dos processos de transformação dos processos produtivos, tivessem alguns 

elementos distintos da concepção liberal clássica de raiz britânica. 

Para compreender essas diferenças é necessário, no entanto, evocar a interpretação de 

Suchodolski 19 , utilizada por Lucília Machado (1989), na qual se nota dois momentos da 

pedagogia burguesa: “o momento da construção da sua pedagogia de luta e o outro referente ao 

da consolidação do seu poder, ou seja, o momento da pedagogia de vitória” (MACHADO, 1989, 

p. 57). Segundo a autora, a diferenciação desses momentos se dá da seguinte forma: 

A pedagogia de luta corresponde ao período revolucionário da burguesia, 

quando esta classe refuta a ordem feudal e arrasta consigo todos os que se 

encontram prejudicados e explorados pelas relações de produção 

predominantes e, portanto, interessados em pôr fim a esta opressão. Essa 

                                                      
19 A ideia de oposição dos momentos da pedagogia burguesa, utilizada em Machado (1989), que opõe a pedagogia 

da luta à pedagogia da vitória, está presente em SUCHODOLSKI, D. Teoria Marxista da Educação. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1976. 
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pedagogia centrada nas ideias de liberdade e de harmonia com a natureza se 

contrapõe ao ensino escolástico vigente, formal e abstrato, e às relações 

pedagógicas autoritárias (idem). 

 

Há, nesse primeiro momento, ainda a incorporação de elementos progressistas à 

concepção de pedagogia de luta burguesa como a tendência universalista e a introdução de 

princípios novos de educação fundamentados nos lemas revolucionários de igualdade e justiça. 

No entanto, há uma inflexão dessas concepções pedagógicas quando a burguesia assume o poder 

político na França, passando a etapa da pedagogia da vitória. Nesse estágio, há um abandono 

dos aliados ligados aos movimentos populares e dos trabalhadores e “toda uma nova concepção 

jurídico-política de igualdade, liberdade e justiça é formulada, visando legitimar uma nova 

ordem social” (idem). A burguesia passa, então, a se aproximar das aristocracias e a absorver 

hábitos da nobreza. Essa aproximação apresenta algumas contradições, já que os interesses 

dessas classes são concorrentes. Surgem, segundo Suchodolski, duas tendências educativas 

diferentes que irão se contrapor à pedagogia proletária: a “educação para o prestígio” e “a 

educação para o lucro”. Enquanto a primeira tendência – que ficaria conhecida como pedagogia 

tradicional – está calcada na tradição humanista, fundamentada na filosofia kantiana e no 

idealismo alemão; a segunda é marcada pelo utilitarismo, apoiado na filosofia materialista do 

iluminismo francês e no positivismo (ibdem, p. 58). 

Para Suchodolski, essas tendências, ao mesmo tempo que se contrapunham construíam 

uma unidade orgânica, já que, em última instância se opunham à uma educação voltada para a 

classe trabalhadora. Para ele, existe nessas tendências um objetivo comum que é hegemonizar a 

cultura burguesa, tanto frente à classe derrotada (nobreza) quanto em relação à classe 

trabalhadora. 

É exatamente no momento da vitória da Revolução Francesa que surgem as escolas com 

a denominação politécnica. A primeira delas surge em 1794, apenas cinco anos após o triunfo 

do movimento revolucionário, sob a denominação de École Centrale des Travaux Publics 

(Escola Central de Obras Públicas). Um ano mais tarde, seria rebatizada de École Polytechnique 

(Escola Politécnica), hoje mais conhecida como Escola Politécnica de Paris ou mesmo como 

“l’X”20. A Escola nasce em um momento de crise generalizada no país, necessitando de uma 

grande reforma de infraestrutura no país. Além disso, a Convenção Nacional, através de um 

                                                      
20 A explicação mais aceita para o apelido l’X para a Escola Politécnica de Paris remete ao brasão da instituição 

que apresenta duas armas cruzadas. Outra versão diz respeito ao uso da letra “x” como incógnita da maior parte 

dos problemas de álgebra feitos pelos alunos da escola. Como a Escola Politécnica reúne especialidades voltadas 

para a Engenharia o “x” seria um símbolo importante para os alunos. Por conta disso, até hoje os estudantes da 

École Polytechnique recebem a alcunha de “xettes”. 
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decreto, havia fechado todas as universidades francesas anos antes. Havia, então, uma grande 

demanda por engenheiros e profissionais que pudessem promover uma série de obras públicas 

para que a França voltasse a se desenvolver econômica e socialmente. 

Apesar de ser uma instituição de nível superior, a Escola Politécnica era pública e 

cobrava preços módicos para a entrada e permanência de seus estudantes. Em seus primeiros 

anos, a Escola oferecia cursos de curta duração com o intuito imediato de inserir seus estudantes 

no serviço público. Há, portanto, uma forte ligação entre essas escolas e o trabalho. Em fins do 

século XVIII, a França já observava algum desenvolvimento industrial, mas ainda muito 

incipiente, principalmente se comparado à Inglaterra. Havia, portanto, a necessidade de 

desenvolver a indústria francesa e o papel dos engenheiros nesse processo era fundamental. 

O projeto de poder burguês na França vem acompanhado de uma política de 

modernização das relações produtivas. Os filhos da burguesia francesa, no entanto, em sua 

maioria se dedicavam a carreiras voltadas para as leis, filosofias e beletrismos, ou seja, eram 

majoritariamente “bacharéis”. Isso foi importante no momento de luta da burguesia pelo poder, 

pois possibilitou a criação de uma cultura burguesa (carregada de uma filosofia iluminista e 

também de base jurídica). Mas depois da vitória, era necessário transformar a base material da 

sociedade, ou seja, desenvolver a indústria. Daí a necessidade da criação das escolas 

politécnicas. 

Apesar da preocupação em transformar as relações de trabalho, as escolas politécnicas 

francesas não se abriram para a classe trabalhadora. A ideia dessas escolas era formar 

profissionais que fossem capazes de conduzir o processo produtivo industrial e as reformas 

estruturais necessárias para o desenvolvimento dessa produção. Por outro lado, essas escolas 

não deixaram de se preocupar com a formação para ocupar o poder. O modelo da École 

Polytechnique, reproduzida em diversas outras escolas na França, oferecia aos seus estudantes 

uma formação de caráter enciclopédico que permitia, ao mesmo tempo, formar para o trabalho 

prático e para ocupar funções no Estado. Ou seja, a escolas politécnicas formavam indivíduos 

capazes de dirigir o processo produtivo, mas também ser um dirigente político da classe 

burguesa. 

Pierre Bourdieu dedicou um livro inteiro às grandes escolas francesas do período pós-

revolução: “La Noblesse d'État: Grandes écoles et esprit de corps” (em tradução livre: A 

Nobreza do Estado: Grandes escolas e espírito de corpo). O sociólogo francês se vale da 

categoria marxista de classe social em suas análises, e traz contribuições importantes para 

compreender a ideologia de classe nessas grandes écoles, entre as quais se enquadra a École 
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Polytechnique. Para ele, o sistema escolar francês, instituído após a Revolução, impõe barreiras 

de acesso às classes trabalhadores, criando separações sociais que se aproximam muito à divisão 

social imposta no Antigo Regime (BOURDIEU, 1989, p.157). Para ele, as universidades e as 

grandes écoles são indicadores dessa diferenciação social. Para chegar a essas conclusões, 

Bourdieu faz uma análise detalhada da ocupação de importantes cargos estatais por egressos 

dessas grandes escolas, incluindo a École Polytechnique. 

Essas grandes écoles formam, para Bourdieu, um subcampo dentro do ensino superior 

francês, já que elas reforçam a segregação social que existe no acesso ao ensino superior, ou 

seja, o acesso a essas escolas é ainda mais elitizado e, via de regra, só possível a estudantes que 

tenham tido acesso a classes preparatórias em escolas de qualidade. Além da barreira do acesso, 

Bourdieu atenta para a formação de uma cultura de elite no interior dessas escolas, que se forma 

desde a maneira de se portar até na criação de gírias específicas para cada escola. Há uma relação 

de pertencimento à cada uma dessas instituições, que faz com que os alunos da École 

Polytechnique e da École Normale Supérieur, na qual o próprio autor estudou, tivessem habitus 

particulares (BOURDIEU,1989, p.110-111). Essa diferenciação entre normalien ou o 

polytechnicien se dá inclusive em elementos pedagógicos como apropriação de conteúdos 

aparentemente sem aplicabilidade prática como o ensino de línguas mortas, no caso os 

normalien, e de exercícios ascéticos de matemática moderna no caso dos polytechnicien. Essas 

práticas combinadas criam o que Bourdieu convencionou categorizar como espírito de corpo. 

A combinação dessas práticas forma, para Bourdieu, um “estilo de elite”, característica 

importante para a formação de uma “burguesia de direção” francesa. Essas grandes écoles 

teriam, então, a função primordial de formar os filhos da burguesia para ocupar posições 

políticas de direção na estrutura política da França. No caso específico da École Polytechnique 

cria-se uma tecnocracia que ocupará cargos de direção do processo produtivo que além de uma 

formação intelectual exigem uma formação técnica (de nível superior) mais específica, 

característica das engenharias. 

Portanto as grandes écoles terão como função primordial perpetuar o domínio técnico e 

sócio-político da burguesia, mediante a “formação de figuras profissionais capazes e 

impregnadas de ‘espírito burguês’, de desejo de ordem e de espírito produtivo” (CAMBI, apud 

LOMBARDI, 2008, p. 6). Há, portanto, na École Polytechnique e nas posteriores escolas que 

seguem o seu modelo uma preocupação com uma formação geral política não-dogmática, que 

se dá a partir da valorização de uma cultura de elite, aliada à formação técnico-científica de 
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excelências. Essas características são a base do que podemos compreender como educação 

politécnica de base burguesa. 

O instrumento ideológico de imposição desse modelo educacional foi o positivismo, que 

segundo Cambi, “exalta a ciência e a técnica, a ordem burguesa da sociedade e seus mitos (...), 

nutre-se de mentalidade laica e valoriza os saberes experimentais: é a ideologia de uma classe 

produtiva na época de seu triunfo, que sanciona seu domínio e fortalece sua visão de mundo” 

(CAMBI apud LOMBARDI, 2008, p. 9). O próprio Auguste Comte, um dos maiores expoentes 

do positivismo, foi também um dos mais influentes professores da École Polytechnique, no 

início do século XIX, marcando de forma definitiva o modelo de ensino desta instituição. 

A influência comteana na educação politécnica de base burguesa é algo notável. Luiz 

Otávio Ferreira argumenta que Comte “não acreditava que a tarefa de reorganização social 

pudesse ser cumprida pela luta política”. Comte sugeria então que a “reforma intelectual e moral 

era o único meio seguro e possível de reorganização social”. (FERREIRA, 1989, p. 9). Portanto, 

seria da ciência a missão de tornar a sociedade melhor. Essa ideia se perpetuou no modelo 

educativo da École Polytechnique e de todas as suas sucessoras na França do século XIX. 

Se retomarmos as categorias de “educação para o prestígio” e “educação para o lucro”, 

propostas por Suchodolski, concluiremos que a concepção de educação politécnica está mais 

próxima da segunda do que da primeira categoria, já que a mesma é marcada pelo utilitarismo 

da educação para o trabalho produtivo e pelo positivismo. Só que essa categoria elaborada pelo 

filósofo polonês não dá conta por completo de caracterizar a educação politécnica de base 

burguesa, já que Suchodolski ignora elementos da formação de uma cultura de classe dirigente 

evidenciadas por Bourdieu em sua análise sobre as grandes écoles. Há, portanto, alguns 

elementos de uma “educação para o prestígio” nesse modelo de formação que estão, não em sua 

raiz filosófica, mas sim na ideia de que a formação de uma tecnocracia não pode prescindir de 

elementos políticos da cultura burguesa. 

Portanto, pode-se caracterizar a educação politécnica de base burguesa da seguinte 

forma: (1) formação utilitária para o trabalho produtivo marcada pelo positivismo combinada à 

formação intelectual geral sob base dos elementos culturais da ideologia burguesa, (2) formação 

de quadros políticos capazes de dirigir o processo produtivo e ocupar posições políticas e 

tecnocráticas no Estado e (3) restrição de acesso às classes populares. Assim sendo, pode-se 

dizer que nessa concepção de politecnia há a preocupação de integrar a formação específica para 

o trabalho à formação de cultura geral visando à constituição dentro da classe burguesa de uma 

fração tecnocrática. Portanto há, nas escolas politécnicas burguesas, a constituição de um 
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modelo educativo que combina a formação de especialistas técnico-científicos (característico 

das engenharias) a um enciclopedismo. 

 

1.2. O modelo politécnico francês no Brasil 

 

No Brasil, as primeiras escolas politécnicas começam a surgir no século XIX, 

influenciadas pelas grandes écoles francesas. O modelo politécnico é importado de forma quase 

idêntica como foi percebido por autores como Luiz Otávio Ferreira, Maria Amélia Dantes, 

Amélia Hamburger e Isidro Alves. A primeira das instituições de ensino superior brasileira a 

evidenciar a essa influência foi a Academia Real Militar21, fundada ainda no período colonial, 

ainda durante a o domínio do Império Português no Brasil, em 1810: 

 

Na criação da Academia Real Militar no Rio de Janeiro, que inaugurou o 

ensino de engenharia no Brasil, estava presente o modelo da École 

Polythechnique de Paris, isto é, a inspiração de suas formas de organização, 

funcionamento, e concepção de ensino de engenharia fortemente lastreado nas 

disciplinas científicas. É ilustrativo que no ensino fossem utilizados tratados 

científicos, no original ou tradução portuguesa, de professores da escola 

francesa. As escolas de engenharia brasileiras do século XIX seguiram uma 

tradição iniciada por essa academia militar, constituindo-se em centros 

aglutinadores de jovens interessados em estudos científicos, notadamente da 

matemática e das ciências físicas e químicas (DANTES; HAMBURGUER, 

1996, p. 19). 

 

O trecho supracitado evidencia não só a influência da École Polytechnique na instituição 

de ensino brasileira, mas dá elementos para a análise de como o positivismo também foi 

marcante na estruturação da produção científica no Brasil, durante o século XIX. A Academia 

Real Militar, segundo Maria Amélia Dantes, além de formar engenheiros, em 1842, passou a 

oferecer cursos de ciências matemáticas, físicas e naturais, dando a possibilidade aos estudantes 

que defendessem teses de obter o título de doutor. Em 1874, ocorre a separação dos cursos de 

engenharia militar e civil que passam a ser oferecidos na Escola Militar e na Escola Politécnica 

(ambas do Rio de Janeiro) respectivamente. O ensino superior de matemática e engenharias 

acontecia ainda na Escola de Minas de Ouro Preto (Emop), (DANTES, 1996, p. 59-60). 

A influência do pensamento positivista nessas escolas foi analisada por alguns desses 

autores citados anteriormente. Detiveram-se a essa análise de forma mais pormenorizada Luiz 

Otávio Ferreira e Maria Amélia Dantes. Ferreira (1989) faz uma análise mais qualitativa da 

                                                      
21 Existia, desde 1792, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho voltada para formação de oficiais 

militares nas áreas anunciadas no nome da instituição. Essa escola deixa de existir em 1810 com a criação da 

Academia Real Militar. 
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influência positivista nessas instituições, utilizando-se de vários recursos como a formação de 

origem dos professores, a origem social e ocupação posterior profissional dos estudantes, além 

de discursos feitos por ocasião da celebração do vigésimo quinto aniversário do Instituto 

Politécnico. Já Dantes (1996), se atém a uma análise quantitativa: a autora afirma que entre vinte 

e cinco22 teses defendidas nessas escolas, entre 1842 e 1890, oito delas eram explicitamente 

influenciadas pelo positivismo (DANTES, 1996, p. 60). 

Ferreira reforça a ideia de que as ideias positivistas advindas do modelo politécnico da 

École Polytechnique se manifestavam também fora do ambiente acadêmico, influenciando 

também a formação do pensamento da elite agrária, da nascente burguesia brasileira e na 

burocracia do Estado brasileiro. 

 

Na Escola Politécnica de Paris [École Polytechnique], entre 1832 e 1840, 

vários brasileiros foram alunos de Augusto Comte então explicador de análise 

e de mecânica racional. Eram filhos da classe senhorial enviados à Europa para 

obterem diplomas universitários que os capacitassem integrar os quadros 

administrativos e burocráticos do Estado Imperial, produzir os bens simbólicos 

para consumo da classe dominante e, eventualmente, tornando-se profissionais 

liberais (FERREIRA, 1989, p. 26). 

 

O autor afirma ainda que a influência do positivismo no pensamento brasileiro está 

relacionada, sobretudo, ao processo de modernização da sociedade brasileira que se iniciou na 

década de 1850, intensificando-se no final do século, alavancado pelo crescimento econômico 

observado no período. Utilizando da análise do filósofo João Cruz Costa, Ferreira afirma ainda 

que a influência positivista teve seus limites, já que essas ideias circulavam principalmente entre 

uma parte da elite brasileira que se beneficiou desse processo de modernização. Segundo Cruz 

Costa, os representantes do positivismo brasileiro, em geral, “eram filhos de senhores de 

engenho ou de fazendeiros de café, eram representantes e herdeiros, em boa parte, da incipiente 

burguesia de comerciantes ou de burocratas, que surgiria nas aglomerações urbanas” (CRUZ 

apud FERREIRA, 1989, p. 33-34). Essas ideias, no entanto, não se perpetuaram por muito 

tempo, sendo suplantada pela hegemonia do pensamento liberal do início da República 

brasileira, fazendo-se sentir apenas de forma difusa. Essa influência difusa na formação da 

cultura da elite brasileira é ressaltada também numa citação de Gisálio Cerqueira Filho: “No 

Brasil, embora muitos tenham escapado à influência do positivismo e nem mesmo se definam 

como tal, é inegável a sua marca, sobretudo reforçando o autoritarismo, o conservadorismo, o 

                                                      
22 Dantes afirma que “que as escolas de engenharia civil e militar do Rio de Janeiro mantiveram-se prioritariamente 

como centros formadores de profissionais, sendo pequeno o número de jovens que se interessava pelo bacharelado 

em ciências” (DANTES, 1996, p. 60). Isso explica, portanto, o baixo número de teses defendidas. 
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elitismo presentes na formação ideológica brasileira, já antes da independência” (CERQUEIRA 

FILHO apud FERREIRA, 1989, p. 26). 

Será no campo acadêmico que o positivismo brasileiro ainda terá alguma influência, 

ainda assim em campos específicos, em especial nas ciências exatas. Assim como Dantes, 

Ferreira cita uma série de estudos nas áreas de matemática, química e física, nos quais são 

evidentes o alcance do pensamento positivista. Um reflexo desse alcance, ainda segundo 

Ferreira, ficou evidenciada na reforma do ensino instaurada no início do período republicano, 

quando houve uma mudança significativa no ensino científico, sendo a carga horária das 

disciplinas de ciências naturais e exatas aumentada em 17%. Porém, a contribuição mais 

destacada do positivismo na sociedade brasileira, para Ferreira, na formação da categoria social 

de cientista no Brasil: 

 

A formação histórica de uma categoria social especializada no exercício da 

prática intelectual científica na sociedade brasileira, segundo hipótese aqui 

sustentada, ocorre sob a influência do positivismo que fundamenta o discurso 

dos engenheiros, médicos e bacharéis em ciências naturais organizadas em 

instituições como o Instituto Politécnico Brasileiro23 (1862) e a Academia 

Brasileira de Ciências (1922). (...) A constituição da categoria social de 

cientista no Brasil possui singularidade de um lado, porque, de certo modo, 

antecede à criação de uma estrutura institucional estatal que suportasse o 

trabalho científico em seus padrões do século XX, e de outro, porque 

corresponde a um relativo deslocamento das antigas categorias intelectuais 

(“bacharéis”) de suas posições nos aparelhos de Estado. Os “bacharéis”, não 

obstante serem efetivos “intelectuais orgânicos” da burguesia agrária, à 

medida que o incipiente, mas existente, processo de industrialização em curso 

no sul e sudeste do país se intensifica, serão questionados em sua competência 

para as tarefas de “modernização” exigidas pela fração industrial da burguesia 

em ascensão (FERREIRA, 1989, p. 64-65). 

 

 

Observa-se aqui um processo similar ao observado na França, entre fins do século XVIII 

e XIX, onde o processo de modernização dos processos produtivos fez emergir novas 

instituições de ensino e nova categoria social de intelectuais. No Brasil, como na França, o 

desenvolvimento de um novo campo da produção intelectual foi impulsionado pelas 

transformações do processo produtivo. Esse processo de modernização brasileiro, ocorrido a 

partir de meados do século XVIII, teve grande contribuição dos cientistas politécnicos e, por 

consequência, foi influenciado pelo pensamento positivista, sendo tratada por alguns 

                                                      
23  O Instituto Politécnico Brasileiro (IPB) não era uma instituição de ensino, mas sim uma associação de 

engenheiros, sendo a primeira do tipo do Brasil. O corpo técnico do Instituto contava, no entanto, com professores 

da Escola Central e da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, como Benjamim Constant, Aarão Reis. 
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historiadores como uma “modernização conservadora”. Esse momento é tido como etapa inicial 

da transformação burguesa no Brasil. 

O surgimento no Brasil da categoria social cientista, portanto, paga tributo ao 

positivismo comteano dos politécnicos do século XIX. Ferreira destaca ainda que “esse modelo 

cientista-reformador social não serviu apenas para dar aos politécnicos identidade social. Serviu, 

principalmente, para estabelecer um confronto político entre eles politécnicos e os ‘bacharéis’ 

enquanto tipo intelectual dominante” (FERREIRA, 1989, p. 113). 

No Brasil do século XIX, portanto, politécnico se tornou um adjetivo para ex-estudantes 

de escolas politécnicas, em geral, cuja a orientação filosófica estava no campo do positivismo. 

Esses politécnicos passam a compor uma tecnocracia que ocupa espaços políticos no Estado 

brasileiro, colocando-se em oposição aos “bacharéis”. Por sua vez, os bacharéis eram, em sua 

maioria, ex-alunos de escolas de direito ou filosofia, e filosoficamente orientados por correntes 

de pensamento liberal ou mais humanísticos. Até os anos 1930, observa-se uma hegemonia dos 

bacharéis, sendo que os politécnicos ocupam funções no Estado ligadas a demandas técnicas 

mais específicas. No entanto, havia uma clara disputa de hegemonia entre essas duas categorias 

sociais de intelectuais. 

Voltando à estrutura pedagógica das escolas politécnicas no Brasil, nota-se, como já foi 

dito, uma forte influência em suas práticas educativas da École Polytechnique, em especial na 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, como ressalta Luiz Otávio Ferreira. Isidro Alves vai além: 

considera que além da Politécnica fluminense, a de São Paulo e a Escola de Minas de Ouro 

Preto tinham em comum a adoção de um modelo politécnico, que entre 1870 e 1930 marcariam 

marcar o projeto de formação e consolidação de uma elite técnica e científica capaz de responder 

a uma perspectiva de modernização, então em curso na vida brasileira (ALVES, 1996, p. 65). 

Segundo o autor, esse modelo politécnico era caracterizado da seguinte forma: 

 

o modelo politécnico configura a formação e a reprodução, através do sistema 

de ensino, de uma camada intelectual que se caracteriza pela “competência 

técnica” e científica para atuar no campo das engenharias e constituir-se como 

domínio de ações e novas categorias sociais que se opunham à predominância 

do bacharel e do beletrista (ALVES, 1996, p. 66).  

 

Alves destaca, porém que havia uma diferenciação entre esses modelos politécnicos que 

se dividia em dois polos: (1) um que tenta combinar um “enciclopedismo” à “especialização” 

técnica, característico em especial da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e (2) outro que 

valorizava mais a questão da formação técnico-científica, não dando tanta ênfase aos 
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conhecimentos do tipo enciclopédico, próprio da Escola de Minas de Ouro Preto (idem). Essa 

diferenciação talvez se deva ao caráter mais específico dos cursos oferecidos pela Emop. Em 

um relatório, produzido em 1875, pelo professor dr. Claude Henri Gorceix, primeiro diretor da 

Escola de Minas, objetivo da instituição está descrito da seguinte forma:  

Segundo as considerações supra me parece que o fim da Escola de Minas deve 

fornecer diretores para a exploração das minas, para os estabelecimentos 

metalúrgicos e engenheiros que possam ser empregados pelo Estado nas 

diversas províncias do Império para os estudos geológicos e a fiscalização dos 

trabalhos das minas (GORCEIX, 187524). 

 

A Emop, em seus primeiros anos, oferecera cursos Mineralogia, Geologia, Física e 

Química, todos eles voltados especificamente para a atividade mineradora na região das Minas 

Gerais. Há, portanto, uma maior preocupação com o trabalho a ser realizado por esses 

profissionais, já que depois de formados os mesmos exerceriam funções de alta periculosidade 

não só para estes profissionais, mas também para os trabalhadores que atuavam nessas minas. 

Um outro indicativo do distanciamento da Emop do modelo politécnico que combinava 

“enciclopedismo” e “especialização” talvez esteja na própria formação de origem do seu diretor 

Gorceix, que era um mineralogista formado pela École Normale Supérieure (Escola Normal 

Superior de Paris), a mesma instituição já citada, na qual se formaria também o sociólogo Pierre 

Bourdieu, algumas décadas mais tarde. Gorceix era, portanto, um normalien e não um 

polytechnicien. Por não ser politécnico, é provável, que suas formações se distanciasse um 

pouco da influência da École Polytechnique, onde evidentemente havia a aproximação do 

enciclopedismo com a especialização. Essa hipótese se reforça ao nos depararmos com a análise 

de Alves: 

 

O sistema baseado no ensino politécnico responde a uma qualificação do 

campo científico no qual uma nova categoria de agentes técnicos começa a ser 

construída nas últimas décadas do século XIX. A referência às grandes écoles 

politécnicas francesas é muito nítida, seja pela presença de professores 

franceses, seja por formas e ensino e de organização de disciplinas. 

Nessa configuração, o enciclopedismo seria o elo de ligação com o ensino 

humanista do qual o técnico tenderia a se afastar. Os enciclopédicos 

estabeleciam as ligações com outros domínios sociais e campos de poder. Até 

1894, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e a Escola de Minas de Ouro Preto 

eram os únicos estabelecimentos especializados no Brasil, e respondendo às 

demandas de um novo tempo, elas prepararam os primeiros engenheiros civis 

enciclopédicos e os pioneiros da especialização. 

                                                      
24 O referido relatório encontra-se disponível, na íntegra, no sítio da Universidade Federal de Ouro Preto, em 

formato digital, sem numeração de página. O documento está transcrito com a ortografia da época. Aqui, 

reproduzimos as citações atualizando a ortografia. (disponível em http://www.em.ufop.br/em/relatorio.php . 

Acesso em outubro de 2015) 

http://www.em.ufop.br/em/relatorio.php
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Apesar de Alves insistir em dizer que tanto a EPRJ, quanto a Emop, reproduziam o 

mesmo modelo politécnico, o próprio autor se contradiz ao afirmar que a primeira tem um 

caráter que conciliava enciclopedismo e especialização, enquanto a segundo focava-se mais na 

especialização. Ao nosso ver, essa diferenciação é fundamental, sendo impossível incluir as 

duas escolas em um mesmo modelo. Pela pesquisa que fizemos há no modelo da École 

Polytechinique uma evidente preocupação em conciliar os conhecimentos de ordem mais geral, 

com os mais específicos. Isso é feito com o intuito de permitir que os seus estudantes sejam 

capazes de dirigir não só o processo produtivo, mas a conduzir instâncias da esfera política. A 

caracterização de um modelo politécnico que defendemos aqui, segundo a análise feita, jamais 

poderia contemplar a um modelo de ensino que privilegia apenas a especialização técnico-

científica. 

Defendemos a ideia de que o modelo politécnico é o que concilia aspectos gerais e 

específicos da formação pois esse é um dos elementos comuns entre todas as concepções de 

educação politécnica que analisamos, seja ela de base burguesa, socialista ou anarquista. Como 

veremos mais adiante, o que diferenciará essas concepções é o sentido político que cada classe 

social, ou fração de classe, dará a essa ideia de politecnia. 

Portanto, segundo a nossa análise, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro segue de forma 

mais fiel ao modelo politécnico clássico, oriundo da École Politechnique. Já a Escola de Minas 

de Ouro Preto, segue as orientações dadas pela École de Mines de Saint-Etienne, como o próprio 

Alves afirma: 

 

Como dizem Paty e Petitjean, o professor francês Gorceix, ao criar o Emop em 

1875, tomou como modelo a École de Mines de Saint-Etienne: deux ans de 

cours de haut niveau, en mathématiques, physiques e chimie, débouchant 

rapidement sur une véritable formation professionnelle25”. Dizem os mesmos 

autores que os métodos de ensino se inspiravam nas “normes em vingueur dans 

les grandes écoles françaises: seléction stricte, contrôle réel des connaissances, 

assiduité obligatoire pour les étudiantes, et, surtout, travail de laboratoire, 

complété par des sorties géologiques sur le terrain26” (idem, p. 35). Esses 

métodos seriam muito diferentes dos que prevaleciam no Brasil da época. 

 

Como já foi dito, no nosso entender, Isidro Alves comete um equívoco ao categorizar 

todas as instituições de ensino brasileiras que sofreram influências das grandes écoles como 

                                                      
25 Tradução livre da citação: dois anos de curso de alto nível, em matemática, física e química, conduzindo 

rapidamente a uma formação profissional genuína. 
26 Tradução livre da citação: normas em vigor nas grandes écoles francesas: seleção estrita, controle real dos 

conhecimentos, assiduidade obrigatória para os estudantes, trabalho de laboratório, complementado por saídas de 

campo geológicas.  
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dentro de um mesmo modelo politécnico. O próprio Bourdieu, ao analisar as grandes écoles 

ressalta os elementos que as aproximam – rigorosos exames de admissão, alto nível de 

formação, constituição de espírito de corpo – e os que as distingue – enciclopedismo versus 

especialização. Não há qualquer menção feita por Bourdieu que permita dizer que exista uma 

uniformização dos projetos pedagógicos dessas escolas que possibilite classificá-las todas em 

um mesmo modelo. 

Deste modo, se há distinções tão claras entre esses dois modelos – politécnico e de minas 

–, entendemos, ao contrário de Alves, que não se pode categorizá-los sob a mesma 

denominação. Portanto, sustentamos que apenas as Escolas Politécnicas do Rio e de São Paulo 

podem ser categorizadas como politécnicas, pelos argumentos já apresentados. Esse talvez seja 

o motivo mais evidente para que as escolas carioca e paulista terem em seus nomes a adjetivação 

“politécnica”, ao contrário da mineira. 

Portanto, baseados nas análises das escolas politécnicas francesas e brasileiras, podemos 

reafirmar que estão entre as características centrais da concepção burguesa de politecnia os 

seguintes aspectos: (1) educação que concilie os aspectos da formação geral, a partir da 

valorização dos elementos políticos e culturais da ideologia burguesa, e técnico-científico 

específica; (2) formação de quadros políticos que estejam habilitados tanto para dirigir o 

processo produtivo, quanto no processo político ao ocupar posições no Estado; e (3) restrição 

de acesso às classes populares (sejam trabalhadores rurais ou urbanos) através de exames 

rigorosos e rígidos processos avaliativos de apreensão dos conhecimentos. 

 

2. Socialistas utópicos e libertários e suas concepções de politecnia 
 

O campo da crítica ao capitalismo desenvolveu também suas correntes pedagógicas que 

entrariam em oposição à pedagogia burguesa. Antes mesmo de Marx e sua crítica à economia 

política, outros autores já se colocavam contrários ao modo de produção capitalista, à divisão 

social do trabalho e à consequente dualidade estrutural por ela imposta à educação das classes 

burguesa e trabalhadora. 

Os socialistas utópicos serão os primeiros a se deter à crítica ao caráter classista da 

educação burguesa. O pioneiro entre os utópicos a se dedicar ao tema foi Saint-Simon27. Adepto 

de uma ideologia industrialista, o filósofo francês foi um dos primeiros pensadores europeus a 

identificar na divisão social do trabalho algo nocivo, voltando-se contra os privilégios sociais. 

                                                      
27 Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760-1825). 
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Diante dessa contradição da sociedade industrial, Saint-Simon vê na educação um elemento de 

emancipação da classe trabalhadora, através da qual seria possível o desenvolvimento de toda 

as potencialidades e vocações do ser humano, sendo possível, portanto, o atingir novas formas 

de produzir e outras organização da sociedade. Saint-Simon defendia uma educação como 

prática de relações sociais, e critica o ensino de seu tempo por estar distante da realidade objetiva 

(GADOTTI, 2003, p. 120). 

Charles Fourier, apesar de não ter a mesma percepção crítica de seu contemporâneo e 

conterrâneo de Saint-Simon sobre a questão da divisão social do trabalho, também defendia uma 

educação mais próxima do mundo real, de caráter prático, e atendendo as individualidades dos 

estudantes (MACHADO, 1989, p. 51). Entre os utópicos, no entanto, será Robert Owen quem 

trará maiores contribuições para o campo educacional socialista. 

 

Robert Owen (1771-1858) tinha uma visão diferente da de Fourier, pois 

considerava necessário combinar instrução (teórica e prática), trabalho 

produtivo e ginástica, numa perspectiva de educação integral, de acordo com 

as exigências da moderna produção fabril. Vinculava de forma integrada, 

atividades manuais e acadêmicas, contrapondo-se a todos que consideravam 

desnecessário ensinar cultura geral à classe trabalhadora operária 

(MACHADO, 1989, p. 51). 

 

Esses elementos serão, mais tarde, incorporados nas concepções pedagógicas de Marx, 

como o próprio ressalta n’O Capital: 

 

Do sistema fabril, como podemos ver detalhado na obra de Robert Owen, brota 

o germe da educação do futuro, que há de conjugar para todas as crianças a 

partir de certa idade, o trabalho produtivo com o ensino e a ginástica, não só 

como forma de incrementar a produção social, mas como único método para a 

produção de seres humanos desenvolvidos em suas múltiplas direções 

(MARX, 2013, p. 554). 

 

As aproximações e distanciamentos entre as concepções de educação de Marx e Owen 

serão analisadas, de forma pormenorizada, mais adiante, em seção específica sobre o tema. Mas 

pode-se antecipar, no entanto, um ponto de divergência crucial: Owen, assim como Saint-

Simon, acreditava que a educação poderia ser um elemento de eliminação das desigualdades, já 

que, como ressalta Machado, “de posse dos conhecimentos da cultura do seu tempo”, os 

trabalhadores “poderiam influir sobre o meio e as circunstâncias, possibilitando uma reforma na 

sociedade” (MACHADO, 1989, p. 51). 

Owen pôde, ao contrário de seus contemporâneos, tentar implementar suas concepções 

educacionais na prática. Em 1797, o industrial britânico adquiriu uma fábrica têxtil em New 

Lanark, na Escócia, com o objetivo transformar a realidade dos trabalhadores ali empregados, 
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passando aquela a indústria a ser “um paraíso social, onde segurança no emprego, aumento 

substancial das horas de lazer e do salário, eliminação do trabalho infantil e instrução gratuita e 

integral aos filhos dos operários convivessem com a alta rentabilidade da empresa” (PIOZZI, 

1999, p. 8). Essa transformação se daria a partir da reorganização do processo produtivo da 

fábrica, que passaria a ser ordenada a partir de pequenos conglomerados cooperativos. 

A inovação do experimento de New Lanark estava não só na reorganização do processo 

produtivo, mas também na construção de um novo projeto político-pedagógico voltado para a 

formação dos filhos dos trabalhadores, baseado em três aspectos: (1) direito universal à infância 

– proibição do envolvimento das crianças em qualquer tipo de trabalho até os 12 anos28 –; (2) 

criação da infant school, combinado entre creche e pré-escola, como um espaço de livre 

expressão do imaginativo e do lúdico; e (3) “métodos de ensino baseados na observação de 

objetos concretos e visualizáveis, no lugar das usuais formas de memorização e de raciocínio 

abstrato e, sobretudo, no banimento de castigos e prêmios, em favor de uma troca afetiva entre 

alunos e professores” (PIOZZI, 1999, p. 10). 

As experiências de Owen, apesar de pontuais e sem maiores repercussões nos sistemas 

de ensino tradicionais, formaram base para o início de reflexões críticas sobre a educação de 

base burguesa. Sem dúvida, a principal contribuição owenista seria a associação entre trabalho 

e instrução, provavelmente construída a partir da crítica concepção burguesa de politecnia. 

As críticas mais radicais nas concepções de educação burguesa, em especial no que tange 

à educação politécnica, surgem a partir das contribuições dos ditos socialistas libertários, mais 

conhecidos como anarquistas. As contribuições de Pierre Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin 

Paul Robin, Sébastien Faure e Célestin Freinet darão base para um novo entendimento do 

conceito de politecnia. 

Assim como os seus companheiros utópicos, Proudhon constrói a sua concepção de 

educação a partir da crítica do capitalismo e da divisão social do trabalho. O anarquista francês 

acreditava que a educação burguesa tinha como objetivo primordial a manutenção de uma 

grande massa de trabalhadores sem acesso mínimo às condições de humanidade, tendo um 

caráter de educação servil e mantenedora da hegemonia burguesa. A perspectiva libertária de 

educação, defendida por Proudhon, está apoiada em dois pressupostos fundamentais: a educação 

integral e a educação para a liberdade. 

                                                      
28 A idade mínima para o envolvimento no trabalho em New Lamark era inicialmente de 10 anos, sendo mais tarde 

alterada para os 12 anos. 
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A concepção de liberdade, para os anarquistas, tem uma perspectiva mais ampla do que 

as advindas do pensamento iluminista do século XVIII e do liberalismo. Proudhon e seus 

seguidores acreditam que a liberdade plena é um processo a ser construir, sob novas bases, e 

que superem as contradições impostas pelo capitalismo, como ressalta Silvio Gallo: 

Só o homem completo em sua humanidade pode conquistar socialmente a sua 

liberdade; uma sociedade só pode ser igualmente livre através da igualdade 

dos indivíduos que a constroem por meio de relações solidárias, com a 

crescente liberdade de todos. (GALLO, 1995, p. 74) 

 

 Essa perspectiva está posta também na concepção de educação integral de base libertária, 

já que Proudhon defende a educação como um elemento de superação e transformação da 

sociedade. Um elemento inovador desta perspectiva é a tentativa de superação também da 

divisão social do trabalho que impõe a dissociação entre o trabalho manual e intelectual. Esse 

elemento será também crucial para a compreensão da concepção anarquista de politecnia, como 

reforça Gallo em um outro trabalho: 

 

O cerne de toda a teoria pedagógica libertária é a ideia de educação integral. 

Essa discussão aparece muito cedo, e permeia todo o debate pedagógico entre 

os anarquistas, assumindo diferentes feições e interesses segundo os diferentes 

momentos históricos. A questão da politécnica (a rigor, o ensino de múltiplas 

técnicas) aparece nesse quadro da educação integral que consistiria, grosso 

modo, em educar o homem levando em consideração suas múltiplas facetas, 

que poderiam agrupar-se em três grandes dimensões: a físico, a intelectual e a 

moral (GALLO, 1993, p. 35). 

  

Gallo qualifica essas três dimensões da seguinte forma: a dimensão intelectual diz 

respeito a apropriação de “toda a carga cultural produzida pela humanidade”, dando ênfase as 

questões de base científica. A dimensão moral estaria relacionada práticas de aprendizado que 

valorizassem os aspectos da solidariedade e da “construção comunitária da liberdade”. Por fim, 

a dimensão física, que se daria em dois aspectos: o primeiro deles voltado para o 

“aprimoramento das percepções sensório-motoras”, e o segundo aparece como a “educação 

manual” ou “educação profissional” (GALLO, 1993, p. 35). 

Esse aspecto da educação pelo trabalho e para o trabalho, no entanto, não deveria 

acontecer desassociada das outras duas dimensões da educação integral: a moral e a intelectual. 

Além disso, os anarquistas, como veremos mais adiante, defendem que a escola não deve ser 

um espaço para a profissionalização pura e simples, mas sim oferecer a possibilidade aos 

estudantes de vivenciar diversas formas de trabalho, através de inúmeras oficinas, que 

possibilitem o aprendizado de conhecimento básicos úteis para diferentes profissões. Esses 
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aspectos ficarão mais claramente entendidos durante as análises das experiências educacionais 

desenvolvidas por Robin e Faure. 

Outro elemento valorizado na cultura pedagógica libertária é a democracia, expressa em 

dois âmbitos fundamentais: na democratização do acesso à educação, através promoção da 

igualdade de oportunidades, e na organização dos processos de ensino-aprendizagem, que 

deveria ser desierarquizado, através das práticas de autogestão. Esses elementos também ficarão 

mais evidentes através da análise das experiências de Robin e Faure. 

Destacaremos, inicialmente, algumas proposições de caráter teórico-político relativos à 

vinculação entre trabalho e educação nas formulações teóricas de Proudhon. Como foi dito, a 

base da compreensão do socialista francês sobre essa vinculação está na crítica à divisão social 

do trabalho na sociedade capitalista que impõe uma dicotomia entre trabalho manual e 

intelectual. Gallo ressalta esse aspecto alienante do trabalho, mas também reforça aspectos 

positivos do fim da dissociação entre as dimensões intelectual e manual do trabalho: 

Proudhon percebia que, na sociedade capitalista, uma das facetas da 

dominação era a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual: o 

trabalho intelectual, de planejamento, supervisão e gerencia é geralmente 

realizado pelos burgueses, enquanto que o trabalho manual, o trabalho 

cansativo, desgastante e, não raro, degradante e embrutecedor, este sim era 

realizado pelos operários. Entretanto, notava Proudhon, qualquer trabalho será 

mais gratificante para quem o realiza se o trabalhador dominar todas as fases 

do processo, da planificação até a realização prática da produção. Proudhon é 

um ferrenho adversário do trabalho alienado, paradigma do capitalismo, em 

que o trabalhador não domina o objeto que produz, por não o conhecer por 

inteiro (GALLO, 1993, p. 36) 

 

A defesa da associação entre o trabalho intelectual, de planejamento e concepção, e 

manual, de execução e produção concreta, é a base da perspectiva de educação politécnica para 

Proudhon e seus companheiros socialistas libertários. A politecnia seria um dos pressupostos 

para a superação da alienação do trabalho. “Para Proudhon essa politecnia da aprendizagem 

traduz-se na união da aprendizagem com a educação, na instrução literária e científica com a 

instrução industrial”, afirma Gallo (1993, p. 37). 

Essa concepção de politecnia pressuponha uma transformação do espaço escolar, que 

seria transformado em “oficina-escola”, onde o ensino dos conhecimentos teóricos deveria se 

materializar na realização de trabalhos de caráter prático. Além disso, deve o estudante de uma 

escola politécnica compreender a integralidade dos processos produtivos, 

Isto porque a politecnia implica no domínio do conhecimento da 

multiplicidade da produção; é o oposto da divisão do trabalho, algo que 

aproxima as condições do trabalho industrial, mais complexo e estruturado, às 

condições do trabalho artesanal, mais simples, e por isso vivido de forma 

integral, não alienante. A politecnia pressupõe naturalmente a pluralidade do 
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múltiplo, como domínio de uma realidade complexa, que será percebida não 

como dividida, mas como uma complexidade articulada e interdependente 

(GALLO, 1993, p. 37). 

 

Como veremos, essa percepção de politecnia se aproxima muito da proposta por Marx e 

Engels. Mas há um elemento fundamental que os coloca que em posições opostas: o papel do 

Estado na educação politécnica. Enquanto Marx e Engels defendem o Estado como o agente 

definidor das políticas educativas, os anarquistas, e em especial Proudhon, argumentam que 

essas são responsabilidades do setor produtivo industrial, ou seja, a escola seria levada até as 

fábricas. Gallo analisa este aspecto: 

 

Sem dúvida, esta seria uma radical transformação do sistema educacional que 

sairia da esfera do Estado ou da esfera privada de instituições comumente 

mantidas pela Igreja, passando para a inciativa público-privada das indústrias. 

Proposta que vai de encontro àquela que visa transformar a escola de 

instituição política – cujo objetivo seria semear a submissão e garantir a 

dominação – em organismo econômico que possibilite a igualdade e a extinção 

da exploração (GALLO, 1993, p. 38). 

 

Percebe-se aqui que os socialistas libertários dão à escola um papel transformador da 

sociedade que não será compartilhado por Marx e pelos marxistas. Como veremos adiante, para 

os marxistas o que transforma é a prática política de oposição ao modo de produção capitalista. 

Outro limite do pensamento de Proudhon esteve na sua impossibilidade de prever os 

movimentos de transformação do processo produtivo, como destaca Gallo: 

Homem de seu tempo, [Proudhon] encarnou em si mesmo as contradições de 

sua época, como já foi assinalado anteriormente. Embora fosse um visionário 

em alguns casos, em outros momentos é incapaz de aceitar o desenvolvimento, 

como na defesa que faz do trabalho manual. Sem conseguir vislumbrar as 

novas formas de organização que seriam possibilitadas pela mecanização da 

produção, acaba por defender uma certa “escravização” do trabalhador ao 

trabalho, contrariando seu próprio pensamento e pondo-se ao lado daqueles 

que combatia com veemência. Contemporâneos de Proudhon um pouco mais 

jovens, entretanto, percebiam essas questões e as desenvolveriam, como Marx 

ou Bakunin, por exemplo (GALLO, 1993, p. 40). 

 

Paul Robin foi o primeiro socialista libertário a tentar viabilizar na prática as reflexões 

teóricas de cunho pedagógico propostas por Proudhon e outros anarquistas. A familiaridade com 

esses temas veio da militância em movimentos operários na França da segunda metade do século 

XIX. Além de atuar na formação política de trabalhadores, Robin dirigiu alguns jornais 

anarquistas e da imprensa literária, produzindo em alguns deles reflexões sobre educação. Seu 

trabalho foi reconhecido por Karl Marx, que o convidou a elaborar a moção sobre educação 
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integral aprovada no Congresso de Bruxelas da Associação Internacional do Trabalhadores 

(AIT), da qual também foi membro de seu Conselho Geral.  

A atuação de Robin nos congressos da AIT foi bastante destacada, em especial, no que 

se refere a defesa da educação integral. Já em 1867, no Congresso de Laussane, Robin participa 

das primeiras discussões sobre o tema dentro da AIT. Essas discussões se aprofundam no ano 

seguinte, em Bruxelas, onde, juntamente com Bakunin, Robin será responsável pela defesa da 

concepção de educação integral, a partir das formulações de vários autores do campo libertário, 

dentre os quais Proudhon. 

Durante os congressos da AIT, Bakunin e Robin formulam os princípios do que 

entendem como educação integral, a partir da crítica aos efeitos nocivos que a divisão social do 

trabalho impunha à educação de caráter burguês. Há nessa crítica, uma forte intensão de associar 

o trabalho intelectual ao manual em uma concepção educativa que associasse teoria e prática, 

como afirma o próprio Bakunin: “o ensino integral, ao lado do ensino científico ou teórico, deve 

compreender necessariamente o ensino industrial ou prático. Somente assim é que se formará o 

homem completo: o trabalhador que compreende e que sabe” (BAKUNIN apud MORIYÓN, 

1989, p. 44). 

Bakunin defende a associação do trabalho com a educação, a partir da apropriação da 

moral humana do trabalho, que o anarquista russo contrapõe a moral divina. 

 

A moral divina considera o trabalho como uma degradação e como um castigo; 

a moral humana vê nele a condição suprema da felicidade humana e da humana 

dignidade. A moral divina, necessariamente, desemboca numa política que só 

reconhece direitos aos que, por sua posição econômica privilegiada, podem 

viver sem trabalhar. A moral humana só atribui direitos as que trabalham; ela 

reconhece que só pelo trabalho é que o homem se torna homem (BAKUNIN 

apud MORIYÓN, 1989, p. 45). 

 

Essa percepção humana do trabalho, destacada por Bakunin, aproximam a concepção 

anarquista e marxista de trabalho. Ao entender que o ser humano só se caracteriza como tal a 

partir da sua capacidade de transformação da natureza, ou seja, a partir do trabalho, o libertário 

concorda com a dimensão ontológica do trabalho defendida por Marx e seus seguidores. 

Gallo (1993) afirma que Robin foi responsável por desenvolver a primeira experiência 

socialista libertária de educação calcada na concepção anarquista de politecnia, quando dirigiu 

o Orfanato Prévost, em Cempuis, na França, entre 1880 e 188429. Robin defendia que a educação 

                                                      
29 As primeiras elaborações de Paul Robin sobre a educação integral surgiram de sua experiência no Liceu de Brest, 

entre 1861 e 1864. Essa experiência não será abordada, já que não existem registros suficientes para a análise.  
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politécnica deveria ser a base da formação secundária dos estudantes que, antes disso, deveriam 

ter uma educação de caráter mais generalista, porém também apoiada no trabalho. 

O esquema de formação do Orfanato Prévost previa uma primeira etapa, durante a 

primeira infância, na qual os estudantes eram apresentados ao mundo do trabalho através da 

manipulação de instrumentos básicos de aplicação profissional (tais quais termômetros, metros, 

lupas, lunetas, etc.) com o intuito de aprimorar as habilidades manuais e sensitivas. Após os dez 

anos de idade, os estudantes passariam ao trabalho nas oficinas. 

A escola de Cempuis possuía uma granja completa e oficinas de sapataria, 

imprensa e encadernação, forja, carpintaria, costura e uma lavanderia. Quando 

passavam para a aprendizagem nas oficinas, os alunos tinham um período de 

noves horas diárias de estudo, assim divididas: cinco horas eram destinadas 

aos trabalhos manuais (sendo três horas na oficina e duas nos trabalhos 

coletivos); as outras quatro horas eram destinadas aos trabalhos escolares 

propriamente ditos, como as aulas teóricas (GALLO, 1993, p. 41). 

 

Até os doze anos de idade, os estudantes de Prévost se envolviam nas atividades de 

oficina em um esquema e revezamento em que cada semana realizavam um tipo de trabalho, 

sem distinção de gênero, trabalhando meninos e meninas conjuntamente atividades de 

agricultura, encadernação, costura, trabalho com madeira, com metais e serviços variados de 

manutenção e limpeza. Assim, nessa primeira fase de educação os alunos eram introduzidos no 

mundo de trabalho, sem determinar uma especialização, porém possibilitando que os mesmos 

pudessem vivenciar formas distintas de trabalho, ajudando no processo posterior de 

profissionalização. 

Além disso, os aspectos de formação política e geral não eram esquecidos. Havia uma 

ampla vivência de coletivização do trabalho, o que estimulava o espírito de solidariedade e de 

democracia, postos em prática a partir de um regime de autogestão. Essa forma de organização 

do trabalho e do processo de ensino-aprendizagem era colocado em oposição com as formas 

capitalistas de trabalho, o que proporcionava uma formação política aos alunos. Esse aspecto de 

formação crítica da escola foi mal vista pela comunidade e pelas instâncias políticas, através de 

uma série de manifestações de adversários de Robin, que o acusavam de estabelecer um ensino 

de caráter dogmático. Essa perseguição culminou na destituição do educador anarquista do 

Orfanato de Prévost, em 1884. 

Experiência similar se estabeleceu na comunidade-escola de “La Ruche” (em português 

“A Colmeia”), capitaneada por Sébastien Faure, que transformou uma chácara nas proximidades 

de Paris em uma instituição de ensino oferecia formação profissional a órfãos e filhos de 
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operários da região, entre 1904 e 1917. O esquema de formação de “La Ruche” é explicado pelo 

próprio Faure: 

Nossos meninos formam três grupos; os pequenos, os médios e os grandes. Os 

pequenos são aqueles que, ainda bem novos para se dedicarem a qualquer 

trabalho de aprendiz, não frequentam nenhuma oficina e distribuem o tempo 

entre as aulas, brinquedo e pequenos serviços domésticos que podem fazer: 

limpar, varrer, descascar legumes, etc.. Os médios são os aprendizes. Sua 

jornada metade ao estudo e metade ao trabalho braçal. Os grandes são os que, 

tendo terminado os estudos propriamente ditos e também pré-aprendizagem, 

entram na aprendizagem30 (FAURE apud GALLO, 1993, p. 42). 

 

Ao contrário do que acontecia na experiência de Prévost, em “La Ruche” os períodos de 

escolarização não são determinados por idades pré-definidas, sendo os grupos de pequenos, 

médios e grandes definidos de acordo com o grau de desenvolvimento de cada estudante. A 

etapa final de formação profissional dava-se, geralmente, entre doze e treze anos de idade, já 

que no início do século XX já era bastante comum que crianças dessa idade estivessem inseridas 

no trabalho produtivo. A etapa chamada de pré-aprendizagem permitia, portanto, uma primeira 

vivência de trabalho, possibilitando aos estudantes uma integração com a coletividade e a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em salas de aula. Nessa etapa, também, havia a 

associação entre o trabalho manual e intelectual, a partir da integração entre teoria e prática em 

oficinas de carpintaria, forja, de roupas, costura e encadernação. Esta última oficina, segundo 

Gallo (1993, p. 43), Faure tinha especial apreço, já que ali eram preparados materiais educativos 

e de propaganda do movimento libertário. Além dessas oficinas, os estudantes também atuavam 

em trabalhos de manutenção e limpeza da escola, bem como na cozinha, através de uma 

organização do trabalho autogerida pelos estudantes. 

“La Ruche” permitiu a integração entre diversas formas de trabalho (intelectual e 

manual), possibilitando a inserção desses estudantes no mundo do trabalho de forma menos 

traumática. Esse período de transição entre o fim da escolarização e a profissionalização, 

segundo Faure, era bastante difícil para a maior parte dos trabalhadores franceses que não 

tinham a possibilidade de passar por processos formativos com esse caráter. Infelizmente as 

atividades de “La Ruche” foram encerradas em 1917, devido a dificuldades materiais e 

financeiras. 

Por fim, outra experiência implementada por um socialista libertário a ser analisada neste 

trabalho é a obra de Célestin Freinet. Segundo Jaques Bens (1998), Freinet tornou-se educador 

por ter tido uma experiência escolar tida pelo próprio como neutra: “A escola não me marcou 

                                                      
30 Esse período de aprendizagem refere-se à educação profissional especializada. 
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nem para o bem nem para o mal. Já que decerto ela não podia marca-me para o bem, alegro-me 

que não me tenha marcado para o mal, que tenha sido neutra, que tenha passado como algo 

anônimo por meus dias de criança, como água que escorre sobre a argila ressecada” (BENS, 

1998, p. IX), dizia ele. Essa pouca importância da escola na vida das famílias camponesas 

francesas do começo do século XX (entre as quais estava a família Freinet), devia-se a pouca 

vinculação dos processos educativos com a realidade concreta. Portanto, Freinet passa a militar 

como educador com o intuito “estabelecer e interpretar a dialética instaurada entre o 

comportamento psicológico das crianças e o meio social delas” (idem). Assim, o educador 

francês passa a se ocupar de refletir numa escola que materializasse em um espaço de ensino-

aprendizagem baseado nas condições dos trabalhadores franceses. 

Freinet atrelava a sua vivência de pedagogo à militância política, tendo se filiado ao 

Partido Comunista, durante os anos 1920 e, mais tarde, aderindo ao anarquismo. 

Segundo Bens, a pedagogia de Freinet estava fundamentada em três grandes ideias. A 

primeira delas é a educação para o trabalho, já que para ela só o trabalho é realmente formador, 

por dois motivos: 

Primeiro, porque propõe as motivações mais fortes para a aprendizagem. 

Segundo, porque as aquisições do trabalho é que serão mais úteis na vida social 

e profissional. Claro, convém equivocar sobre o sentido da palavra “trabalho”, 

que Freinet se empenha muito em distinguir tanto das tarefas extenuantes 

quanto das atividades artificiais de diversão (BENS, 1998, p. X). 

 

A segunda grande ideia se refere ao desenvolvimento máximo das possibilidades de cada 

criança. E, por fim, a terceira está relacionada a necessidade de fazer que cada criança se sinta 

parte de uma coletividade. Este último aspecto, segundo Bens, é negligenciado por alguns 

adeptos da pedagogia de Freinet que ignoram os aspectos libertários e coletivistas de sua obra. 

Apesar de ter sido acusado, por alguns detratores de sua pedagogia, de ter se dedicado 

apenas a educação para os privilegiados, Freinet dedicou-se a formular práticas pedagógicas que 

permitissem a emancipação do proletariado, escapando ao aburguesamento. Graças a sua 

ligação com o Partido Comunista Francês, Freinet teve a oportunidade de vivenciar o modelo 

educativo aplicado na União Soviética, onde esteve em 1925, e pôde relatar essa experiência em 

um artigo Un Mois chez les Enfants Russes (Um Mês entre as Crianças Russas), publicado em 

1927. 

Um ano depois, Freinet se estabelece na cidade de Saint-Paul-de-Vence, onde cria a 

Cooperativa de Ensino Laico (CEL), que chega a contar com mais de 1500 associados, onde 

fica até 1934, quando se demite ao se considerar perseguido pelo Ministro da Educação francês, 

que o transferiu para outra cidade. Durante os anos em Saint-Paul faz uma série de 
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experimentações de práticas pedagógicas apoiadas no trabalho. Ao demitir-se do serviço 

público, inaugura a Escola Freinet, na colina de Pioulier, em Vence, com o apoio da Liga dos 

Pais Proletários. Será nessa escola que Freinet desenvolverá a base de sua pedagogia. 

A Escola Freinet torna-se também o locus da sua militância contra o fascismo, tornando-

se um asilo onde eram recebidas inúmeras crianças refugiadas da Espanha. Em, 1940, Freinet é 

preso pela polícia de Vichy, acusado de ser um militante comunista. A Escola Freinet permanece 

fechada durante todo o período da Segunda Grande Guerra, sendo reaberta em 1945. Após o fim 

da Guerra, Freinet divide-se entre a escola que recebeu seu nome e a CEL, que no início dos 

anos 1960 chega a reunir mais de trinta mil associados. Além disso, em 1961, funda a Federação 

Internacional dos Movimentos para a Escola Moderna (FIMEM). Após a sua morte, em 1966, a 

Escola Freinet passa a ser administrada por uma associação, cuja a finalidade é assegurar a 

conservação, o desenvolvimento e a aplicação prática dos métodos pedagógicos elaborados 

educador francês. Em 1991, a Escola Freinet torna-se uma escola pública31. 

Os relatos dessas experiências pedagógicas dirigidas por Freinet encontram-se relatadas 

em formato pouco acadêmico, num formato que remete a crônicas do cotidiano das escolas. Há 

pouquíssima reflexão de caráter científico nos relatos feitos pelo educador francês. No entanto, 

é possível levantar nesses relatos alguns elementos da sua prática pedagógica. Em um deles, 

intitulado “Uma Educação do Trabalho”, Freinet descreve cuidadosamente os preparativos da 

comunidade escolar para a festa de São João. O texto, repleto de metáforas, além da poesia, traz 

todo o sentido de coletividade daquele espaço. Em um determinado texto, Freinet faz uma 

digressão sobre o caráter do trabalho que ali é empregado: 

Imitemos a natureza. Não quero dizer, claro, que ela tenha disposto tudo de 

propósito para nosso uso e prazer. Longe disso. Mas ela não é monotonamente 

rabugenta e austera como no estudo e no trabalho da escola. Em todos os 

lugares habitáveis da terra, ela oferece suas alegrias – alegrias para os olhos, 

para os ouvidos e para o paladar – ou suas promessas. Parece que nem o 

homem nem a criança poderiam viver sem a floração desses benefícios que 

dão sentido aos seus dias. Não é dessa uniformidade baça que vocês lhes 

oferecem em seus livros que os alunos têm sede, mas de calor, de frio, de 

brilho, de choques, de gritos, de cantos, de esforços... Eles são como uma corda 

cuja natureza é vibrar. Vocês temem que ela se quebre e vão reduzindo as 

reações, amenizando as coisas, controlando em demasia as transições inúteis 

(FREINET, 1998, p. 155-156). 

. 

Não é tarefa simples retirar de um texto repleto de poesia o sentido referencial político 

do trabalho que prega Freinet para a sua escola. Mas pode-se perceber claramente uma oposição 

                                                      
31 Os dados biográficos de Célestin Freinet foram obtidos na cronologia contida em “Referências Biográficas” In: 

FREINET, Célestin. A Educação do Trabalho. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1998. (p. XV-XXIII). 
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entre um tipo de trabalho mais livre – associado metaforicamente à aleatoriedade da natureza – 

e um trabalho mais austero, rabugento e uniforme das escolas tradicionais. Freinet adere – e faz 

uma ode – a essa primeira forma de trabalho, tida como os movimentos da natureza. Talvez haja 

uma relação entre a ontologia do ser humano, do trabalho como definidor da essência dos 

homens e mulheres, mas esse não é apenas um exercício de interpretação. Há, certamente, uma 

reivindicação da espontaneidade da organização do trabalho dos alunos em contraposição à 

“uniformidade baça” dos livros e trabalho das escolas tradicionais. 

Essa reivindicação fica mais evidente em um trecho posterior, onde há uma clara crítica 

aos “escoliastas”: 

 

Por não poderem mais voar, os escoliastas tentaram cortar as asas de suas 

vítimas. O mais triste é que tenham sido parcialmente bem-sucedidos, que 

tenham travado uma guerra quase sempre vitoriosa contra a atividade, a 

alegria, o ímpeto; que tenham persuadido os filhos do homem de que deveriam 

ser bem-comportados, comedidos, humildes e dóceis ao dever, que os tenham 

retido na beirada do ninho onde preparavam para levantar voo e lhes tenham 

desensinado, em nome de sua ciência, a audácia física e intelectual que tinham 

em sua natureza generosa (FREINET, 1998, p. 157). 

 

Desse trecho é possível perceber uma clara crítica à escola de caráter burguês, que tenta 

docilizar o estudante para que esse se adeque ao mundo do trabalho capitalista, repleto de 

normas de conduta e organizações rígidas de comportamento. Há também, ao se citar a ciência, 

uma referência crítica às pedagogias de matriz positivistas e a separação entre o trabalho físico 

e intelectual. A crítica está pautada na limitação à liberdade e condenação das limitações 

impostas pela educação burguesa de caráter dual. Essa crítica à influência das pedagogias 

burguesa, em especial, ao positivismo se repete ao longo do texto, como no trecho que se segue: 

“(...) não é a primeira vez que nos pedem um grande esforço, sacrifícios do amor-próprio, 

completa dedicação ao futuro da nação, em nome do ideal, do progresso, da razão ou da 

humanidade”. Ele considera um erro a adesão dos educadores à essa perspectiva de educação, 

“já que supõe a morte do nosso idealismo e a evolução, para o funcionalismo, do sacerdócio ao 

qual tínhamos, acima de tudo tentado nos entregar” (p. 158-159). 

O caráter da vinculação do trabalho e da educação, defendidos por Freinet, evidencia-se 

no mesmo texto, quando ele se refere à burocracia do governo francês que impõe uma reforma 

da educação pública baseadas nas concepções burguesas de educação: 

(...) no dia em que a organização da escola, seu equipamento e o 

aprimoramento das técnicas permitirem uma atividade agradável, dinâmica e 

produtiva como nas fábricas modernas bem projetadas, o papel dos professores 

ficará consideravelmente simplificado e normalizado. (...) Não temam ser 
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atraídos à força pela mecanização excessiva: a tarefa de vocês ainda será 

suficientemente cativante; não perderia nada de sua grandeza, pos a máquina 

humana ainda é tão misteriosa que durante longo tempo restarão muitos 

imponderáveis para regular, adaptações para prever e para realizar e 

pensamento vivo para ser introduzido no mecanismo dinâmico e flexível da 

nova organização (FREINET, 1998, p. 161). 

 

Freinet, ao se referir ironicamente aos dirigentes do processo educativo na França, traz 

uma reflexão que ficou ausente nas observações de Proudhon: a questão das transformações no 

processo produtivo capitalista advinda das mudanças técnicas. Esse avanço na análise é 

facilmente entendido se observarmos os momentos históricos da produção intelectual de ambos: 

enquanto Proudhon escreve na primeira metade do século XIX, Freinet já observa todas as 

transformações introduzidas no processo produtivo advindas do taylorismo e do fordismo, já no 

século XX. 

Ao mesmo tempo que crítica, em tom de ironia, a função do Estado na condução das 

políticas educativas, Freinet defende a vinculação da educação ao trabalho, absorvendo na 

escola os processos produtivos que estão nas fábricas. As transformações do espaço escolar 

devem estar vinculadas também às mudanças nos métodos de ensino e das práticas pedagógicas. 

Além disso, há uma evidente capacidade do socialista francês em prever as mudanças que 

ocorreriam no momento da flexibilização da produção capitalista. Ele defende que as mudanças 

no processo produtivo deverão ser acompanhadas de um processo de transformação do sistema 

educacional, que deverá dar atenção, na formação dos trabalhadores, aos aspectos intelectuais 

da formação, ou seja o trabalho de preparação, de ordenação, de aprimoramento, que segundo 

Freinet, havia, até então sido negligenciado (p. 162). 

A crítica ao sistema de ensino de orientação burguesa, oferecido aos trabalhadores, 

segue: 

Vocês dão uma aula aos alunos; impõem-lhes um trabalho e vêm verificar logo 

em seguida, com uma miopia de burocrata, o efeito produzido, como as 

crianças da cidade que enfiam na terra uma muda, regam-na apressadamente e 

vêm no dia seguinte ver se as frutas cresceram. Vocês gritam, intimidam, 

punem, porque suas palavras, seus raciocínios e suas demonstrações não 

acarretam uma mudança imediata no pensamento e na ação dos que os 

escutam. (FREINET, 1998, p. 165). 

  

A crítica aqui expõe a contradição entre as formas de produção e as formas de formação. 

Freinet retoma a crítica inicial da disciplina forçada e da falta de liberdade de organização nas 

escolas. A contraposição é apresentada a essa forma de escola é a educação pelo trabalho, que 

segundo ele, deve obedecer ao natural, ao simples. 
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Essas ideias se complementam a necessidade de dois elementos fundamentais na 

pedagogia de Freinet: o jogo e o trabalho. Ambos são importantes para o processo educativo e 

devem ser oferecidos aos estudantes de acordo com o seu nível de formação. A tenra infância 

deve ser a idade dos jogos e, conforme avança o processo educativo se introduz o trabalho à 

formação dos estudantes, de acordo com o desenvolvimento de cada um. O processo formativo 

culmina no instante em que o trabalho toma a maior parte do tempo, ou seja, alcança a etapa de 

profissionalização. Um fator primordial para a pedagogia do socialista libertário francês é que 

tanto o trabalho quanto o jogo devem motivar o educando: “se pensamos que é possível oferecer 

à criança atividades” – trabalho ou jogos – “que as empolguem e as mobilizem inteiramente, é 

esse o caminho que devemos tomar” (FREINET, 1998, p. 188). A pedagogia freinetiana é 

baseada na positividade do trabalho, ou seja, está posto para Freinet que o a educação pelo 

trabalho deve estar em contraposição ao trabalho alienado, assim como sugeriu Proudhon. 

 

Organizemos o trabalho para que, desde cedo, a criança se familiarize com as 

suas obrigações, mas sinta também suas incomparáveis satisfações; que 

centralize gradualmente a sua vida nessa necessidade funcional; que sua 

natureza se incorpore a ele, a tal ponto que, apesar das solicitações, das 

perversões e das delícias ilusórias que lhe oferecerá a civilização, a criança 

sempre retorne, depois de seus erros, à única atividade substancial e redentora: 

o trabalho (FREINET, 1998, p. 165). 

 

Outro elemento fundamental da positividade do trabalho apresentada por Freinet está na 

questão do trabalho coletivo. Para ele, o trabalho realizado em coletivo cria um sentido de 

solidariedade, união e pertencimento social. Para Freinet, trabalho é união. 

Por fim, a questão da indissociabilidade do trabalho manual e do trabalho intelectual é 

um dos elementos primordiais da pedagogia freinetiana. Ao contrário de Proudhon, que 

sobrevalorizava o trabalho manual, Freinet valorizava o trabalho em sua dimensão integral, para 

além das atividades de oficina, jardinagem, etc., porém sem criar hierarquias entre essas duas 

dimensões. 

 

O trabalho é um todo: nele pode haver tanto um bom senso, inteligência, 

especulação útil e filosófica no cérebro do homem que constrói um muro 

quanto no de um cientista que pesquisa em seu laboratório. Só que cada um 

exerce suas funções segundo suas tendências e possibilidades e, num Estado 

bem organizado, todas elas teriam sua eminente nobreza (FREINET, 1998, p. 

309). 

 

Por fim, é importante ressaltar a dimensão política da educação pelo trabalho, muito 

pouco valorizada nas análises sobre Freinet. Como foi dito anteriormente, toda o trabalho de 

pedagogo exercido por ele estava atrelada a sua militância política, inicialmente no Partido 
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Comunista e, mais tarde, junto aos movimentos anarquistas. A educação pelo trabalho em 

Freinet é, portanto, uma das dimensões de um projeto societários que pretendia transformar as 

bases materiais da sociedade de seu tempo.  

 

A educação pelo trabalho é mais do que uma educação comum pelo trabalho 

manual, mais do que pré-aprendizagem prematura; baseada na tradição, mas 

prudentemente impregnada pela ciência e pela mecânica contemporâneas, ela 

é ponto de partida para uma cultura cujo centro será o trabalho (FREINET, 

1998, p. 315) 

 

Portanto, pode-se concluir, a partir das contribuições teóricas e práticas de Proudhon, 

Bakunin, Robin, Faure e Freinet, que a concepção anarquista de politecnia traz em si um 

elemento revolucionário, crítico e que pretende a transformação da sociedade capitalista. A base 

constitutiva dessa concepção está apoiada nas perspectivas da educação integral formuladas, em 

especial por Proudhon e aprofundadas por Robin. Essa base integra as dimensões moral, 

intelectual e física, numa concepção de educação centrada no trabalho e na liberdade. Sendo 

assim, a proposta de educação politécnica, em sua matriz libertária, apresenta uma alternativa 

mais justa e igualitária do que a concepção burguesa de politecnia, já que a mesma não se 

restringe à manutenção do poder político-econômico de um grupo social específico. Por fim, 

deve-se ressaltar, nessa concepção de politecnia a centralidade do trabalho como um elemento 

agregador, coletivista e solidário, baseados essencialmente nas práticas democráticas de 

autogestão. 

Essas proposições terão grande influência na construção de um projeto político-

pedagógico de toda a esquerda ocidental, em especial por terem ganho proeminência entre os 

membros da Associação Internacional dos Trabalhadores. Haverá apenas algumas poucas 

contestações por parte de Karl Marx e de outros marxistas sobre o papel do Estado na aplicação 

dessa concepção político-pedagógica. Em geral, existam, como veremos adiante, poucas 

discordâncias, podendo-se dizer, portanto, que foi do campo libertário e utópico que surgiu a 

base das pedagogias críticas, de matriz revolucionária, desenvolvidas a partir do século XVIII. 

 

3. A concepção marxiana-engeliana de educação politécnica 
 

Karl Marx e Friedrich Engels jamais se dedicaram a um estudo exclusivo sobre educação 

e, por isso, suas observações sobre os processos educativos aparecem de maneira esparsas em 

diversos trabalhos. Isso não quer dizer, no entanto, que os dois autores não tenham se 
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preocupado com o tema. A recorrência dos temas em seus trabalhos evidencia essa preocupação. 

Esses elementos são suficientes, portanto, para a compreensão de alguns princípios pedagógicos 

fundamentais para Marx e Engels. 

Há, no entanto, uma evidente absorção, por parte dos dois autores, de elementos 

pedagógicos de outras correntes de pensamento. Essa apreensão se dá, em especial, durante os 

debates nos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores. Isso se deve 

principalmente por terem os socialistas utópicos e libertários se dedicado de forma mais intensa 

aos estudos sobre educação. 

Vários autores já se dedicaram a analisar os princípios pedagógicos na obra de Marx e 

Engels, porém dois deles se destacam: Mario Alighiero Manacorda e Bogdan Suchodolski. O 

primeiro deles, italiano, produziu uma obra que até hoje é referência para qualquer estudioso 

dos temas que relacionam marxismo e educação: Marx e a Pedagogia Moderna, publicado 

originalmente em 1986. Nessa obra, Manacorda faz uma análise de caráter filológico de como 

as reflexões de Marx sobre a educação aparecem em seus escritos, bem como a repercussão 

desse pensamento em outros autores marxistas. O segundo deles, polaco, escreveu um tratado 

em três volumes, intitulado Teoria Marxista da Educação, uma obra bastante profunda que não 

se limita apenas a analisar a abordagem de Marx e Engels sobre a educação, mas se remete ao 

caráter político da obra desses dois autores, o que permitiu a Suchodolski construir, a partir, 

desses referenciais elementos constitutivos de uma pedagogia marxiana-engeliana. 

Além dessas obras, existem compêndios dos escritos de Marx e Engels sobre o tema da 

educação. O mais conhecido deles foi organizado por Roger Dangeville, recebeu o título de 

Crítica da Educação e do Ensino, sendo publicado em Paris, em 1976. No Brasil, trabalhos 

parecidos também foram publicados, sendo o mais completo, o coordenado por José Claudinei 

Lombardi, cuja edição mais recente, sob o título Textos sobre Educação e Ensino, foi publicada 

em 2011 (MARX; ENGELS, 2011). 

A partir da análise dessas obras é possível entender os elementos constitutivos da 

pedagogia marxiana que está conformada, basicamente, em três aspectos principais. O primeiro 

deles diz respeito à crítica aos preceitos da educação de caráter burguês, marcada pela divisão 

social do trabalho. É importante ressaltar que, para Marx e Engels, essa crítica transcende o 

aspecto da educação e está centrada, em especial, nos elementos político-econômicos do modo 

de produção capitalista, ou seja, a concepção educação burguesa é marcada pelas contradições 

entre capital e trabalho. 
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O segundo aspecto está ligado a importância da apropriação dos conhecimentos, da 

cultura e da ciência por parte da burguesia. Marx e Engels nos dão elementos para compreender 

que esses elementos funcionam, no processo produtivo, como meios de produção, mesmo sem 

ser meios materiais. Tal qual as terras, as máquinas, a energia, o espaço da fábrica; o 

conhecimento racional produzido e acumulado pela humanidade ao longo da história, também 

sofreram um processo de expropriação e, durante o processo de Revolução Industrial, são 

apropriados, tornando-se propriedade privada das classes dominantes. Esses conhecimentos são 

alienados da classe trabalhadora, que só tem acesso aos princípios básicos da ciência e do 

conhecimento racional, suficientes para que se possa executar sua função dentro do processo 

produtivo. Essa expropriação dos conhecimentos se deu a partir do aparelhamento da escola por 

parte da burguesia e da crescente divisão do processo de trabalho nas indústrias. 

O terceiro, e último aspecto, diz respeito ao modelo educativo a ser defendido numa 

sociedade pós-capitalista. Marx e Engels, como veremos, defenderão uma educação que forme 

o ser humano em sua integralidade. Nesse aspecto, os autores originais do marxismo se 

apropriarão dos elementos constitutivos das concepções de educação dos socialistas utópicos e 

libertários, defendendo um ensino que articule o fazer e o pensar, a teoria e a prática, o ensino 

propedêutico e o trabalho. É importante ressaltar que esse modelo educacional seria inviável em 

uma sociedade marcada pela divisão social do trabalho, já que, no modo de produção capitalista, 

existe uma forte dissociação entre o trabalho manual e intelectual. Numa sociedade pós-

capitalista, esses elementos seriam integrados, podendo os processos educativos caminhar para 

formação integral ou omnilateral de homens e mulheres. 

Apesar de Marx e Engels se apropriarem de elementos das concepções de educação dos 

socialistas utópicos e libertários, ambos ao longo de sua trajetória política, fizeram questão de 

se colocar em outro campo, diferenciando-se de seus companheiros. Essas diferenciações 

ficaram mais evidentes durante os congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, 

mas estão postas antes durante a produção dos autores originais do marxismo. O que aproximava 

Marx e Engels de seus companheiros utópicos e libertários era a crítica ao modo de produção 

capitalista e, o que os distanciava, era a forma como buscavam superá-lo. Enquanto os primeiros 

defendiam que essa superação deveria ser marcada por um processo político e econômico, os 

utópicos e libertários defendiam uma batalha ideológica, na qual a educação teria um papel 

redentor. 

Para a superação do modo de produção capitalista, Engels e, principalmente, Marx 

desenvolveram uma crítica a economia política que tinha como objetivo fazer uma análise 
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científica de como se estruturava os processos produtivos capitalismo e onde estavam suas 

contradições. A superação dessas contradições seria conquistada a partir de um processo 

revolucionário, posto em marcha pela classe trabalhadora. 

Para a exposição dos elementos constitutivos da teoria marxiana-engeliana de educação, 

utilizaremos a clássica divisão sugerida por Manacorda (2010, p. 39-66) em Marx e Pedagogia 

Moderna, que marca o pensamento pedagógico de Marx e Engels em três momentos distintos: 

(I) o primeiro deles, entre 1847 e 1848, quando da produção por Engels dos Os Princípios do 

Comunismo (1847) e do Manifesto Comunista (1848), escrito em parceria com Marx. Em 

seguida, o (II) segundo momento, entre 1866 e 1867, quando Marx redige as Instruções aos 

delegados do Conselho Geral Provisório do I Congresso da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, momento no qual também se dedicava à redação d’O Capital. E, por fim, o (III) 

terceiro momento, quando Marx produziu sua Crítica ao Programa de Gotha, em 1875. 

 Antes mesmo da produção d’Os Princípios do Comunismo e do Manifesto Comunista, 

Friedrich Engels já havia demonstrado preocupação com a questão da educação. Em A situação 

da classe trabalhadora na Inglaterra, de 1844, Engels demonstra a sua apreensão com as 

crianças e os jovens da classe trabalhadora que, já nas primeiras décadas do século XIX, desde 

muito cedo, dedicavam muitas horas dos seus dias ao trabalho produtivo nas fábricas. O autor 

denuncia que essa condição era extremamente prejudicial ao processo formativo desses jovens, 

já que os mesmos estavam submetidos a exaustivas jornadas de mais de dez horas de trabalho 

e, após isso, frequentavam escolas noturnas com instalações precárias e professores pouco 

preparados. A falta de educação das classes trabalhadora é um elemento muito ressaltado na 

primeira obra de fôlego de Engels. Além disso, ele ressaltava as contradições dos modelos 

educativos de origem burguesa e das escolas nas quais os operários e seus filhos eram obrigados 

a se educar: “nessas instituições, toda a educação é domesticada, dócil e servil diante da política 

e da religião dominantes; seu objetivo, por meio de prédicas constantes, é tornar o operário 

obediente, passivo e resignado diante de seu destino” (ENGELS, 2010, p. 272). 

Engels ressalta que a educação burguesa era de tal maneira inócua que, já em meados do 

século XIX, uma quantidade cada vez maior de operários se aproximava dos movimentos 

operários não só para sua organização política e reinvindicação de melhores condições de vida 

e de trabalho, mas também para buscar novas formas de se educar. Nesse ponto da análise, ele 

paga tributo às experiências de educação dos socialistas e cartistas: 

Todas as organizações socialistas, quase todas as cartistas e muitas associações 

profissionais possuem instituições desse gênero; nas escolas, oferece-se às 

crianças uma educação verdadeiramente proletária, livre das influências 
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burguesas, e nos salões de leitura encontram-se quase exclusivamente livros e 

jornais proletários (ENGELS, 2010, p. 271) 

 

Engels, ressalta ainda, que nesses círculos de leitura e educação operária, circulavam 

uma série de obras de formação política, entre as quais, clássicos do pensamento anarquistas:  

Especialmente os socialistas, nesse domínio, contribuíram vigorosamente para 

a educação do proletariado, traduzindo e divulgando os materialistas franceses 

- Helvétius, d'Holbach, Diderot etc. - em edições a preço económico, ao lado 

dos melhores autores ingleses; também circulam apenas entre os proletários a 

Vida de Jesus, de Strauss, e a Propriedade, de Proudhon. Shelley, o genial e 

profético Shelley, e Byron, com seu ardor sensual e sua amarga crítica à 

sociedade atual, contam a maioria de seus leitores entre os operários – os 

burgueses só recorrem a edições expurgadas, as family editions [edições 

familiares], modificadas ao gosto da hipócrita moral vigente. Os dois maiores 

filósofos práticos mais contemporâneos, Bentham e Godwin (especialmente 

este) são património quase exclusivo do proletariado - embora Bentham tenha 

seguidores na burguesia radical, só o proletariado e os socialistas extraíram 

dele elementos progressistas. Sobre essas bases, o proletariado criou uma 

literatura própria, constituída sobretudo por opúsculos e jornais e cujo 

conteúdo supera largamente a literatura burguesa (ENGELS, 2010, p. 273). 

 

Apesar de Engels não citar diretamente as organizações socialistas utópicas e libertárias, 

a citação desses autores, cuja leitura era amplamente difundida entre esses socialistas em 

meados do século XIX, nos dá elementos para inferir essa referência indireta. Esse aspecto 

reforça a tese de que as concepções educativas de Marx e Engels sofreram influências dos 

socialistas “não-científicos”. 

A análise de Engels sobre a educação da classe trabalhadora aparece também na crítica 

ao uso do trabalho infantil nas fábricas. Ideias similares são possíveis de se notar em Princípios 

Básicos do Comunismo (1847), onde ele defende: “educação de todas as crianças, a partir do 

momento em que podem passar sem os cuidados maternos, em estabelecimentos nacionais e a 

expensas do Estado”, e combinação entre “a educação e o trabalho fabril” (ENGELS, 200632). 

Nesse mesmo texto, aparece a preocupação de Engels com a formação integral dos 

trabalhadores, já que, segundo ele, a divisão do trabalho imposta pelo modo de produção 

capitalista, acaba por fragmentar a formação: 

 

A divisão do trabalho, minada já hoje pelas máquinas, que faz de um 

camponês, do outro sapateiro, do terceiro operário fabril, do quarto 

especulador de bolsa, desaparecerá, portanto, totalmente. A educação 

permitirá aos jovens passar rapidamente por todo o sistema de produção; 

colocá-los-á em condições de passar sucessivamente de um ramo de produção 

para outro, conforme o proporcionem as necessidades da sociedade ou as suas 

próprias inclinações. Retirar-lhes-á, portanto, o carácter unilateral que a actual 

                                                      
32 Documento eletrônico sem paginação. O trecho citado encontra-se na resposta para a 18ª pergunta: “Que curso 

de desenvolvimento tomará essa revolução?”. 
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divisão do trabalho impõe a cada um deles. Deste modo, a sociedade 

organizada numa base comunista dará aos seus membros oportunidade de 

porem em acção, integralmente, as suas aptidões integralmente desenvolvidas 

(ENGELS, 2006 – grifo meu). 

 

É importante notar que os pressupostos da educação para os trabalhadores, defendidos 

por Engels, são formulados a partir da crítica da realidade imposta pelo modo de produção 

capitalista daquele momento histórico. A partir dessa crítica, o autor desenvolve ideias de como 

deveria ser a educação para os trabalhadores em futura sociedade, na qual, a divisão social do 

trabalho não faria parte da realidade. Isso fica evidente no trecho supracitado e no seguinte, 

quando defende que nessa sociedade comunista haverá: “o desenvolvimento onilateral das 

capacidades de todos os membros da sociedade, mediante a eliminação da divisão do trabalho 

até agora existente, mediante o ensino industrial33, mediante o alternar-se das atividades (...)” 

(ENGELS, 2006). 

Já no Manifesto Comunista, Marx e Engels defenderão a “educação pública e gratuita a 

todas as crianças; abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje” e a 

“combinação da educação com a produção material” (MARX; ENGELS, 2010, p. 58). Esses 

três aspectos aparecerão recorrentemente na obra de Marx e Engels quando eles tratarem do 

tema da educação. O primeiro deles, diz respeito a universalização da educação, rompendo com 

as barreiras classistas impostas pelo modo de produção capitalista. Como veremos o segundo 

aspecto, sobre a abolição do trabalho infantil nas fábricas, será alterado em textos subsequentes, 

mas segue sendo sempre abordado. Já o terceiro, a associação de educação e trabalho, constituirá 

uma das bases da pedagogia marxiana-engeliana. 

Essas ideias serão retomadas, por exemplo, nas Instruções aos Delegados para o I 

Congresso Internacional dos Trabalhadores. Algumas dessas ideias, no entanto, vão apresentar 

transformações. Isso fica claro, no que se refere à defesa da “abolição do trabalho infantil”. Há 

uma inflexão no que tange esse tema, especialmente a partir de 1866, quando Marx escreve as 

Instruções. A partir daí, nota-se que já não há a defesa da “eliminação do trabalho das crianças 

nas fábricas”, mas a aceitação do mesmo, desde que combinado ao processo educativo, como 

se poder ler no trecho: 

                                                      
33 Sobre a questão do ensino industrial, Manacorda aponta que foi sobre essa denominação que Engels defendera a 

união de ensino e trabalho produtivo. Manacorda afirma que o ensino industrial tem um caráter “utópico e 

reformista”, dado pela apropriação deste termo pela burguesia que teria como prática a alternância dos operários 

nos postos de trabalho. Antes de ter um caráter formativo e de compreensão integral do processo produtivo, esta 

forma de organização da dinâmica da produção está mais em concordância com as práticas de exploração do 

trabalho (Manacorda, 2010, p. 42-43). Essa denominação de “ensino industrial”, no entanto, será mais tarde 

refutada por Engels, juntamente com Marx, no Manifesto Comunista, 1848. 
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O operário não é um agente livre. Em demasiados casos, ele é até demasiado 

ignorante para compreender o verdadeiro interesse do seu filho, ou as 

condições normais do desenvolvimento humano. No entanto, a parte mais 

esclarecida da classe operária compreende inteiramente que o futuro da sua 

classe, e, por conseguinte, da humanidade, depende completamente da 

formação da geração operária nascente. Eles sabem, antes de tudo o mais, que 

as crianças e os jovens trabalhadores têm de ser salvos dos efeitos esmagadores 

do presente sistema. [...] Partindo deste ponto, dizemos que nenhum pai nem 

nenhum patrão deveria ser autorizado a usar trabalho juvenil, excepto quando 

combinado com educação (MARX, 200834 - grifo meu). 

Tão importante quanto notar a mudança na avaliação de Marx e Engels sobre a questão 

do trabalho infantil é entendê-la historicamente. Pode-se perceber que ela aparece como forma 

de garantir às crianças e aos jovens trabalhadores um trabalho que pudesse ter efetivo caráter 

formativo e educativo. Entre meados do século XIX o trabalho infantil era uma realidade difícil 

de ser revertida de imediato e, por isso, Marx passa a assumir que era necessário associar aquele 

trabalho, admitido como puramente exploratório, como algo que pudesse contribuir para a 

educação das crianças empregadas nas fábricas. A combinação do trabalho na fábrica com o 

processo formativo aparece como uma alternativa para o trabalho infantil. Manacorda ressalta 

que Marx proporá uma subdivisão das crianças, para fins de trabalhos em três grupos etários: 

“dos 9 aos 12, dos 13 aos 15 e dos 16 aos 17 anos” “com horários diários, respectivamente, de 

2, 4 e 6 horas”, combinando esse trabalho atividades formativas (MANACORDA, 2010, p. 48). 

Marx defende sua concepção de educação no seguinte trecho das Instruções: 

Por educação entendemos três coisas: 

1) Educação intelectual. 

2) Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de 

ginástica e militares. 

3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 

científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as 

crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos 

ramos industriais. 

À divisão das crianças e adolescentes em três categorias, de nove a dezoito 

anos, deve corresponder um curso graduado e progressivo para sua educação 

intelectual, corporal e politécnica. Os gastos com tais escolas politécnicas 

serão parcialmente cobertos com a venda de seus próprios produtos. 

Esta combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os 

exercícios corporais e a formação politécnica elevará a classe operária acima 

dos níveis das classes burguesa e aristocrática. 

O emprego de crianças e adolescentes de nove a dezoito anos em trabalhos 

noturnos ou em indústrias, cujos efeitos sejam nocivos à saúde deve ser 

severamente proibido por lei (MARX, 2011, p. 85-86, grifos meus). 

 

                                                      
34 Documento eletrônico sem paginação. O trecho citado encontra-se no item 4: “Trabalho juvenil e infantil (ambos 

os sexos)”. 
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Há muitos elementos para análise no trecho supracitado. Esta definição é, sem dúvida, a 

mais elaborada consideração de Marx sobre educação em sua obra. No trecho é possível ter uma 

noção mais clara do que ele entende como relação entre trabalho e educação, na qual se percebe 

a importância da vinculação entre as questões relativas a associação da educação pelo e para o 

trabalho manual e o trabalho intelectual.  

Há, no entanto, uma grande polêmica com relação aos termos grifados no trecho citado, 

relativo ao terceiro aspecto do que Marx entende como educação. Escolhemos aqui citar o trecho 

presente na obra coordenada por José Claudinei Lombardi (201135). Nesse trecho o terceiro 

aspecto é mencionado inicialmente como “educação tecnológica”, depois como “educação 

politécnica” e, finalmente, como “formação politécnica”. Esses mesmos termos, em outras 

traduções aparecem alternados, muitas vezes sendo traduzida completamente para “educação 

tecnológica” ou “educação politécnica”, ou ainda intercalando os dois termos de forma aleatória. 

A dúvida sobre o uso dos termos originais segue sendo explorada, mas só pode ser sanada com 

a consulta aos manuscritos originais.  

O problema, no entanto, é mais complexo do que parece, já que não existe a certeza se 

o texto foi escrito originalmente em inglês ou alemão. O mais provável é que o mesmo tenha 

sido escrito em alemão e depois traduzido para o inglês, já que sua primeira publicação data de 

outubro e novembro de 1866, no periódico alemão Der Vorbote, poucos meses depois de ser 

escrito por Marx no final de agosto daquele mesmo ano. Em 1867, o mesmo texto foi publicado 

em inglês no The International Courier, entre fevereiro e março. Nenhum dos textos originais 

foi encontrado durante essa pesquisa. As versões encontradas em arquivos da internet são: uma 

tradução do alemão para o inglês e uma segunda tradução do inglês para o alemão. A primeira 

versão, disponibilizada no Marxists Internet Archives, intitulada Instructions for the Delegates 

of the Provisional General Council36 , foi traduzida por Berrie Selman e traz as seguintes 

equivalências para os termos grifados do trecho supracitado: no lugar “educação tecnológica” 

aparece “technological training”, acompanhado da seguinte nota do editor: “The German text 

calls this polytechnical training” (em tradução livre: o texto em alemão chama isso de formação 

politécnica). Os termos seguintes aparecem da seguinte forma: “educação politécnica” como 

“technological training” e, finalmente, “formação politécnica”, como “polytechnical training”. 

Portanto, ao que tudo indica, o termo que o texto original trazia era “Polytechnische 

                                                      
35 MARX, K.; ENGELS, F. Textos sobre Educação e Ensino. Campinas: Navegando, 2011. 
36  Disponível em https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/08/instructions.htm (Acesso em 23 de 

novembro de 2015). 
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Ausbildung” e foi assumido pelo tradutor em dois momentos como formação tecnológica e na 

última ocorrência como formação politécnica. 

A segunda versão, traduzida do inglês para o alemão, foi publicada em Berlim, em 1975, 

originalmente no livro Karl Marx/Friedrich Engels – Werke, e disponibilizada em sua versão 

digital pela Bibliothek der revolutionären Bewegungen unserer Zeit, sob o título “Instruktionen 

für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen37”. Nessa versão, 

todas as referências a educação tecnológica ou educação politécnica são traduzidas para 

“Polytechnische Ausbildung”. 

Tudo indica, portanto, que o termo utilizado originalmente por Marx para designar o 

terceiro aspecto do que ele entende por educação é mesmo “Polytechnische Ausbildung”. As 

diferenças correspondem somente ao que cada tradutor entende do termo. Assim, pode-se dizer 

que formação politécnica e formação tecnológica são sinônimos. 

Fazemos essa explanação sobre o uso do termo “politécnico” em Marx para nos 

posicionar sobre o debate posto em marcha pelo professor Paolo Nosella (2007), quando o 

mesmo questionou a pertinência do uso do termo para definir um dos aspectos da concepção de 

educação de base marxiana-engeliana. Nosella baseia sua crítica em dois tipos de argumentos, 

de ordem semântica e de natureza histórica. Para os argumentos de ordem semântica, o autor se 

vale da argumentação de Manacorda, que entende o termo politécnico como sinônimo de 

“pluriprofissional” (2007, p. 147). Ele utiliza inclusive o exemplo da École Polytechnique para 

validar esse argumento, mas, no entanto, não se aprofunda nas questões político-pedagógicas 

que orientam as práticas formativas da referida escola. Como vimos, o sentido de politecnia para 

as grandes écoles vai para além do oferecimento de formação para diversas profissões. Há um 

elemento político-pedagógico de integração dos aspectos enciclopedistas e profissionais da 

formação e, certamente, esse era um elemento importante para as proposições de Marx. 

Nosella se vale de uma entrevista de Manacorda a Rosemary Dore Soares para tentar 

aproximar a concepção de educação politécnica ao pluriprofissionalismo de vertente burguesa: 

Em sua época, contudo, Marx, junto a Engels, considerava, sobretudo as 

propostas dominantes no mundo burguês, industrial, e a demanda que vinha 

daquele mundo era principalmente voltada a uma nova instrução de caráter 

politécnico, isto é, pluriprofissional. Embora pareça aceitar essa proposta na 

íntegra, na realidade ele a critica imediatamente considerando-a, já em 1847, 

me parece, “a proposta predileta da burguesia”, porque é uma forma de 

instrução destinada a fornecer à indústria uma força de trabalho capaz de ter 

versatilidade pluriprofissional, adaptável a várias profissões. (SOARES, 2004, 

p. 7-8) 

 

                                                      
37 Disponível em http://www.mlwerke.de/me/me16/me16_190.htm (Acesso em 23 de novembro de 2015). 
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Não há dúvidas, portanto, que quando Marx se refere à formação politécnica, ele o faz 

tendo como referência à concepção burguesa de politecnia. Mas o que a análise proposta nessa 

tese se afasta da intepretação de Manacorda, e principalmente, de Nosella, é a ideia de que essa 

concepção de educação politécnica se limita a elementos de pluriprofissionalidade. Há muito 

mais nessa proposta educativa do que simplesmente a estruturação de escolas versáteis, que 

oferecem formação adaptáveis a diversas profissões, como pode ser visto no primeiro tópico 

deste capítulo. Como trouxemos na análise, é possível falar até em um “método politécnico” 

que caracteriza uma educação que concilia o enciclopedismo aos aspectos profissionais. 

Defendemos aqui, que a análise semântica proposta por Manacorda e Nosella simplifica 

a questão a problemas de tradução e de interpretação do termo politécnico a um sinônimo de 

pluriprofissional. Essa análise de ordem semântica, para nós, é insuficiente. Olhar apenas para 

o aspecto semântico do termo politécnico não permite a compreensão integral de sua dimensão 

político-pedagógica que, como vimos, traz elementos muito mais profundos do que 

simplesmente o da pluriprofissionalidade. 

Ao mesmo tempo em que Manacorda e Nosella suprimem do termo educação politécnica 

o seu sentido político-pedagógico, atribuem (em especial Manacorda) sentidos ao termo 

educação tecnológica que não estão evidenciados pela questão semântica, como pode-se notar 

no seguinte trecho: 

De qualquer maneira, deixando de lado o problema da escolha definitiva a dar 

à escola do futuro, “tecnologia” indica o conteúdo pedagógico presente, em 

medida limitada, já na escola politécnica doada pela burguesia aos operários. 

Mas, parece-nos, principalmente, que o politecnicismo sublinha o tema da 

disponibilidade para os vários trabalhos ou para as variações dos trabalhos, 

enquanto a tecnologia sublinha, com sua unidade de teoria e prática, o caráter 

de totalidade ou onilateralidade do homem, não mais dividido ou limitado 

apenas ao aspecto intelectual (prático-teórico) da atividade produtiva. O 

primeiro termo, ao propor uma preparação pluriprofissional, contrapõe-se à 

divisão do trabalho específica da fábrica moderna; o segundo, ao prever uma 

formação unificadamente teórica e prática, opõe-se à divisão ordinária entre 

trabalho intelectual e trabalho manual, que a fábrica moderna exacerba. O 

primeiro destaca a ideia de multiplicidade da atividade (a respeito da qual Marx 

havia falado de uma sociedade comunista na qual, por exemplo, os pintores 

seriam homens que também pintam); o segundo, a possibilidade de uma plena 

e total manifestação de si mesmo, independente das ocupações específicas 

(MANACORDA, 2010, p. 52-53, grifos meu). 

 

Que Manacorda atribui semanticamente ao termo politecnia uma sinonímia a 

pluriprofissionalidade podemos até estar de acordo. Mas não existe qualquer explicação 

semântica para atribuir ao termo tecnológico sinônimos como integralidade, totalidade ou 

plenitude. Essa atribuição é, antes de ser semântica, político-pedagógica e histórica. Não há 
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qualquer elemento semântico que associe tecnologia a unidade entre teoria e prática. Manacorda 

opta por fazer essa associação por conta de uma interpretação política do termo. Sendo assim, 

nada impediria que alguém que entende os termos educação politécnica e educação tecnológica 

como sinônimos de atribuir a ambos o mesmo sentido político-pedagógico. 

Há também uma evidente confusão entre os tipos de escola politécnica citadas nos textos 

de Marx. Quando Manacorda utiliza a expressão “escolas politécnicas doadas pela burguesia 

aos operários” é evidente que não está se referindo a escolas como a École Polytechnique. Como 

vimos, essas escolas se caracterizam pela restrição ao acesso à classe trabalhadora. Nesse caso, 

Manacorda está se referindo ao que Marx chamou n’O Capital de écoles d’enseignement 

professionnel (escolas profissionalizantes) (MARX, 2013, p. 558). Apesar de nessas escolas, 

como ressalta o próprio Marx, também haver um vínculo entre ensino e trabalho, existem 

evidentes diferenças de cunho político-pedagógico entre as grandes écoles e as ditas écoles 

d’enseignement professionnel, em especial no que se refere ao público a que cada uma delas 

atende e os seus objetivos pedagógicos. 

Para marcar as diferenças de interpretação, recupero aqui a dimensão político-

pedagógica da concepção burguesa de politecnia presente em instituições como as grandes 

écoles: (1) formação utilitária para o trabalho produtivo marcada pelo positivismo combinada à 

formação intelectual geral sob base dos elementos culturais da ideologia burguesa, (2) formação 

de quadros políticos capazes de dirigir o processo produtivo e ocupar posições políticas e 

tecnocráticas no Estado e (3) restrição de acesso às classes populares. 

Parece-nos óbvio que Marx não aderiria integralmente a tal projeto político-pedagógico, 

portanto, não nos surpreende que o autor tenha a criticado, como reforça Manacorda na 

entrevista a Soares, taxando-o de “proposta predileta da burguesia 38 ”. Se entendermos a 

concepção educação politécnica de matriz burguesa em sua integralidade, e não só em seu 

aspecto semântico, notaremos que o seu caráter classista de forma alguma poderia ter adesão 

por parte de Marx. O que nos parece é que Marx, quando cita o termo “formação politécnica” 

quer fazê-lo com o intuito de reforçar a questão da vinculação entre os aspectos da formação 

intelectual (de caráter enciclopedista) e a formação para o trabalho manual (profissionalizante), 

além da relação entre teoria e prática presentes tanto nas grandes écoles de modelo politécnico, 

                                                      
38 Essa pesquisa não foi capaz de encontrar nos textos de Marx nenhuma referência crítica à educação politécnica, 

tampouco, qualquer menção como a feita por Manacorda como a “proposta predileta da burguesia”. Manacorda, 

na entrevista a Rosemary Soares (2004), afirma que essa crítica foi posta em 1847 (mas a fala não traz certeza, pois 

utiliza o termo “parece-me”). A pesquisa feita para esta tese só encontrou um texto escrito por Marx em 1847: A 

Miséria da Filosofia, obra que não faz qualquer menção à educação politécnica. Não desconsideramos a 

possibilidade de haver, na obra de Marx, a referida crítica, mas não fomos capazes de encontrá-la. 
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como nas écoles d’enseignement professionnel (ainda que em níveis educacionais distintos). 

Reafirmamos que Marx se refere a esse aspecto por conta da recorrente insistência nesse aspecto 

ao longo de sua obra. 

Afastamo-nos da análise de Nosella também quando o autor utiliza elementos históricos 

para questionar o uso do termo “politecnia” dentro da tradição socialista de educação. Para ele, 

apesar do termo ter sido usado por sistemas de ensino de países do dito socialismo real, como a 

União Soviética, por exemplo, a politecnia não pode ser tida como uma concepção educacional 

estruturante. 

Nos países do socialismo real, sobretudo na União Soviética, após Lenin, a 

categoria de politecnia pouco a pouco deixou de ser vista como estrutura 

estruturante do sistema de ensino como um todo. O termo não era entendido 

diferentemente de como o entende o nosso senso comum letrado. Nas décadas 

de 1960 e 1970, na União Soviética havia um sistema escolar composto por 

um primeiro grau fundamental de nove anos, de cultura geral, unitário e 

obrigatório, disciplinado e sério, cujos conteúdos davam ênfase às línguas e às 

ciências exatas. O ensino médio era dual, composto por uma rede de escolas 

técnicas, cujos alunos entravam logo em seguida para o emprego que o Estado 

garantia para todos, e por uma segunda rede de institutos, de cultura mais 

elevada, para os alunos que posteriormente entrariam na universidade 

(NOSELLA, 2007, p. 144). 

 

Nos capítulos posteriores, quando da análise das concepções educativas dos países 

socialistas, em especial, União Soviética e Cuba refutaremos esta tese de Nosella. Não 

ignoraremos, porém, as diferenças explícitas entre as concepções de educação e as práticas 

pedagógicas, crítica expressa no trecho supracitado de Nosella e pela qual nutrimos 

concordância. Como ficará marcado no próximo capítulo, há evidentes diferenças entre as 

concepções e as práticas de educação soviéticas. Mas não se pode ignorar que em todos esses 

sistemas de ensino a concepção de educação politécnica expressa na obra de Marx e Engels não 

esteja sendo, ao menos, considerada na elaboração das políticas educacionais desses países. 

Entendemos que a concepção de educação politécnica defendida pelos autores originais do 

marxismo não pode ser responsabilizada pelas contradições das práticas políticas desses 

regimes. 

Por fim, Nosella evoca ainda uma razão política para a não utilização do termo 

“politecnia” e traz uma proposta para denominar a proposta pedagógico-escolar marxista. Para 

ele, utilizar a terminologia “educação politécnica” não é politicamente eficiente pois “na luta 

político-ideológica pela hegemonia as propostas devem ser apresentadas numa linguagem 

moderna e acessível basicamente a todos” (NOSELLA, 2007, p. 147). Segundo ele, o uso do 

termo politecnia restringe a compreensão a um grupo seleto de interlocutores dificultando a 
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apreensão de pessoas que não tem acesso às discussões feitas na academia. A proposta de 

Nosella está posta no seguinte trecho: 

 

Em segundo lugar, é importante reafirmar que Marx, como todos os clássicos, 

é um mestre de método, não de doutrina e, menos ainda, de linguagem. Sua 

proposta educacional consiste na fórmula pedagógico-escolar de “instrução 

intelectual, física e tecnológica para todos [...] pública e gratuita [...] de união 

do ensino com a produção [...] livre de interferências políticas e ideológicas”. 

A fórmula marxiana não permite privilegiar um ou outro elemento. Nesse 

sentido, a expressão “onilateral” é feliz, porque conota o conjunto. Mais tarde, 

Gramsci utiliza o termo “unitário”, que acrescenta ao conjunto dos aspectos 

educacionais a ideia de integração. Todavia, tanto a expressão “onilateral” 

como “unitário” acentuam o sentido quantitativo, isto é, que abrange todos os 

aspectos. Se indagássemos sobre qual seria a categoria fundante e estruturante 

da fórmula pedagógico-escolar marxista, eu creio que deveríamos recorrer à 

categoria antropológica de liberdade plena para o homem, todos os homens 

(NOSELLA, 2007, p. 148). 

 

Compreendemos as alegações de Nosella e, de forma geral, concordamos com ela. No 

entanto, acreditamos que a relevância do debate posto seja apenas secundária no campo da luta 

político-pedagógica pela hegemonia de concepções pedagógicas. O uso dos diferentes termos 

propostos por Nosella não deve ser impeditivo do uso do termo politecnia. As expressões 

“educação omnilateral” e “educação unitária” tampouco são autoexplicativas ao ponto de 

facilitarem adesão dos agentes educacionais às propostas de caráter contra-hegemônicas. Até 

mesmo a proposição de educação para a liberdade plena delimita de imediato ou para todos os 

homens consegue delimitar com facilidade o campo político-pedagógico em que essas 

expressões se propõem colocar dentro da luta pela hegemonia. Em todos os casos, seja no uso 

do termo politécnico, omnilateral, unitária, liberdade, é preciso de contextualização. Portanto, 

acreditamos que alimentar tal polêmica é completamente contraproducente para a luta política. 

A apropriação dos termos se dá na disputa prática pelas concepções educação, e se analisarmos 

historicamente, entre todos os termos sugeridos, sem dúvida “educação politécnica” é o que 

mais foi identificado com as propostas marxiana-engelianas de educação. Como ignorar, por 

exemplo, todo o debate feito entorno do termo nos anos 1980 e 1990 no Brasil? Como ignorar 

o amplo uso do termo политехническое образование nas políticas educativas soviéticas, 

educación politécnica na Cuba revolucionária ou polytechnische Unterricht na República 

Democrática Alemã? 

Portanto, para nós, negar o uso do termo “educação politécnica” é negar a história das 

lutas político-pedagógicas pela hegemonia das concepções educacionais. É impossível 

compreender o extenso processo de disputas entre modelos educacionais, em diversos 
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momentos da história, em diferentes lugares, e não se deter no estudo das diversas concepções 

de politecnia. Por isso, não só propomos aqui uma análise dessas concepções como 

reivindicamos o termo “politecnia” para o campo contra-hegemônico dessa disputa por 

hegemonia. 

Alinhamo-nos portanto, com autores como Dermeval Saviani, Lucília Machado, 

Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, José Rodrigues, entre muitos outros que entendem que a 

educação politécnica é um dos elementos da concepção marxista de educação. Reforço a ideia 

de que é um dos elementos e não sinônimo de educação marxista. Para isso, evocamos o próprio 

Marx, que no clássico trecho das Instruções, já citado nessa tese, cita que a educação tecnológica 

ou educação politécnica é uma das “três coisas39” pelas quais ele entende a educação. Portanto, 

para delimitar a concepção de educação politécnica de matriz marxiana é desejável adjetivá-la 

ou acompanhá-la sempre com os termos utilizados pelo próprio Marx como omnilateral e 

integral. 

Além das Instruções, entre 1866 e 1867, no que Manacorda convencionou tratar como 

segundo momento das reflexões marxianas sobre educação, há a produção d’O Capital. As 

ponderações ali contidas pouco se diferenciam das expostas nas Instruções, no entanto, como 

trata-se de uma obra mais densa, Marx pode aprofundar um pouco suas ideias sobre educação. 

No capítulo 13 de sua principal obra, ele faz uma análise sobre as legislações fabris de meados 

do século XIX, traz críticas ao modelo educativo vigente na Inglaterra e apontas novas 

perspectivas. Em um dos trechos, já citados nesse capítulo, Marx remete a Owen o pioneirismo 

de perceber como a conjugação de “trabalho produtivo com ensino e a ginástica” seria o germe 

para uma “educação do futuro” (MARX, 2013, p. 554). Mais adiante, Marx descreve alguns 

elementos práticos da produção capitalista que dão margem a sua subversão do próprio sistema 

e dá o exemplo das escolas de ensino profissionalizante: 

Uma fase desse processo de revolucionamento, constituída espontaneamente 

com base na grande indústria, é formada pelas escolas politécnicas e 

agronômicas, e outras pelas écoles d’enseignement professionnel [escolas 

profissionalizantes], em que filhos de trabalhadores recebem alguma instrução 

sobre tecnologia e manuseio prático de diversos instrumentos da produção. Se 

a legislação fabril, essa primeira concessão penosamente arrancada ao capital, 

não vai além de conjugar o ensino fundamental com o trabalho fabril, não resta 

dúvida de que a inevitável conquista do poder político pela classe trabalhadora 

garantirá ao ensino teórico e prático da tecnologia seu devido lugar nas escolas 

operárias (MARX, 2013, p. 558). 

 

                                                      
39 Como já foi dito, Marx entende por educação “três coisas”: educação intelectual, física e politécnica (MARX, 

2011, p. 85-86). 
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Como já foi ressaltado, as escolas politécnicas que Marx aqui faz menção certamente 

não estão entre as grandes écoles francesas. Ao invés das escolas de nível superior, Marx faz 

menção as escolas de educação profissional voltadas para a classe trabalhadora. Ele via alguma 

virtude na débil, porém existente, vinculação entre formação enciclopédica (fundamental) com 

o trabalho fabril, mas reforça que as escolas operárias (do futuro) deverão reforçar esse aspecto. 

Por fim, o derradeiro momento da obra de Marx e Engels no qual se dá destaque aos 

temas educacionais ocorre em 1875, quando Marx envia um texto aos participantes do 

Congresso acontecido na cidade alemã de Gotha, em maio daquele ano, quando houve a 

unificação do Partido Operário Social-Democrata e da Associação Geral dos Trabalhadores 

Alemães em uma nova organização, o Partido Operário Socialista da Alemanha. O texto, 

originalmente intitulado de Glosas Marginais ao Programa do Partido Operário Alemão, que 

viria a ser conhecido mais comumente como Crítica ao Programa de Gotha, traz apontamentos 

críticos a vários pontos do programa. O esboço do programa, que Marx teve acesso, trazia entre 

as exigências do Partido Operário Alemão, “como base espiritual e moral do Estado” dois 

pontos, sendo o primeiro deles “Educação popular e universal e igual, sob incumbência do 

Estado. Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita” 40 . Marx inicia sua crítica 

tecendo suas considerações sobre a questão da educação popular igual: 

Educação popular igual? O que se entende por essas palavras? Crê-se que na 

sociedade atual (e apenas ela está em questão aqui) a educação possa ser igual 

para todas as classes? Ou se exige que as classes altas também devam ser 

forçadamente reduzidas à módica educação da escola pública, a única 

compatível com as condições econômicas não só do trabalhador assalariado, 

mas também do camponês? (MARX, 2012, p. 45). 

 

A crítica de Marx centra-se, ao mesmo tempo, no caráter desigual imposto dela divisão 

classista da educação, no modo de produção capitalista, e a falta de um projeto educacional para 

a classe trabalhadora no Programa. E então, segue sua crítica sobre questão da universalização 

obrigatória e da gratuidade da instrução: 

 

“Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita.” A primeira existe na 

Alemanha, a segunda na Suíça [e] nos Estados Unidos, para escolas públicas. 

Que em alguns estados deste último também sejam “gratuitas” as instituições 

de ensino “superior” significa apenas, na verdade, que nesses lugares os custos 

da educação das classes altas são cobertos pelo fundo geral dos impostos. O 

mesmo vale, diga-se de passagem, para a “assistência jurídica gratuita” exigida 

no artigo 5. A justiça criminal é gratuita em toda parte; a justiça civil gira quase 

exclusivamente em torno de conflitos de propriedade, dizendo respeito, 

                                                      
40 “Programa de Gotha (esboço)” In: MARX, 2012, p. 86-88. Nota do tradutor contida na edição: “Elaborado no 

pré-Congresso de Gotha, ocorrido entre 14 e 15 de fevereiro de 1875. É a versão que Marx tinha em mãos quando 

elaborou sua crítica”. 
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portanto, quase exclusivamente às classes proprietárias. Elas devem mover 

seus processos à custa do tesouro público? 

O parágrafo sobre as escolas devia ao menos ter exigido escolas técnicas 

(teóricas e práticas) combinadas com a escola pública. 

Absolutamente condenável é uma “educação popular sob incumbência do 

Estado”. Uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das escolas 

públicas, a qualificação do pessoal docente, os currículos etc. e, como ocorre 

nos Estados Unidos, controlar a execução dessas prescrições legais por meio 

de inspetores estatais, outra muito diferente é conferir ao Estado o papel de 

educador do povo! O governo e a Igreja devem antes ser excluídos de qualquer 

influência sobre a escola. No Império prussiano-alemão (e não se escapa da 

questão com o cômodo subterfúgio de que se trata de um “Estado futuro”; já 

vimos no que este consiste), é o Estado que, ao contrário, necessita receber do 

povo uma educação muito rigorosa (MARX, 2012, p. 45-46). 

 

A questão do papel do Estado na educação parece sofrer alguma inflexão nas reflexões 

de Marx. Mas o fato é que Marx repele a influência do Estado burguês na educação. A proposta 

de gestão das escolas teria como inspiração as organizações formadas durante a Comuna de 

Paris, num sistema “não burocrático, com a intervenção direta da população trabalhadora através 

de seus delegados e num marco de democracia direta” (MARX; ENGELS, 2011, p. 19). Esse 

aspecto é reforçado pela análise de José Claudinei Lombardi (2008): 

As intervenções de Marx eram no sentido favorável a uma educação que, sendo pública 

e gratuita, também fosse livre e laica. Essas observações ganham corpo nas reflexões de Marx 

sobre a Comuna de Paris, no fim da guerra franco-prussiana de 1870-1871, em que ficam 

reafirmadas suas posições ante as medidas colocadas em prática pelos comunards 

(LOMBARDI, 2008, p. 17). 

Portanto, podemos, através da análise aqui proposta, delimitar os principais elementos 

da pedagogia alvitrada por Marx e Engels: o primeiro aspecto, talvez o central entre eles, está 

na centralidade do trabalho como elemento formativo e da vinculação entre os aspectos do 

processo produtivo e o ensino. A partir da crítica da divisão do trabalho imposta pelo modo de 

produção capitalista, Marx e Engels reforçam a necessidade de associação entre os trabalhos 

intelectual e manual nos processos educativos. Esse aspecto, associado à educação física, 

viabilizaria uma educação de caráter onilateral, ou seja, integral, à classe trabalhadora. 

A centralidade no trabalho, através da associação entre teoria e prática, formulou a base 

do que se compreende a concepção de educação politécnica de base marxiana-engeliana. Esse 

aspecto é comumente reforçado por autores como Dermeval Saviani. Esses princípios compõem 

o que se convencionou chamar, de educação politécnica, ou simplesmente politecnia. Aqui, 

politecnia assume uma concepção muito mais ampla do que a polissemia da palavra – várias 

técnicas – nos indica. Há um sentido político, nessa ideia da educação politécnica que, segundo 
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ressalta Saviani, diz respeito “ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas 

que caracterizam o processo de trabalho moderno” (SAVIANI, 2003, p. 140). Essa proposta de 

educação permitiria acesso à classe trabalhadora aos conhecimentos historicamente 

acumulados, apropriados pela burguesia como meios de produção (Saviani, 2003, p. 149). Além 

disso, a associação do processo educativo à produção proporcionaria aos trabalhadores uma 

formação integral (omnilateral) já que permitiria a estes uma compreensão mais global do 

processo produtivo. 

No entanto, não se pode assumir essa concepção de educação sem considerar um 

horizonte de transformação mais amplo do modo de produção. A potencialidade da proposta de 

educação que vinculada ao trabalho é deveras reduzida em uma sociedade baseada na divisão 

social do trabalho e na estratificação social que opõe os proprietários dos meios de produção e 

os expropriados. Portanto, a proposta educativa marxiana não pode ser considerada sem estar 

intimamente associada a um projeto de transformação da sociedade que preveja a substituição 

do modo de produção capitalista por uma forma de organização da produção na qual os meios 

de produção estejam controlados pela classe trabalhadora. 

Gaudêncio Frigotto nos ajuda a compreender a essência dessa concepção educativa: 

Tornando-se, então, as relações sociais de trabalho, mediante as quais os 

homens produzem sua existência, e o trabalho, enquanto tal, como princípio 

educativo, a análise da escola que se articula com os interesses da classe que 

tem seu trabalho alienado, expropriado, não passa pela separação entre escola 

e trabalho, mas se situa na apreensão da “escola do trabalho”, como nos é posta 

dentro da evolução da concepção marxista de escola politécnica (FRIGOTTO, 

2010, p. 209-210). 

 

Portanto, não se pode entender o projeto educativo proposto pelos autores originais 

dissociado do seu projeto societário. Da mesma forma que é necessário, para Marx e Engels 

superar as contradições impostas pelo capitalismo, é preciso também superar as suas propostas 

pedagógicas, como ressalta Lucília Machado: 

 

Os objetivos da escola única do trabalho e do ensino politécnico, como forma 

de sua realização, apontam a perspectiva da luta, cujos desdobramentos 

dependem das várias mediações necessárias a cada realidade concreta, 

historicamente determinada. Para superar o modelo liberal de escola unificada 

não é suficiente negá-lo. [...] o desenvolvimento de uma nova forma implica o 

esgotamento da antiga, fazer exaurir todas as suas energias, o que se obtém 

pelo desenvolvimento máximo das contradições existentes. Essa perspectiva 

de superação implica, portanto, passar, também, pelo modelo liberal de escola 

unificada, não como objetivo final da luta, mas como forma de acirramento 

das contradições, de maneira a preparar terreno para o amadurecimento das 

condições de desenvolvimento de uma escola radicalmente diferente 

(MACHADO, 1989, p. 130). 
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Talvez esteja nesse elemento, o da luta pela transformação da sociedade, a maior 

potencialidade da concepção de educação politécnica formulada por Marx e Engels. O potencial 

transformador das consciências, trazidas pela vinculação entre trabalho e educação. Esse aspecto 

pode trazer a luta uma série de indivíduos que ao perceber sua posição no processo produtivo, 

engaja-se na luta por revolucioná-lo. Assim sendo, torna-se imperioso impor o projeto de 

educação marxiano-engeliano em contradição com os demais projetos hegemônicos. Para tanto, 

é preciso marcar as diferenças. 

Apesar de Marx e Engels apropriarem-se de elementos da concepção burguesa de 

politecnia, em especial a vinculação entre trabalho e ensino e a associação entre formação 

intelectual (enciclopedista) e manual (profissional), há um elemento político que coloca esses 

projetos educacionais em campos antagônicos. Esse elemento é o caráter classista sectário da 

proposta burguesa, que impede o acesso da classe trabalhadora a um ensino que possibilite aos 

seus membros um desenvolvimento integral. Para tal, é necessário romper com a divisão social 

do trabalho que impõe aos trabalhadores uma formação unilateral e utilitária para o 

desenvolvimento de funções específicas do processo produtivo, normalmente ligadas a 

execução de tarefas simples e claramente disciplinadas. 

Mas se o projeto educacional marxiano pressupõe a transformação da sociedade, qual 

seria a sua função dentro de uma sociedade como a atual, na qual há pouca, ou nenhuma, 

perspectiva iminente de ruptura das estruturas produtivas? Essa é uma das perguntas pelas quais 

buscaremos respostas ao longo desta tese. 

 

4. Contribuições gramscianas para a concepção marxista de educação 
 

Os escritos de Marx e Engels delimitaram os elementos fundamentais de uma pedagogia 

marxistas. No entanto, foram muitos os autores que contribuíram para o incremento dessas 

ideias, dentre os quais Lenin e sua companheira Nadezhda Krupskaia, Anton Makarenko, 

Moisey Pistrak, Lev Vigotski, dentre outros. Alguns desses autores serão abordados nos 

capítulos subsequentes desta tese. Mas para delimitar alguns elementos fundamentais para a 

compreensão do vínculo entre educação e trabalho, torna-se imperioso tratar das contribuições 

do marxista italiano Antonio Gramsci para a construção de perspectivas de projetos pedagógicos 

contra-hegemônicos. Os apontamentos gramscianos sobre o tema do trabalho como princípio 

educativo são fundamentais para aprofundar e trazer novas perspectivas para as formulações de 

Marx e Engels. 
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Outro elemento importante para análise foi a possibilidade que Gramsci teve de perceber 

as transformações no modo de produção capitalistas ocorridas no primeiro quarto do século XX, 

em especial, o advento do taylorismo e do fordismo. Essas transformações terão fortes impactos 

nos processos educativos da classe trabalhadora, e Gramsci pôde de forma detalhada analisa-

los. 

Além disso, existem contribuições fundamentais de Gramsci para a própria 

transformação das interpretações do materialismo histórico e dialético, que no início do século 

passado sofreu inúmeras deturpações em especial por conta de análises estritas dos escritos de 

Marx e Engels que resultaram em teses economicistas da práxis revolucionária. Essas 

contribuições foram trazidas graças a incorporação das categorias de ideologia (sob bases mais 

amplas do que as postas inicialmente por Marx) e de hegemonia no arcabouço teórico-

metodológico do marxismo. Alguns aspectos dessas categorias foram apresentados na 

introdução desta tese, quando da apresentação dos referenciais teóricos que balizam a análise 

aqui proposta. 

Gramsci dá ênfase a construção, por parte da burguesia, de uma ideologia que crie 

consenso em torno de suas ideias e posições, já que percebe que a dominação política não se dá 

apenas pela imposição da força. O marxista italiano entende esses consensos são construídos 

com instrumentos de dominação ideológica, dentre os quais estão os partidos políticos, a igreja, 

os meios de comunicação e também as escolas. É através desses aparelhos ideológicos que o 

Estado burguês constrói suas mediações com a sociedade civil. Esses aspectos estão postos na 

seguinte observação, presente no Caderno do Cárcere 7: 

[a opinião pública] é o ponto de contato entre a sociedade civil e a sociedade 

política, entre o consenso e a força. O Estado, quando quer iniciar uma ação 

pouco popular, cria preventivamente a opinião pública adequada, ou seja, 

organiza e centraliza certos elementos da sociedade civil (GRAMSCI, 2002, 

265). 

 

Cabe, então uma pequena observação acerca da concepção ampliada de Estado proposta 

por Gramsci. Ele afirma que o Estado é composto por dois elementos que atuam através de uma 

mediação dialética: a sociedade política e a sociedade civil. Enquanto a primeira – sociedade 

política – está constituída dos mecanismos de dominação postos pelo monopólio estatal, a 

sociedade civil constitui-se dos organismos de dominação ideológica, já citados anteriormente, 

que impõe os preceitos morais, o modo de pensar, e os hábitos da classe dominante. Por sua vez, 

as classes subordinadas podem absorver essas ideologias ou resistir a elas, criando culturas 

contra-hegemônicas de resistência que entraram em disputa pela hegemonia. 
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Nesse processo de construção de hegemonia, dois elementos têm papel fundamental: os 

intelectuais e os aparelhos de hegemonia. Os intelectuais atuam como formadores dessa cultura 

dominante e utilizam como instrumento dessa formação os aparelhos de hegemonia. Gramsci 

ressalta que esses intelectuais atuam, a partir dos aparelhos de hegemonia, na esfera da sociedade 

civil e, por isso, classifica esses aparelhos como “privados” (GRAMSCI, 2004, p. 119). 

Sendo a escola um aparelho de hegemonia, assumirá, portanto, a ideologia da classe 

dominante – no caso da manutenção da hegemonia – ou da classe subalterna – caso se proponha 

enquanto contra-hegemônica. Gramsci analisa essa divisão no caso do capitalismo de sua época: 

“a divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema racional: a escola 

profissional destinava-se às classes instrumentais, enquanto a clássica destinava-se aos 

intelectuais” (GRAMSCI, 2004, p. 33). 

Essa divisão é uma consequência do que ele convencionou chamar “crise escolar”, 

ocasionada pela constante criação de “um sistema de escolas particulares, específicas e 

especializadas”. Tal crise desembocou na “[...] tendência [...] de abolir qualquer tipo de escola 

‘desinteressada’ [...] e ‘formativa’, ou de conservar apenas um seu reduzido exemplar, destinado 

a uma pequena elite”. A solução por ele proposta seria a criação de uma “(...) escola única inicial 

de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 2004, p. 33). 

A proposição de uma nova concepção de educação parte do princípio de que a escola 

“clássica” encontrava-se, quando dos seus escritos, em crise. Tal crise reflete o contexto 

histórico mais amplo, advindo das transformações ocorridas ao longo do desenvolvimento da 

atividade industrial durante o século XIX. A partir disso, Gramsci propõe uma concepção de 

escola e de educação que rompesse com o modelo vigente, a partir da releitura da relação ensino-

trabalho proposta originalmente por Marx e, mais tarde, por Lenin. 

Além disso, a escola proposta preconiza a formação de trabalhadores que sejam capazes 

de se tornarem dirigentes, alcançando, assim, a compreensão totalizante do processo produtivo, 

através dos conhecimentos referentes às leis da natureza, das humanidades e da ordem legal que 

regula a vida em sociedade. 

Gramsci, vivendo num contexto no qual o trabalho industrial já havia atingido um 

estágio muito avançado em seu processo de desenvolvimento, denuncia o problema da escola 

que forma para atender os interesses imediatos, ou seja, uma escola imediatista. As crianças, 

desde cedo seriam condicionadas a desenvolver determinadas aptidões com o intuito de ocupar 
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posição previamente estabelecida. Contrário a isso, propõe a escola unitária que possibilitaria 

uma formação ampla desde as séries inicias, até chegar o momento derradeiro de optar por uma 

formação profissional ou seguir uma carreira universitária. Para tanto, o trabalho como princípio 

educativo assume função importante como mediador do processo educativo. Em oposição à 

segmentação do trabalho manual e do trabalho intelectual, propõe uma formação que articule 

de forma indissociável as duas dimensões.  

Assim sendo, argumenta em favor da escola em tempo integral, com dormitórios, 

bibliotecas, laboratórios, refeitórios, oficinas diversas e mantida pelo Estado e não mais pela 

família, pois isso possibilitaria romper com a barreira da desigualdade. Fixa as idades de 

formação de acordo com as condições econômicas gerais e propõe uma reorganização dos 

métodos de ensino e da disposição dos graus. O nível elementar duraria entre 3 e 4 anos, sendo 

responsável por promover as primeiras noções instrumentais da instrução (ler, escrever, fazer 

contas, história e geografia), além de dar ciência aos alunos dos seus direitos e deveres e as 

relações entre o Estado e a sociedade, porém sem orientação dogmática. O restante do curso 

perduraria por mais seis anos, tendo os alunos sua formatura aos 15 ou 16 anos de idade. Esta 

fase da formação consolidaria valores fundamentais do humanismo, como a autodisciplina 

intelectual e autonomia moral. Por fim, Gramsci ressalta que a escola unitária deveria promover 

novas relações entre o trabalho intelectual e industrial na escola e na vida social, incentivando 

a responsabilidade autônoma, estimulando a atividade criadora e ativa por parte do aluno 

(GRAMSCI, 2004, p. 36-37).  

Há evidentes pontos de contato nas concepções de educação de Marx, Engels e Gramsci, 

evidenciada graças à mesma leitura teórica-metodológica da realidade, fundamentada no 

materialismo histórico-dialético. Essa opção teórico-metodológica evidencia também o 

compromisso desses autores com a transformação social e com a superação do modo de 

produção capitalista, o que confere às concepções de educação por eles formuladas uma clara 

dimensão política. Assim sendo, pode-se dizer que, para os três autores, a educação tem sentido 

político que é proporcionar à classe trabalhadora o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado, ocasionando, segundo as palavras de Gramsci, a elevação do “grau de maturidade 

e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação” desses 

trabalhadores. 

É importante salientar, no entanto, que Marx, Engels e Gramsci produziram suas obras 

em momentos históricos distintos. Enquanto os dois primeiros escreveram seus trabalhos entre 

meados e fim do século XIX, o terceiro produziu na primeira metade do século XX. Essa 
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distinção tem impacto fundamental na obra desses autores, já que as realidades nas quais eles 

estão imersos são diversas. O modo de produção capitalista esteve em estágios distintos de 

desenvolvimento durante os momentos históricos vividos por eles e, por isso, não se deve 

esperar que as análises coincidissem em sua totalidade. 

O primeiro ponto de distanciamento se refere à questão mais específica da vinculação 

entre ensino e trabalho. Os autores defendem essa vinculação, no entanto, divergem quanto à 

interpretação dos termos, conforme destaca Manacorda: 

 

O trabalho para Gramsci é, essencialmente, um elemento constitutivo do 

ensino, semelhante ao que é o aspecto prático no ensino tecnológico em Marx; 

o trabalho não é um termo antagônico e complementar do processo educativo, 

ao lado do ensino em variadas formas, mas se insere no ensino pelo conteúdo 

e pelo método. Enquanto em Marx, em suma, ocorre principalmente a 

integração do ensino, ainda dotado de plena autonomia e riqueza de conteúdo, 

no processo da fábrica, em Gramsci, ocorre a integração do trabalho como 

momento educativo no processo totalmente autônomo e primário do ensino 

(MANACORDA, 2010, p 144). 

 

Esta distinção, segundo ele, evidencia uma diferença tênue na interpretação que os dois 

autores têm sobre o caráter educativo do trabalho: 

 

Gramsci, na verdade, coloca o conceito e o fato de trabalho como princípio 

educativo imanente da escola elementar; e esse enfatizar ao mesmo tempo o 

momento conceitual e o fatual, o momento teórico e o prático, já se reporta a 

Marx. Porém, Marx se refere sobretudo, à concepção que tem do trabalho 

como uma relação imediatamente instituída entre a sociedade e a natureza, para 

transformar a natureza e socializá-la, que fundamenta o equilíbrio entre ordem 

social e ordem natural: uma concepção que sintetiza todos os termos marxianos 

da história da indústria como relação real entre homem e natureza, e como 

processo de humanização da natureza. No entanto, é tipicamente gramsciano 

o modo como a sua proposta de trabalho como princípio e fundamento da 

escola elementar emana da análise do conteúdo educativo do ensino de base, à 

conclusão de um discurso que parte da diferenciação de dois elementos 

educativos fundamentais: as primeiras noções de ciências naturais e as noções 

de direitos e deveres do cidadão. São exatamente esses elementos “culturais” 

que determinam a natureza e a função educativa ainda do trabalho no 

pensamento de Gramsci [...] (idem – grifo meu). 

 

O destaque dado por Gramsci a esses elementos culturais do trabalho e da educação são, 

sem dúvida o maior ponto de distanciamento entre a obra do italiano e as de Marx e Engels. 

Esses elementos aparecem também, no entendimento que Gramsci tem da escola enquanto 

aparelho de hegemonia, produtor de ideologia e de cultura, seja dominante ou contra-

hegemônica. 

Como já foi dito, as condições históricas são determinantes para compreender as 

diferenças nas concepções destes autores. Enquanto Marx e Engels viveram sob a aurora do 
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desenvolvimento do capitalismo industrial, Gramsci vivenciou outro estágio do mesmo modo 

de produção, no qual o fordismo trazia inúmeras transformações não só para o processo 

produtivo, mas também para o habitus da classe trabalhadora. Pode-se dizer que Gramsci teve 

uma visão privilegiada do processo de desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, 

que o permitiu ter uma compreensão mais integral desse processo. O homem visto por Gramsci, 

sob a influência do fordismo, pode ser considerado um homem de novo tipo se comparado ao 

visto por Marx e Engels. 

Ademais, Gramsci teve o privilégio de poder analisar as transformações da escola não 

só sob o capitalismo, mas também da escola do “socialismo real”, posto em prática na União 

Soviética, após a Revolução Russa. Por isso, foi possível a ele fazer uma reflexão muito mais 

aprofundada sobre as questões da relação trabalho e educação, conseguindo por isso, apresentar 

uma proposta muito mais consolidada do que apresentaram os autores originais do pensamento 

marxista.  

Ainda assim, não se deve desprezar a importância de Marx e Engels na elaboração da 

concepção de educação de base socialista, pois a partir das reflexões originais de ambos que se 

fundou a concepção de educação para a classe trabalhadora que vincula o trabalho produtivo ao 

ensino, com vistas a proporcionar a estes uma educação integral, ou seja, omnilateral. 

 

Durante o capítulo buscamos delimitar as diferentes compreensões existentes sobre a 

ideia de educação politécnica. Percebemos que de acordo com a orientação do projeto societário 

que cada grupo social está vinculado, a concepção de politecnia adquire sentidos diversos. 

Algumas dessas concepções de educação politécnica são inclusive antagônicas e inconciliáveis. 

Dentre as concepções analisadas podemos delimitar dois grupos que disputarão de forma 

mais direta esses modelos de educação: são eles os burgueses e os socialistas. Apesar de haver 

um elemento comum entre todas essas concepções de politecnia – a relação entre trabalho e 

educação – existem aspectos ainda mais marcantes que as opõe. Entre esses aspectos que opõe 

essas concepções de educação politécnica, o que mais determinante, sem dúvida é o projeto 

societário a que se vinculam. Esse elemento tornará completamente distinta as concepções 

pedagógicas das classes sociais que esses grupos representam. Além disso, a forma como 

compreendem a categoria trabalho, também será fundamental para diferenciá-las. 

É importante demarcar que, com o passar do tempo, a ideia de educação politécnica ficou 

cada vez mais associada aos projetos societários contra-hegemônicos, em especial aos 
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socialistas científicos marxistas, muito por conta da grande disseminação do conceito nas 

experiências do dito socialismo real, tema que será analisado no próximo capítulo. 

Porém, é muito comum perceber escolas com denominação politécnica, que ainda 

seguem modelos formativos muito próximos ao da Escola Politécnica de Paris e das escolas que 

nela se inspiraram. Em todas partes do mundo é possível ver, em universidades, Escolas 

Politécnicas sendo entendidas como sinônimo de escolas, de nível superior, de engenharia. No 

entanto, mesmo adotando a denominação, nem sempre os modelos formativos são exatamente 

os descritos nesse capítulo. Isso deve-se, em geral, a própria disputa de hegemonias ocorridas 

dentro dessas escolas, que muitas vezes acabaram resultando num abandono, mesmo que 

circunstancial de um positivismo mais ortodoxo. 

Porém, há um elemento importante para ser examinado nesse processo que acabou 

fazendo as concepções pedagógicas burguesas abdicarem da disputa pelo termo “politécnico”. 

Esse elemento está relacionado às transformações nos processos produtivos advindos da 

flexibilização da organização do trabalho e da produção, característica da dita Terceira 

Revolução Industrial.  É importante ressaltar que durante as duas primeiras etapas de 

desenvolvimento do capitalismo industrial, o trabalho do “chão de fábrica” exigia muito pouca 

qualificação da mão-de-obra. Por conta disso, as grandes correntes pedagógicas burguesas 

defendiam um modelo formativo para a classe trabalhadora que oferecesse apenas os 

conhecimentos necessários para a execução de sua função, normalmente vinculada ao trabalho 

simples. Essa é a ideia que está no pensamento de Adam Smith e que durante décadas 

proporcionou aos trabalhadores uma formação que alguns autores costumam chamar de 

monotécnica. 

A “monotecnia” foi útil ao desenvolvimento do capitalismo, inclusive durante as 

transformações dos processos produtivos ocasionadas pelo advendo do taylorismo e do 

fordismo. A partir desse momento, esse tipo de formação utilitária e fragmentária foi 

disseminado pois, ao mesmo tempo que servia para instrumentalizar a produção, embrutecia o 

trabalhador alijando-o de qualquer tipo de conhecimento que pudesse favorecer o 

desenvolvimento de sua capacidade crítica. 

No entanto, as inovações impostas no processo produtivo e de trabalho pelas 

transformações técnico-científicas, ocorridas em especial após a década de 1940, passaram a 

exigir do trabalhador uma formação mais ampla, que o permitisse atuar em mais de uma função 

no processo produtivo, além de elevar a sua qualificação para que o mesmo pudesse lidar com 

as inovações tecnológicas surgidas. No entanto, não serviria para a burguesia uma formação que 
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fosse ampla demais ao ponto de formá-los em sua dimensão omnilateral. Portanto, a concepção 

de educação politécnica não servia aos interesses da burguesia industrial. 

Para contrapor à ideia de politecnia, já fortemente ligada à pedagogia socialista, a 

burguesia passa a defender uma formação “polivalente” ou multiprofissional para a classe 

trabalhadora. Os aspectos da categoria polivalência como um elemento da pedagogia burguesa 

para os trabalhadores será analisada com mais detalhes no capítulo III, quando atentaremos 

especificamente para as disputas, no cenário brasileiro, entre concepções formativas para a 

classe trabalhadora. 

Mesmo com a relativa abdicação da disputa pelo termo “politecnia”, é importante 

ressaltar que as correntes pedagógicas de origem burguesas, em nenhum momento, deixaram de 

disputar os modelos formativos para a classe trabalhadora. Pelo contrário, essa disputa está cada 

vez mais acirrada, e a concepção socialista de educação politécnica é vítima de constantes 

ataques, como veremos no caso brasileiro. 

Por outro lado, a ideia de politecnia está cada vez mais ligada ao processo de luta pela 

transformação dos processos formativos da classe trabalhadora. A educação politécnica tornou-

se, portanto, uma bandeira da luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e pela 

transformação da sociedade.  
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Capítulo II: 

 

A Politecnia e o “Socialismo Real”: 

As experiências soviética e cubana 
 

“A revolução e a escola devem agir paralelamente, 

porque a escola é a arma da revolução” 

 

(Moisey Pistrak) 

 

As esparsas notas de Marx e Engels sobre educação eram quase todo o acúmulo sobre 

educação que havia sido feito pelos socialistas quando irrompe na França a insurreição popular 

de 18 de março de 1871, que colocou em prática a primeira experiência de governo referenciado 

no socialismo, na Comuna de Paris. Pouco mais de quarenta e cinco anos depois, os russos que 

levaram a cabo o movimento revolucionário que levou os bolcheviques ao poder, não tinham 

acumulado muito mais que os franceses para pensar a educação de um regime socialista. As 

reflexões sobre as práticas educativas revolucionárias, até a Revolução de Outubro, foram 

construídas nos bojos das transformações dos Estados que tentaram colocar em prática o 

socialismo. 

Os regimes que comumente são designados como o “socialismo real” foram obrigados 

a interpretar as ideias de Marx e Engels para, em todas as esferas, impor políticas populares que 

pudessem atender as demandas da classe trabalhadora. As políticas educativas e os sistemas 

educacionais revolucionários foram estabelecidos com poucas referências teórico-

metodológica, ainda assim, alcançaram resultados significativos. A Rússia czarista apresentava 

índices de analfabetismo superiores a 70%, em 1917. Em quinze anos de Revolução, em 1932, 

eram menos de 10% os analfabetos russos. 

Todas as transformações no sistema de educação e as contribuições dos pedagogos 

soviéticos foram responsáveis por um acúmulo considerável para que a Revolução Cubana, de 

1959, pudesse alcançar resultados tão impressionantes como os da experiência russa. Os 

cubanos, baseados em práticas implementadas na União Soviética, agregados de contribuições 

de pedagogos da própria Cuba, conseguiram erradicar o analfabetismo já em 1961, em uma 

grande campanha de alfabetização. Os acúmulos feitos pela Revolução Russa, agregados a 

inovações dos próprios cubanos, fizeram com que Cuba estruturasse um sistema educacional de 

amplo atendimento em todos os níveis. 
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Portanto, pode-se dizer, que as transformações fomentadas pelas duas maiores 

revoluções socialistas do mundo ocidental, no século XX, não se limitaram ao âmbito estrutural. 

Tanto na União Soviética, como em Cuba, houve uma forte preocupação com as transformações 

no nível da consciência, da educação e da cultura. Não se pode ignorar a relação dialética entre 

esses dois aspectos, mas é evidente que houve, em ambos casos, um esforço concentrado em 

superar os entraves culturais impostos à classe trabalhadora tanto pela Rússia czarista quanto 

pela Cuba dominada pelas ditaduras de direita e pelo imperialismo norte-americano. 

A vinculação entre trabalho produtivo e educação foi um aspecto fundamental para a 

construção desses modelos educativos revolucionários. Na União Soviética e em Cuba, a 

educação politécnica, de base marxista, foi uma referência fundamental para a elaboração das 

práticas pedagógicas. Mais do que isso, a educação politécnica foi entendida como um elemento 

fundamental para a educação socialista implementada pelos dois regimes. 

Este capítulo será dedicado à compreensão desses processos de construção de práticas 

pedagógicas referenciadas na concepção de educação politécnica. No caso, soviético, nos 

dedicaremos ao período inicial das transformações educacionais, ocorridas entre os anos de 

1917 e 1931, quando houve forte influência, na elaboração do sistema educacional soviético, as 

ideias de Vladimir Ilitch Lenin, Nadezhda Krupskaia, Anatóli Lunatcharski, Viktor Shulgin e 

Moisey Pistrak. Fizemos a opção por esse recorte na análise, pois entendemos que, após o 

primeiro governo revolucionário na União Soviética, houve uma distorção dos princípios 

educativos desenvolvidos por esses pioneiros da educação soviética. Compartilhamos, portanto, 

da análise de Ciavatta (2014), que considera que após 

A ascensão de Stalin, em 1931, trouxe mudanças substantivas de direção 

política do país, pondo em confronto a concepção de Estado e seu papel na 

organização da sociedade e da educação, diferente do que defendiam os 

primeiros pedagogos para a educação socialista. Stalin proclamou a 

coletivização forçada no campo e a industrialização (novas fábricas, refinarias 

de petróleo, indústrias químicas, eletrificação etc.). A construção do 

socialismo passou a significar “trabalho duro e obediência”, medidas 

disciplinares. A “revolução cultural” propugnada por Lênin ganhou outro 

significado. Não seria baseada nos interesses e nas iniciativas das massas, mas 

controlada pela direção do partido (CIAVATTA, 2014, p. 193). 

 

Além disso, Ciavatta considera que, a partir dos anos 1930, há uma ruptura com as 

práticas pedagógicas desenvolvidas por esses primeiros pedagogos da Revolução, devido às 

críticas feitas pelo Grupo Petrogrado de Educadores, liderados por Pavel Blonski, e por figuras 

como Andrei Bubnov. A crítica central à teoria pedagógica desses primeiros pedagogos estava 

na ideia de construir um programa de estudos mais definido e formas de ensino mais 
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sistematizadas, já que entendiam que as práticas mais democráticas de educação poderiam gerar 

possibilidades de dissidências e contestações ao Estado proletário soviético. 

Para a análise da teoria educacional dos pedagogos soviéticos, bem como de algumas de 

suas práticas pedagógicas, tentaremos nos valer, sempre que possível de fontes primárias e 

textos originais dos autores citados. Além disso, valer-nos-emos de análises feitas sobre esse 

período do processo revolucionário russo e soviético, contidas em trabalhos acadêmicos sobre 

o tema. 

Para a análise da realidade cubana, não será feito um recorte cronológico rígido, e 

tentaremos fazer um percorrido através de toda a história da construção do sistema educativo de 

Cuba após a Revolução de 1959. Faremos uma análise mais detida, no entanto, dos elementos 

constitutivos da educação técnica e profissional de nível secundário, nível de ensino em que os 

princípios da politecnia são mais evidentes. Para isso, utilizaremos também algumas fontes 

primárias e trabalhos acadêmicos que tratem do tema (fontes secundárias). Além disso, como 

forma de contemplar a análise, faremos uso de algumas observações pessoais tidas durante 

algumas visitas técnicas realizadas em Institutos Politécnicos cubanos, durante os eventos 

Pedagogía: Encuentro para la Unidad de los Educadores, nos anos de 2013 e 2015. 

 

1.  A educação politécnica na Rússia e na União Soviética 
 

 A Revolução de Outubro 41  de 1917 na Rússia, talvez tenha sido o evento mais 

impactante do século XX. Seus impactos foram tão importantes para a história da humanidade, 

que Eric Hobsbawm ousou dizer que suas repercussões foram mais profundas que a Revolução 

Francesa:  

[...] Se as ideias da Revolução Francesa, como é hoje evidente, duraram mais 

que o bolchevismo, as consequências práticas de 1917 foram muito maiores e 

mais duradouras que as de 1789. A Revolução de Outubro produziu de longe 

o mais formidável movimento revolucionário organizado na história moderna. 

Sua expansão global não tem paralelo desde as conquista do islã em seu 

primeiro século. Apenas trinta ou quarenta anos após a chegada de Lenin à 

Estação Finlândia, em Petrogrado, um terço da humanidade se achava vivendo 

sob regimes diretamente derivados dos “Dez dias que abalaram o mundo42” e 

do modelo organizacional de Lenin, o Partido Comunista (HOBSBAWM, 

2003, p. 62). 

 

                                                      
41 A Revolução de Outubro refere-se a etapa em que os bolcheviques assumem o poder, tida como a segunda fase 

da Revolução Russa, ocorrida em 25 de outubro de 1917, segundo o calendário juliano, ou 7 de novembro do 

mesmo ano, segundo o calendário gregoriano. 
42 Refere-se ao título do livro de John Reed, a obra mais clássica sobre a Revolução de Outubro. 
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Se os impactos globais da Revolução Bolchevique foram tremendos, internamente ele 

trouxe uma série de transformações avassaladoras na organização política, na produção material 

e no nível de consciência das classes trabalhadoras. Em 1917, a Rússia era uma país agrário, 

semi-feudal, aristocrático e, por isso, com uma enorme parte de sua população fora da 

possibilidade de ter qualquer tipo de educação formal. Como já foi dito, antes da Revolução de 

Outubro, mais de 70% dos russos eram analfabetos. Quarenta anos depois, aquele mesmo país, 

agora parte da União Soviética, tinha um desenvolvimento tecnológico suficiente para permitir 

lançar ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputink 1, em 1957. Como um país agrário pôde 

ter, em um espaço de tempo tão curto, um desenvolvimento econômico, cultural, educacional e 

tecnológico tão fantástico, capaz de rivalizar em sua produção material e intelectual com as 

maiores potências capitalistas do mundo? Essa é uma pergunta complexa, que essa tese 

obviamente não pretende se debruçar. O que nos interessa é compreender um aspecto desse 

desenvolvimento: o educacional. 

O processo revolucionário que culminou com a vitória dos bolcheviques foi 

potencializado pelo esgotamento político da Rússia czarista, causado por uma longa crise 

econômica. Segundo Daniel Aarão Reis Filho, havia na Rússia dos czares, “baixos níveis de 

produtividade, altas taxas de exploração, miséria, fomes periódicas: a força do Antigo Regime, 

através das fronteiras do tempo, resistindo à modernidade capitalista e às reformas 

ocidentalizantes” (AARÃO REIS FILHO, 2000, p. 37-38). Uma série de convulsões se 

seguiram até o triunfo da primeira etapa da Revolução Russa, conhecida como Revolução de 

Fevereiro, que acabou por congregar diversos setores da sociedade russa contra as condições 

impostas pelo regime czaristas. 

Constitui-se, então, um governo provisório, de base liberal, que pode se concentrar, em 

parte, no combate aos alemães durante a primeira guerra. Paralelo a isso, constituíram-se uma 

série de conselhos de base, conhecidos como sovietes, que congregavam uma enorme 

diversidade de forças políticas. Hobsbawm destaca que havia uma grande instabilidade política 

na relação entre os diversos partidos e organizações revolucionários (socialdemocratas, 

bolcheviques, mencheviques, socialrrevolucionários e facções de esquerda formadas na 

ilegalidade) que formavam os sovietes. O único grupo capaz de aglutinar as demandas das 

classes trabalhadores (operários urbanos e a grande massa de camponeses) foi o partido 

bolchevique, que entre março e outubro de 1917 teve um crescimento exponencial de militantes, 

indo de apenas milhares a um quarto de milhão de membros no fim desse período. 
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A pouca capacidade do Governo Provisório em atender as demandas populares, aliados 

ao desgaste gerado pela participação russa da Primeira Grande Guerra, fez com que houvesse 

uma grande convulsão popular, que levou os bolcheviques ao poder. Essa conjuntura de tomada 

do poder por Lenin e seus camaradas é ponto de controvérsia entre os historiadores, mas como 

essa questão não é central para a análise que se segue, tratamos de assumir a interpretação de 

Hobsbawm. 

 

Do momento em que a queda do Governo Provisório se tornou certa, a 

Revolução de Outubro foi mergulhada em polêmicas. A maioria delas é 

enganadora.  A verdadeira questão não é se a Revolução, como têm dito 

historiadores anticomunistas, foi um putsch ou um golpe do fundamentalmente 

antidemocrático Lenin, mas quem, ou o quê, devia ou podia seguir-se à queda 

do Governo Provisório. A partir do início de setembro, Lenin tentou não 

apenas convencer os elementos hesitantes em seu partido de que o poder 

poderia fugir-lhes com facilidade se não tomado por um plano organizado, 

durante o tempo possivelmente curto em que estava ao seu alcance, mas talvez 

com igual urgência responder à pergunta. Podem os bolcheviques manter o 

poder do Estado? Se o tomassem, que poderia fazer, na verdade, qualquer um 

que tentasse governar a erupção vulcânica da Rússia revolucionária?  Nenhum 

outro partido além dos bolcheviques de Lenin estava preparado para enfrentar 

essa responsabilidade sozinho e o panfleto de Lenin sugere que nem todos os 

bolcheviques estavam tão determinados quanto ele.  Em vista da situação 

política favorável em Petrogrado, em Moscou e nos exércitos do Norte, a 

defesa puramente de curto prazo da tomada do poder já, em vez de esperar 

outros acontecimentos, era de fato difícil de responder. A contra-revolução 

apenas começara. Um governo desesperado, em vez de dar lugar aos sovietes, 

podia entregar Petrogrado ao exército alemão, já na fronteira norte do que é 

hoje a Estônia, ou seja, a alguns quilômetros da capital. Além disso, Lenin 

raramente hesitou em encarar de frente os atos mais sombrios. Se os 

bolcheviques não tomassem o poder, "uma onda de verdadeira anarquia podia 

tornar-se mais forte do que nós. Em última análise, o argumento de Lenin não 

podia deixar de convencer seu partido. (HOBSBAWM, 2003, p. 69) 

 

Ao assumir o poder, Lenin e seus camaradas bolcheviques passam a implementar um 

programa de base socialista que previa transformações profundas na Rússia soviética, mas que 

tinha objetivos internacionalista. A pretensão era a Revolução mundial. O regime dos 

bolcheviques se impôs, a despeito de vários intentos contrarrevolucionários internos e externos. 

Entre as primeiras medidas dos bolcheviques no poder estiveram a aprovação do Decreto de 

Paz, que propôs a saída imediata dos russos da Primeira Guerra, e do Decreto da Terra, que 

recomendava a abolição da propriedade privada. 

Com o fortalecimento do regime dos bolcheviques uma série de medidas passam a ser 

tomadas com o intuito de implementar transformações profundas na base política e econômica 

da sociedade russa. Além disso, havia uma preocupação fundamental com as transformações de 
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todos os aspectos da vida social e espiritual dos homens e mulheres soviéticos. Torna-se um 

pressuposto fundamental, como destaca Koroliov, a transformação radical das consciências. 

[La Revolución de Octubre] se convertió en la premisa histórica y el 

poderoso impulsor de la revolución cultural, revolucionó radicalmente 

la conciencia de los hombres, su ideología y moral, creando las 

condiciones y los instrumentos para educar a las nuevas generaciones en 

el espíritu de las ideias del comunismo. La sociedad socialista surge y 

avanza solamente como resultado de la obra creadora de las masas, que 

han dominado los conocimientos científicos (KOROLIOV, 1977, p. 90). 

 

Esses aspectos destacados por Koroliov, serão os pressupostos fundamentais da 

revolução de base cultural proposta por Lenin, logo nos primeiros dias da Revolução de 

Outubro. Essas transformações só seriam possíveis através de um grande esforço no sentido de 

oferecer a população russa amplo acesso à educação e cultura. 

É importante ressaltar que quando a Revolução de Outubro triunfa, Lenin já tinha uma 

vasta produção filosófica e profundas reflexões sobre o materialismo histórico e dialético. A 

construção de uma teoria educacional soviética é, portanto, subsidiária dessas reflexões 

leninistas. Logo nos primeiros dias do governo revolucionário, os temas relacionados à 

educação foram objeto de discussões. Isso se devia por conta de uma grande oposição e 

resistência apresentada pelos professores das escolas russas em aderir aos ideais 

revolucionários. Havia entre os pedagogos russos não-revolucionários uma forte adesão à 

teorias pedagógicas de base burguesa. Além disso, muitos deles estavam alinhados à 

movimentos contrarrevolucionários e por isso, segundo Koroliov, rechaçavam as ideias 

propostas por comunistas no campo da instrução pública, intervinham contra a escola 

politécnica, laboral e única, contra a interpretação materialista da educação (KOROLIOV, 1977, 

p. 118-119). Havia ainda uma forte rejeição aos sovietes que tratavam especificamente das 

políticas educacionais, conhecidos como Conselhos para a Educação Popular. 

Como forma de enfrentar essas resistências, constitui-se um grupo de pedagogos 

marxistas, liderados pela companheira de Lenin, Krupskaia, além de Lunacharski e Mikhail 

Pokrovski, que ficou responsável por elaborar as políticas públicas de educação fundamentadas 

nos princípios do materialismo histórico e dialético e nas ideias de Lenin. Daí iniciou-se as 

formulações teórico-metodológicas para a formulação de uma nova teoria educacional 

socialista, os princípios de estruturação dos currículos, os programas de estudo, os manuais e 

materiais didáticos. As ideias desse grupo tardaram, no entanto, a se consolidar. 

Daniel Lindenberg (1977) afirma que, nos primeiros anos, da revolução, as contribuições 

Krupskaia, Lunacharski e Pokrovski tiveram muito pouco de efeito prático nas escolas 
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soviéticas. Isso deve-se, principalmente, as dificuldades postas pela guerra civil, que 

praticamente impôs o desaparecimento das escolas no período conhecido como Comunismo de 

Guerra. A falta de adesão dos professores e pedagogos burgueses ao projeto revolucionário, 

também foi um fator que determinou o pouco desenvolvimento das práticas escolares na 

Rússia43. Esse período, marcado entre 1917 e 1923, foi denominado por Lindenberg como 

anarco-utópico, e é tido como a primeira etapa do desenvolvimento do sistema educacional 

soviético. 

Esse período também ficou marcado por duas grandes discussões a respeito da escola 

para o projeto revolucionário russo. A primeira delas, aconteceu internamente, e opôs três 

concepções de construção da revolução cultural. A primeira dessas concepções era a defendida 

de forma majoritária pelos principais líderes do Partido Bolchevique no período, entre eles 

Lenin e Trotski, que entendiam que a principal prioridade deveria ser esforços “para a 

salvaguarda e extensão da cultura científica e técnica existente, condição de uma reconstrução 

das forças produtivas destruídas em três quartos pela guerra e pela intervenção imperialista”. 

Por outro lado, estava um grupo chamado Proletkult, ou simplesmente “cultura proletária”, 

liderados por intelectuais como Alexander Bogdanov e Mikhail Gerasimov. A Proletkult, 

movimento minoritário, defendia a construção de uma cultura de base popular, em 

contraposição à cultura burguesa, através do incentivo da produção cultural que abordasse 

questões sociais e políticas, em especial através da produção de textos literários de fácil acesso 

a classe trabalhadora. Entre essas duas posições estava o “triunvirato Krupskaia, Lunacharski e 

Pokrovski”. Essa posição intermediária, possibilitou a incorporação de alguns desses elementos 

na pedagogia defendida por esse grupo (LINDENBERG, 1977, p. 269) 

Por outro lado, outra discussão estava posta no âmbito da Terceira Internacional, mais 

especificamente no interior da Internacional dos Trabalhadores do Ensino (ITE). Esses debates 

giravam em torno da defesa de dois modelos de escola: (1) a escola única racional e universal e 

(2) a escola de classe de transição. A primeira proposta era defendida por representantes da 

seção francesa da ITE e alguns representantes dos sindicatos de professores da URSS, assim 

definida por Lucília Machado: 

No seu primeiro congresso [da ITE], em 1922, alguns de seus membros 

defendem [uma] proposta, a da escola única racional e universal. Para eles, a 

escola não deve estar a serviço de uma classe, mas da criança, baseando-se nos 

argumentos de que a criança é boa naturalmente, que ela não é um pequeno 

adulto e que deve se elevar por si mesma. A escola como o trabalho 

                                                      
43 Apesar do pouco desenvolvimento das práticas pedagógicas na Rússia, entre 1917 e 1923, Daniel Lindenberg 

ressalta que na Ucrânia algumas experiências-piloto de comunas escolares se desenvolveram (LINDENBERG, 

1977, p. 267).  
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constituiriam meios pelos quais o poder vital e social do indivíduo pode ser 

desenvolvido. Embora os partidários destas teses considerem impossível a 

organização da escola racional e humana no âmbito do capitalismo, e cheguem 

a concordar que a revolução socialista pode criar as bases do seu 

desenvolvimento, a escola por eles defendida não pode ter o compromisso com 

nenhuma classe em particular (MACHADO, 1989, p. 140-141). 

 

Em contraposição a essa tese, estavam os pedagogos soviéticos, dentre os quais 

Krupskaia, que defendia uma escola de transição entre a sociedade socialista e a sociedade 

comunista (sem classes). Essa escola de transição, para ela, deveria ter um caráter de classe, que 

seria correspondente à etapa hegemonia do proletariado. 

Dessa forma, a escola não poderia ser neutra, independente da política, como 

propunha Bogachev, dirigente do sindicato dos professores da URSS. [...] Para 

Krupskaia, na vida atual, ou seja, numa sociedade diferenciada por classes, 

propor uma escola neutra é mera hipocrisia. Por escamotear a realidade, tal 

proposta significaria manter as formas, que no nível superestrutural servem de 

mediação à dominação. Por outro lado, esta escola acaba se distanciando da 

vida concreta dos alunos, tornando-se estanha aos mesmos, dificultando a 

própria aprendizagem (MACHADO, 1989, p. 139). 

 

Esses aspectos ressaltados por Krupskaia na defesa da escola de classe de transição serão 

alguns dos pressupostos básicos da escola socialista da União Soviética, que se desenvolverá no 

que Lindenberg (1977) denomina de segunda etapa da escola soviética, e que se estabelece entre 

1923 a 1927. Segundo o autor, essa etapa esteve influenciada pela Nova Política Econômica44 

(NEP) e ficou marcada pela oposição de dois modelos de escola. De um lado estavam os 

pedagogos que estavam sobre a influência dos sociais-democratas alemãs que defendiam uma 

escola com influências dos modelos da “escola ativa” norte-americana, entre eles Pistrak, 

Makarenko e, em alguma medida, Krupskaia. De outro estavam as demandas do novo modelo 

econômico que pressupunha o desenvolvimento da economia do país com base na 

industrialização e na coletivização forçada do campo. Por isso, as demandas da economia 

passaram a afetar às escolas, que necessitaram focar na profissionalização, ou seja, na formação 

de mão-de-obra para atender as demandas de desenvolvimento industrial da economia. Será 

nesse momento que a concepção de politecnia sofrerá uma inflexão, como veremos mais 

adiante. O próprio Lenin passará a defender uma escola voltada para a solução dos problemas 

econômicos da URSS. 

                                                      
44 A NEP foi lançada pelo governo soviético, em 1921, como substituição ao modelo econômico conhecido como 

“Comunismo de Guerra”. Entre as principais características da Nova Política Econômica estava o 

reestabelecimento de algumas práticas capitalistas como interrupção do processo de estatização de fábricas que 

ainda não haviam sido coletivizadas, o abandono das políticas do racionamento de alimentos e produtos 

industrializados e a suspensão da requisição forçada de gêneros agrícolas e matérias-primas. 
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Paralelo a essa discussão conceitual, há uma demanda objetiva advinda dos próprios 

camponeses e professores, que criam que a organização mais tradicional das disciplinas 

curriculares atenderia de forma mais efetiva à necessidade de formação para o trabalho que 

exigia a realidade objetiva do desenvolvimento econômico soviético. Esse movimento ficou 

conhecido pela defesa da “escola séria”, que se aproximaria de uma visão tradicional de escola, 

com divisão de disciplinas, programa definido de estudo e ensino sistematizado. Opunham-se, 

portanto, uma visão de escola do trabalho, centrada em interpretações críticas das metodologias 

ativa, e uma escola séria, fundamentada em estruturas tradicionais e voltadas para as demandas 

dos desenvolvimentos. 

Segundo Lindenberg, “o que parece determinante é a pressão dos camponeses ricos e 

médios [...] para uma ‘escola séria’, isto é, uma escola burguesa de promoção social baseada na 

seleção e na ideologia da competição (notas, exames) pressão que leva de fato desde 1925-1926, 

a restauração pedagógica da escola enquanto reprodutora da ideologia burguesa” 

(LINDENBERG, 1977, p. 269). Esse fator determinaria a derrota de um projeto de Escola do 

Trabalho que pudesse atender de forma integral às demandas dos trabalhadores russos.  

Essa polêmica esteve presente inclusive em algumas discussões entre Lenin e Krupskaia. 

Em suas notas sobre o ensino politécnico, escritos no final de 1920, que são observações sobre 

as teses de sua companheira, quando ele reforça a necessidade da formação de mão-de-obra, 

tratada por ele como algo fundamental. Dizia ele: “Somos pobres. Necessitamos de ebanistas, 

mecânicos, agora mesmo. Sem falta” (LENIN, 1981, p. 124). A urgência ressaltada por Lenin, 

fez com que se fizesse uma opção por modelos educativos profissionalizantes, porém, segundo 

o próprio líder soviético, sem abrir mão de um “mínimo” de ensino geral e politécnico. 

Essa opção pelo “mínimo” reforça argumentos como o de Nosella, apresentado no 

capítulo anterior, de que “União Soviética, após Lenin, a categoria de politecnia pouco a pouco 

deixou de ser vista como estrutura estruturante do sistema de ensino como um todo” 

(NOSELLA, 2007, p. 144). Não há dúvidas que as contradições impostas pela NEP na economia 

russa, fez com que houvesse um favorecimento a dualidade do ensino, reforçada especialmente 

no período stalinista. No entanto, enfatizamos o nosso argumento de que as contradições das 

políticas não podem sobrepor à integridade do conceito de politecnia. Se as conjunturas 

soviéticas levaram a educação do país a se afastar da concepção educação politécnica defendida 

pelos próprios líderes do processo revolucionário, o problema não está, efetivamente, no 

conceito, mas sim nas opções políticas de seu uso assumidas pelo regime. 
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Essas contradições se reforçam, sobretudo, após a morte de Lenin, em 1924. As reformas 

do ensino, já em 1927, sinalizaram para a vitória do modelo da “escola séria”. Lindenberg é 

categórico, ao afirmar que as contradições impostas pela NEP foram as principais responsáveis 

pelo abandono das experiências realizadas por educadores como Pistrak e Makarenko. 

 

A partir do momento em que os mecanismos da produção e uma ordem relativa 

(na base da coexistência de modos de produção) são estabelecidos, com a 

virada da nova política econômica (1921), a pedagogia mística do trabalho e 

as experiências anti-autoritárias aparecerão como aquilo que foram: tentativas 

piloto sem impacto real sobre as relações sociais. Enquanto não se podia 

propriamente falar de processos de escolarização, podia deixar-se toda a 

espécie de inovadores e de teóricos mais ou menos obscuros aplicarem as suas 

fantasias numa escala reduzida. Quando a produção reclama de novos técnicos 

e engenheiros, o aparelho de formação não é mais um brinquedo inofensivo, e 

faz-se senti-lo bem aos que querem continuar a sonhar de olhos abertos no 

reino da Utopia (LINDENBERG, 1977, p. 267). 

 

Entre a morte de Lenin e a reforma de 1927, as ideias dos pedagogos pioneiros da 

Revolução de Outubro ainda permaneciam vivas nos debates, apesar de serem minoritárias, mas 

acabam praticamente sendo dizimadas após a ascensão definitiva do stalinismo. Entre os 

primeiros pedagogos, apenas Makarenko45 consegue espaço no governo de Stalin, no entanto, o 

pragmatismo das transformações econômica suplantam qualquer experiência sob as mesmas 

perspectivas das implementadas nos primeiros anos da revolução. 

Mesmo diante das contradições impostas pelo processo de construção histórica do 

governo revolucionário soviético, é possível extrair contribuições importantes para a ampliação 

da concepção de educação politécnica de base socialista. A contribuição teórica de Lenin, 

Krupskaia, Pistrak, Makarenko, Shulgin, entre outros, é fundamental para estabelecer 

referências e acúmulos de experiências referenciadas na educação politécnica. 

 

1.1. A concepção de educação politécnica de Vladimir I. Lenin 

 

Como já foi introduzido, as ideias de Lenin sobre educação sofrerem pequenas inflexões 

ao longo das mudanças das conjunturas do governo soviético, entre 1917 e 1924. Suas 

preocupações com tema vinham, aliás, mesmo desde antes do triunfo da Revolução de Outubro. 

Como um grande leitor de Marx e Engels, Lenin havia produzido reflexões diversas sobre 

                                                      
45 A permanência de Makarenko em posições da burocracia do Estado soviético não significa, no entanto, uma 

adesão voluntária às políticas stalinistas. Pelo contrário, Makarenko é obrigado a abrir mão de suas posições 

pedagógicas e deixa de produzir sobre as experiências das quais participou, passando a ser apenas uma figura a 

mais na burocracia soviética. 



 

 

 

 

109 

 

 

 

questões relativas ao método, estratégias políticas para a revolução e a realidade russa. Sobre 

esse último aspecto, a questão da educação esteve entre os temas da sua produção. Em 1895, 

produziu um artigo sobre “As Fazendas-Liceus e os Liceus Correcionais46” e, em 1913, um a 

respeito da política do Ministério da Instrução Pública47 da Rússia czarista. 

No primeiro desses artigos, já existe a preocupação de Lenin com a questão da 

vinculação do ensino ao trabalho produtivo como uma necessidade indispensável para o 

desenvolvimento físico e espiritual dos jovens, e uma possibilidade de amenizar os impactos da 

dicotomia entre trabalho manual e intelectual imposta pela divisão social do trabalho. Esses 

aspectos impostos pela sociedade de classes, estão mais evidente no segundo dos artigos 

supracitados, quando Lenin ressalta os elementos classistas das políticas para a educação 

impostas pelo governo czarista, apresentando uma denúncia sobre a situação precária da 

educação russa, através de uma série de dados sobre o analfabetismo e nível de instrução da 

população. No mesmo texto, Lenin critica o que ele chama de Ministério do 

“Emburrecimento48” Público, por conta dos poucos recursos destinados à educação, comparados 

a orçamento de outros países europeus, como a Bélgica, por exemplo, e alerta: 

No olviden que la pequeña burguesía y el campesinado constituyen em Rusia 

el 88% de la población, o sea, casi nueve décimas partes del pueblo, mientras 

que los nobles sólo suman el uno y médio por ciento. Y he ahí que el gobierno 

toma dinero de las nueve décimas partes del pueblo para escuelas y toda clase 

de centros docentes y conm este dinero enseña a los nobles, ¡¡obstruyendo el 

caminho a la pequeña burguesía y a los campesino!! (LENIN, 1981, p. 45) 

 

Diante do quadro de penúria da educação russa, que era dominada pela aristocracia 

czarista, pela Igreja e por uma incipiente burguesia liberal, Lenin reivindicará uma educação 

que atendam às demandas da classe trabalhadora, formada em sua esmagadora maioria de 

camponeses desprovidos de meios de produção. Lenin participará de forma ativa da elaboração 

das reivindicações do proletariado no campo da instrução pública, expresso de forma efetiva no 

programa do Partido Operário Socialdemocrata da Rússia (POSDR), cujos artigos que tratam 

da educação foram reproduzidos por Koroliov: 

 

8. Derecho de la población a recibir instrucción en lengua materna, garantizado 

mediante la creación de las escuelas necessárias a costa del Estado y de los 

órganos de la administración local [...]. 

13. Separación de la Iglesia del Estado, y de la escuela de la Iglesia. 

                                                      
46 Publicado em LENIN (1981), com o título “Las Haciendas-liceos y los liceos correccionales”. 
47 Publicado em LENIN (1981), com o título “En Torno de las Políticas del Ministerio de Instrucción Pública”. 
48 O texto em espanhol traz a expressão “Ministério de Entontecimiento Público” (LENIN, 1981, p. 40). 
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14. Enseñanza general y professional gratuita y obligatoria para todos los niños 

de ambos sexos menores de 16 años; suministro a costa del Estado de 

alimentos, ropa y manuales de estúdio a los niños. (KOROLIOV, 1977, p. 77). 

 

Além dos artigos que defendiam a educação pública, universal, obrigatória e gratuita, 

muito próxima das disposições feitas por Marx nas Instruções, outro elemento de inspiração 

marxiana é incorporado ao programa: a proibição do trabalho infantil, além da facilitação da 

relação das mães com seus filhos no período de aleitamento, medida esta que representa 

inclusive avanço em relação às posições de Marx. 

 

5. Prohibir a los empresários emplear el trabajo de los niños de edad escolar 

(menores de 16 años) y limitar a seis horas la jornada de los adolescentes (de 

16 a 18 años); […] 

7. Instalar círculos infantiles para lactantes y niños pequenos en todas las 

fábricas y empresas donde trabajen mujeres (KOROLIOV, 1977, p. 78). 

 

Com o triunfo da Revolução de Outubro, Lenin passa a tratar os aspectos da revolução 

cultural como fundamental para a consolidação das transformações rumo ao socialismo, 

assumindo como tarefa fundamental o fim do analfabetismo entre a população adulta. Além 

disso, tendo o programa do POSDR como referência, passa a defender a implementação de um 

sistema de ensino que proporcione às crianças em idade escolar uma instrução geral que fosse 

capaz de elevar o nível cultural das classes trabalhadoras, formando uma intelectualidade 

genuinamente popular. Para isso o aparelho escolar deveria deixar de ser um instrumento de 

dominação burguesa (LENIN, 1981, p.70). Para Lenin, a escola sob regime do socialismo 

deveria estar estreitamente ligada à vida e preparar os estudantes para a luta de construção de 

uma nova sociedade. 

Ao assumir o poder com seus camaradas bolcheviques, Lenin criou o Comissariado do 

Povo para Educação, conhecido por sua sigla NarKomPros, estabelecido poucos dias após a 

Revolução de Outubro. O Comissariado assumiu as funções antes exercidas pelo Ministério de 

Instrução Pública, e esteve sob a presidência de Lunacharskiy e tinha, entre os seus membros, 

Krupskaia, Pokrovski, Lepshinski e Pistrak. O NarKomPros, sob orientação de Lenin, teve a 

função de estabelecer as orientações gerais para o ensino, fundamentado no materialismo 

histórico e dialético, além de fomentar políticas públicas para a educação e, em especial, no 

primeiro momento focado na erradicação do analfabetismo. 

Além disso, estava entre as orientações gerais do NarKomPros estabelecer práticas 

pedagógicas que vinculasse o ensino à produção material. Sobre esse aspecto, Lenin fazia uma 

crítica severa a instrução burguesa que não tratava esses elementos em relação. 
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Uno de los defectos cardinales de que adolecía la ordenación de enzeñanza y 

la instrucción en la sociedad capitalista consistía en que estas estaban apartadas 

de la tarea fundamental de la organización del trabajo, pues el capitalista 

necesitaba adiestrar y disciplinar a los obreros para hacer de ellos trabajadores 

sumisos y amaestrados. En la sociedade capitalista no existia relación entre las 

auténticas tareas de la organización del trabajo popular y la enseñanza. 

Resultaba una enseñanza de carácter anquilosado, escolástico, rutinário y 

contrahecho por las influencias clericales, que en todas partes, hasta en las 

repúblicas más democráticas, hacia que todo lo lozano y sano tuviera que ser 

suprimido. La labor viva y directa se veía dificultada, ya que es imposible 

organizar ampliamente la instrucción sin el aparato del poder del Estado, sin 

ayuda material y financiera (LENIN, 1981, p. 86-87). 

 

O papel do Estado socialista, portanto, seria não só financiar a instrução pública mas dar 

seu sentido político de integração entre a produção material e o ensino. Esse seria o sentido da 

concepção leniniana de educação politécnica, que aproximaria os trabalhadores de sua 

emancipação plena. Antes, porém, de se debruçar nesse aspecto do pensamento pedagógico de 

Lenin, vale apena ressaltar outros elementos da visão do líder russo sobre a educação. 

As contribuições de Lenin e do NarKomPros se sintetizaram no programa do Partido 

Comunista da Rússia (PCR), escrito sob orientação direta do líder da Revolução, no qual há, 

expressamente, uma série de atribuições ao Estado soviético no tocante à educação. Entre os 

compromissos assumidos no programa, o PCR anuncia a necessidade de transformar a escola 

em um instrumento de destruição da dominação burguesa e edificar o socialismo, a partir das 

seguintes medidas: 

 

1. Instituir a instrução gratuita e obrigatória, geral e politécnica (ensino da 

teoria e da prática dos principais ramos da produção), para as crianças de 

ambos os sexos até os 16 anos. 

2. Criar uma rede de instituições pré-escolares: creches, jardins de infância, 

abrigos para crianças que aperfeiçoem a educação social e facilitem a 

emancipação da mulher. 

3. Realizar totalmente os princípios da escola única do trabalho, liberando o 

ensino da língua materna; o ensino deve ser dado igualmente às crianças de 

ambos os sexos; é preciso criar uma escola absolutamente laica, ou seja, livre 

de toda influência religiosa, onde ocorra uma ligação estreita entre ensino e 

trabalho social produtivo e que garanta a marca da universalidade aos membros 

da sociedade comunista. 

4. Fazer emergir novos quadros [trabalhadores, operários] que trabalhem no 

campo da educação e sejam instruídos segundo as ideias do comunismo. 

5. Incitar a população trabalhadora a participar ativamente da instrução pública 

(desenvolvimento dos “conselhos de educação pública”, mobilização dos 

indivíduos que sabem ler e escrever, etc.). 

6. Garantir a todos os alunos a alimentação, os uniformes e os materiais 

escolares às custas do Estado. 

7. O Estado deve incentivar firmemente os operários e os membros do 

campesinato que queiram se formar por si sós (criar uma rede de instituições 
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de ensino pós-escolares, de bibliotecas, de escolas para adultos, casas e 

universidades do povo, cursos, conferências, cinemas, casas de leitura). 

8. Desenvolver amplamente a formação profissional para as pessoas com idade 

acima de 17 anos, necessariamente ligada aos conhecimentos politécnicos. 

9. Abrir os anfiteatros das universidades a todos aqueles que têm o desejo de 

aprender qualquer coisa, e em primeiro lugar os trabalhadores, permitindo a 

todos que têm capacidade o acesso ao ensino universitário. Abolir todas as 

barreiras artificiais entre as novas forças científicas e a cátedra; assegurar a 

manutenção material àqueles que estudam para dar aos proletários e aos 

membros do campesinato a possibilidade real de frequentar a universidade. 

10. Do mesmo modo, devem ser acessíveis aos trabalhadores todos os tesouros 

artísticos que foram criados graças à exploração do seu trabalho, e se 

encontravam até o presente momento à disposição exclusiva dos exploradores. 

11. Desenvolver ampla propaganda das ideias comunistas e utilizar o aparelho 

e os meios do Estado para este fim. (Apud OYAMA, 2014, p. 57-58). 

 

O programa do PCR assume os principais pontos do POSDR, em especial os pontos que 

garantem uma instrução pública gratuita, às custas do Estado, universal, obrigatória e laica. Os 

elementos da formação política estão presentes, além da vinculação entre o trabalho produtivo 

e o ensino. Logo no primeiro artigo, o Programa caracteriza a educação politécnica como 

“ensino da teoria e da prática dos principais ramos da produção”. Essa afirmação talvez nos leve 

a entender educação politécnica como sinônimo de educação profissionalizante. Porém, como 

veremos, a concepção de politecnia para Lenin transcende esse aspecto. 

É evidente que o elemento da profissionalização não pode ser ignorado na concepção de 

politecnia de Lenin, mas existem outros aspectos que o aproximam da interpretação proposta 

por Marx e Engels. A ideia central da educação politécnica em Lenin é a associação entre ensino 

e trabalho produtivo. Outro aspecto é a unidade entre teoria e prática no desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem. Por fim, Lenin entendia a educação politécnica como uma 

síntese entre a formação profissionalizante e o ensino geral. Para ele, essa divisão deveria ser 

abolida do sistema de ensino russo, pois está marcada pela divisão social do trabalho imposta 

pela produção capitalista. Lenin defendia, portanto, que toda escola soviética deveria ser uma 

escola politécnica, eliminando de forma definitiva a cisão histórica entre trabalho manual e 

intelectual imposta pelo modo de produção capitalista. 

Lenin teve um papel importante na construção teórica da concepção socialista de 

educação politécnica, mas não se limitou a isso. Teve um papel importante nas políticas do 

NarKomPros, de onde orientou algumas políticas de disseminação do ensino politécnico e 

acompanhou com atenção as experiências desenvolvidas por Pistrak e Makarenko, como 

ressalta sua companheira Krupskaia: 
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Desde el momento de la toma del poder, Ilich [Lenin] insistió en que el 

Comisariado de Instrucción Pública se ocupara de dar vida a la escuela 

politécnica. Hubo que hacerlo sin tener ninguna experiencia en médio de un 

colosal desbarajuste económico. Se empezó por la fundación de escuelas 

experimentales. En sus primeros pasos, la enseñanza “politécnica” era muy 

limitada y se manifestaba fundamentalmente en el autoservicio, en el trabajo 

en talleres de carpintería, de costura y de encuadernación. Lenin quería que se 

organizara con toda seriedad en todos los centros docentes la enseñanza de la 

electrificación y hasta bosquejó un plan de trabajo (KRUPSKAYA, 1978, p. 

56). 

 

 Por diversas vezes, Lenin condenou a profissionalização precoce e monotécnica, além 

de defender a educação politécnica como um pressuposto reverso à ideia tradicional de escola 

profissionalizante, como ressalta Koroliov: 

En vários de sus discursos y artículos V. I. Lenin argumentó la necesidad de la 

enseñanza politécnica y trazó, en rasgos generales, las vías de su realización. 

V. I. Lenin criticaba todo intento de sustituir la enseñanza politécnica por la 

profesional, monotécnica. Al condenar la profesionalización temprana, 

concebía la instrucción general y politécnica premissa imprescindible, 

fundamento de la enseñanza preofesional (KOROLIOV, 1977, p. 172). 

 

Um recuo no Programa do partido bolchevique, no que se referia a idade até a qual 

estariam subtendidos os jovens à educação politécnica, fez com que a imagem de Lenin ficasse 

ligada a ideia de profissionalização restrita associada ao ensino politécnico empregado na URSS 

a partir da ascensão de Stalin. Pressionado pelas demandas de desenvolvimento econômico 

impostas pela Nova Política Econômica, o PCR passou a defender que os jovens fossem 

submetidos aos programas de educação geral e politécnica somente até os 15 anos de idade. Isso 

que representou um retrocesso no programa do partido que, em 1917, defendia que esse tipo de 

formação fosse oferecido até os 16 anos. Dois anos depois essa posição foi revista, ampliando a 

idade máxima para a formação de caráter geral e politécnico para os 17 anos. Segundo Lenin, a 

redução da idade representava uma situação “excepcional e imposta por uma necessidade prática 

temporária, pela miséria e ruína do país provocada pelas guerras” (LENIN apud KRUPSKAYA, 

1978, p. 56). 

Essa posição do partido e de Lenin foi atacada por alguns pedagogos soviéticos que 

alegavam que o Estado estava fazendo uma opção por oferecer uma educação de caráter 

monotécnico. Essas críticas eram ressaltadas pela constante menção de Lenin à necessidade de 

se qualificar mão-de-obra para o desenvolvimento industrial da URSS. 

Krupskaia ressaltava, no entanto, que seu companheiro Lenin não era favorável a ideia 

de priorizar uma educação de carácter meramente profissionalizante. Para ela, essa posição era 

de um grupo do NarKomPros, com o qual Lenin não concordava. Segundo ela, em suas teses 
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sobre a educação politécnica, que seriam apresentadas em uma reunião do partido, Lenin fez 

notas sobre a importância de seguir dando ênfase nos modelos politécnicos de formação. As 

teses de Krupskaia, bem como as notas de Lenin, não chegaram a ser publicadas, a pedido do 

próprio Lenin, até 1932, quando a pedagoga publica, na revista Educação Comunista, o artigo 

“O papel de Lenin na luta por uma escola politécnica”, do qual extraímos a seguinte citação:   

 

Vladímir Ilich [Lenin] estimaba que avanzábamos muy despacio en la 

politecnización de la escuela soviética. En el Comisariado de Instrucción 

Pública había uma corriente que pretendía dar, en primer término, um carácter 

profesional a la escuela, que negaba la necesidad de la enseñanza politécnica 

y propugnaba la monotécnica; se decía que no era posible aplicar la enseñanza 

politécnica en todas las partes, que únicamente había que hacerlo en las 

ciudades y que no era necesaria en las aldeas. La idea de la escuela politécnica 

fue completamente tergiversada em Ucrania. Lenin insistía en que se hiciera 

una reunión de Partido. En esta reunión debía de informar yo [Krupskaia] 

acerca de la politecnización. Como es natural le mostré mis tesis preliminares. 

Ilich escribió en ellas algunas observaciones [...] ¿De qué se hablaba en las 

observaciones de Ilich? De la necesidad de subrayar la importância 

transcendental de la enseñanza politécnica. Ilich le concedía enorme 

importancia. Estimaba que la escuela politécnica contribuiría a sentar la base 

para edificar la sociedad sin clases. Deseaba que eso fuese subrayado en mis 

tesis. Ilich creía que era indispensable aconsejar la aplicación inmediata de la 

enseñanza politécnica (KRUPSKAYA, 1978, p. 56). 

 

A própria Krupskaia ressalta que suas teses traziam algumas concessões às ideias do 

grupo dos “profissionalistas” e, que nas suas notas, Lenin dizia que precisava “pensar uma vez 

ou outra” sobre o tema. O fato é que a hesitação de ambos fez com que as ideias de uma formação 

mais utilitária se propagassem. Essa dualidade fez com que as práticas educativas referenciadas 

pela politecnia fossem aos poucos dando espaço pela profissionalização pura e simples. Os 

princípios educativos acabaram sendo suplantados pelo pragmatismo das políticas econômicas. 

Edison Oyama (2009) tem uma avaliação interessante sobre as contradições das posições 

do partido e de Lenin acerca da educação politécnica: 

 

Todavia, muitas das proposições relativas à escola politécnica não foram 

implementadas ou o foram de maneira distorcida, posto que, do lado dos 

educadores e dirigentes soviéticos: muitos se opuseram ao princípio da 

instrução politécnica, dando preferência à instrução técnica tradicional; muitos 

simplesmente não entenderam o que era a educação politécnica. Do lado dos 

professores: muitos eram hostis e contrários ao Estado proletário e assim não 

seguiam ou sabotavam as orientações do governo soviético; muitos não tinham 

experiência nem formação adequada para implementar as mudanças propostas. 

[...] Mas, talvez a maior dificuldade encontrava-se na inexistência das 

condições materiais para que a proposta da educação politécnica fosse 

colocada em prática. Em verdade, entrou-se num círculo vicioso, pois 

defendia-se a educação politécnica como uma das maneiras para se superar a 
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ruína econômica, mas sem um desenvolvimento mínimo das condições 

materiais, ou do desenvolvimento das forças produtivas, também não era 

possível implantar a educação politécnica (OYAMA, 2009, p. 137-138). 

 

De fato, as contradições entre um modelo de desenvolvimento econômico fortemente 

marcado por práticas tayloristas de produção entraram em choque como uma prática pedagógica 

que preconizava a transformação desse sistema. Entender um elemento de cunho educacional 

como um dos elementos para o desenvolvimento econômico também foi um dos equívocos das 

políticas para a educação do governo bolchevique. Ainda nas palavras de Oyama, “um ponto 

teórico nodal e um dos traços mais distintivos da politecnia – sua articulação com um sistema 

de produção socializado – na prática acabou por ser aquilo que em parte inviabilizou sua 

execução plena” (idem). 

No entanto, não é possível avaliar que a concepção de educação politécnica tenha sido 

um fracasso completo por dois motivos principais: em primeiro lugar, houve um intenso debate 

conceitual em torno dessa teoria educacional que proporcionou uma série de avanços 

conceituais em relação às propostas de Marx e Engels. As principais contribuições teóricas 

dizem respeito, principalmente, à produção de Krupskaia e será tema da próxima seção desta 

tese. Em segundo lugar, houve algumas experiências-piloto que conseguiram construir novas 

perspectivas para a compreensão da lógica formativa de uma escola do trabalho. Essas 

experiências são, em especial, as capitaneadas por Pistrak, Shulgin e Makarenko. Como 

veremos, essas escolas foram desenvolvidas em unidades produtivas que estavam alheias às 

orientações macroeconômicas do governo soviético e, por isso, puderam desenvolver práticas 

pedagógicas avançadas na vinculação entre o trabalho e o ensino. Essas experiências também 

serão foco de análise mais adiante. 

 

1.2. As contribuições de Nadedja Krupskaia para concepção socialista de politecnia 

 

As reflexões sobre as contribuições de Nadedja Krupskaia para a construção de uma 

teoria educacional socialista são bastante raras e normalmente vêm vinculadas às ideias de seu 

companheiro Lenin. Mas de fato foi Krupskaia que dedicou de forma mais efetiva aos temas de 

educação, em especial por sua posição no Comissariado do Povo para a Educação. Muitas 

ponderações de Lenin sobre o tema da educação politécnica estavam fundamentadas nas ideias 

de sua companheira, como fica clara em seu texto Acerca de la Enseñanza Politécnica, no qual 

constrói observações sobre as teses de Krupskaia. 
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Assim como Lenin, Krupskaia compreendia a educação como um elemento fundamental 

para a construção de uma nova cultura revolucionária, como ressalta a professora Nereide 

Saviani: 

Para Krupskaia, a educação é indispensável à construção do socialismo, cuja 

essência é a “organização nova de todo o tecido social, em um novo regime 

social, em novas relações entre os homens”. O problema do socialismo, insiste 

ela, não é somente elevar a produtividade do trabalho e incrementar o 

desenvolvimento econômico. Trata-se de edificar uma nova sociedade, em 

novas bases objetivas e subjetivas. Para tanto, é preciso reeducar os adultos e 

educar as jovens gerações (SAVIANI, 2011, p. 31).  

 

Após o triunfo da Revolução de Outubro, Krupskaia e seus camaradas do NarKomPros 

passam a dedicar esforços teóricos e práticos para a construção da escola socialista. A principal 

referência para essa construção era a crítica aos modelos escolares impostos pelas classes 

dominantes antes da Revolução. O Comissariado passa a implementar uma série de mudanças 

nos currículos escolares, bem como nos planos de estudo, nos programas e métodos de ensino-

aprendizagem. Além disso, NarKomPros passa a produzir uma série de manuais e materiais 

didáticos que tinham como objetivo central mudar o paradigma educacional russo. 

As produções da pedagoga passam a ser referência para as políticas educacionais russas 

dos primeiros anos do governo revolucionário e é a partir das suas contribuições que as questões 

ligadas à emancipação feminina passam a ser incorporadas não só nos programas educacionais, 

mas também entre as orientações do partido. As já mencionadas ações de criação de instituições 

pré-escolares que possibilitassem às mulheres terem maior autonomia, além do estabelecimento 

de espaços para crianças e mães lactantes em fábricas e empresas foram alguns dos muitos 

aportes de Krupskaia à luta revolucionária. 

Krupskaia dedicou especial atenção à questão da educação politécnica e da vinculação 

do trabalho produtivo ao ensino. Para ela, esse aspecto da instrução pública teria um papel 

fundamental para a construção da sociedade socialista, já que permitiria impregnar nos 

trabalhadores soviéticos uma nova compreensão dos processos produtivo. As escolas 

politécnicas, portanto, teriam como principal função “despertar nos alunos grande interesse pela 

produção e o desejo de elevá-la a um nível mais alto” (KRUPSKAYA, 1978, p. 55). 

Assim como Lenin, Krupskaia entendia que havia uma necessidade premente para a 

consolidação do socialismo na União Soviética que era o desenvolvimento econômico e, por 

consequência, haveria a necessidade de se fomentar a qualificação dos trabalhadores russos. No 

entanto, a pedagoga era radical na defesa da educação politécnica e atacava a concepção 

tradicional de educação profissionalizante. Dizia ela: 
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Em um país que se industrializa rapidamente, é preciso que os aprendizes 

tenham uma ideia da produção em seu conjunto, conheçam em que direção se 

desenvolve a técnica e saibam trabalhar em qualquer máquina, quer dizer, que 

possuam cultura geral do trabalho e conheçam em geral a matéria. Quem 

adquiriu uma preparação desse tipo se adapta facilmente às mudanças 

constantes da técnica. (KRUPSKAYA, apud SAVIANI, 2011, p. 33). 

 

A referida cultura geral do trabalho, segundo Krupskaia, seria possível apenas através 

da educação geral e politécnica, já que uma a profissionalização estreita limitava a compreensão 

do trabalhador do processo produtivo em sua integralidade. Para a compreensão da diferença 

entre a instrução profissional, ela costumava utilizar o exemplo da indústria têxtil que, quando 

se utilizava de teares movidos à mão, demandava longos processos de preparação profissional 

que poderiam durar até três anos inteiros. Essa formação profissional dava-se no âmbito do 

próprio trabalho, com os trabalhadores assumindo funções cada vez mais avançadas no processo 

produtivo segundo o seu desenvolvimento de aprendizagem. Ela destaca que esse processo de 

ensino-aprendizagem se dava de uma forma individualizada e respeitando o ritmo do 

desenvolvimento de cada trabalhador (KRUPSKAYA, 1978, p. 55). 

Esse processo de aprendizagem individualizado sofre uma completa transformação com 

a mecanização da indústria, dando espaço cada vez maior às escolas profissionalizantes. Para 

Krupskaia, o espaço de formação deixa de ser o ambiente de trabalho, a fábrica, e se torna a 

escola, que deve ser bem equipada o suficiente para atender as demandas da transformação dos 

processos produtivos, com máquinas tais quais as usadas na indústria e que possibilitem uma 

apreensão prática do trabalho. Ela defendia que esse era um processo importante e que a 

educação deveria acompanhar os avanços técnicos e, por isso, o espaço da escola do trabalho 

deveria ser estimulado. Essa escola, no entanto, não deveria apenas a adestrar seus estudantes a 

saber manipular as máquinas, mas compreender o processo produtivo em todas as suas 

instâncias. 

Para isso Krupskaia defendia uma “escola fabril de sete graus49” que conjugasse à 

formação para o trabalho manual e intelectual, que sim, qualificasse o trabalhador para operar 

as máquinas, mas que ao mesmo tempo oferecesse ao estudante o conhecimento da 

organización del trabajo en general, tanto individual como social, así como el 

modo de crear condiciones higiénicas de trabajo, rudimentos de técnica de 

seguridad en todas las fábricas y en las textiles en particular. Por fin los 

alumnos aprenderán la historia del movimiento obrero y sindical de la URSS 

                                                      
49 O texto em espanhol traz a expressão “escuela fabril de siete grados”, traduzido aqui de forma literal. Ao se 

referir a “sete graus”, Krupskaia refere-se aos estágios de formação, que poderiam ser traduzidos por “séries”. 
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y de los países capitalistas y conocerán la lucha internacional de los obreros y, 

en primer lugar, de los del textil (KRUPSKAYA, 1978, p. 56 – grifo nosso). 

 

Esse tipo de formação, para Krupskaia, era a base do que ela entendia por educação 

politécnica e que seria útil de uma forma contínua ao trabalhador, não sendo o mesmo escravo 

das mudanças da técnica e da tecnologia. Compreender o processo produtivo de uma forma mais 

ampla, faz com que o trabalhador consiga apreender conhecimentos de forma integral, ou seja, 

no caso de uma mudança de uma máquina ou de um processo específico na produção, aquela 

formação adquirida seguiria sendo válida. Segundo palavras da própria autora, esse tipo de 

educação politécnica, formará “operários conscientes e hábeis” (idem). 

Outro aspecto importante da concepção de educação politécnica para Krupskaia está 

ligada à necessidade de vínculo estreito entre os conhecimentos disponibilizados aos estudantes 

e a sua realidade objetiva. No trecho grifado supracitado, a autora reforça a necessidade de que 

até mesmo conhecimento que não estejam envolvidos de forma direta com o processo produtivo, 

tenham relação com a realidade do trabalho em que o estudante será inserido. Para isso, o estudo 

da história do proletariado, para futuros trabalhadores da indústria têxtil, deve ser focado no 

processo histórico das lutas dos operários desse ramo específico da produção. 

As contribuições de Krupskaia para a elaboração da concepção socialista de educação 

politécnica foram enormes. Muitas vezes suas posições ficam obscurantizadas nas análises sobre 

o tema devido a sua forte ligação com as posições de Lenin e por ter tido uma posição no 

NarKomPros mais relacionada à articulação das políticas de educação. Figuras como Pistrak, 

Makarenko e Shulgin acabam tendo maior destaque nas análises sobre a educação politécnica 

por estarem ligados a experiências concretas referenciadas por essa concepção. Isso não quer 

dizer, no entanto, que o papel de Krupskaia tenha sido menor. Pelo contrário, as suas ideias 

foram referências fundamentais para as práticas desenvolvidas por essas experiências. 

O trabalho de Krupskaia, apesar de vasto, tem pouca repercussão no mundo ocidental, 

tendo sido pouco traduzido. Isso faz com que as análises sobre a sua importância para a 

construção de uma teoria pedagógica socialista. A análise contida nesta tese foi refém da pouca 

produção sobre a autora e, por isso, pode ser considerada um tanto insuficiente para a 

compreensão de todo o processo e do protagonismo da autora. 
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1.3. Moisey Pistrak e a experiência da Escola-Comuna Lepeshinski 

 

A importância das ideias de Krupskaia talvez se note com mais clareza na influência da 

mesma no trabalho prático de alguns pedagogos como Moisey Pistrak. Segundo Roseli Caldart 

(2008), Pistrak era um dos mais dedicados seguidores da companheira de Lenin, com quem 

trabalhou no Comissariado do Povo para a Educação, sendo por ela designado para dirigir a 

Escola da Comuna Demonstrativa-Experimental P. N. Lepeshinski, popularmente conhecida 

por Escola-Comuna do NarKomPros. Além disso, Pistrak ocupou da Direção Principal de 

Formação Social e Educação Politécnica, sendo o responsável principal por elaborar os métodos 

de ensino para as escolas socialistas. 

Portanto, a contribuição fundamental de Pistrak na construção da concepção socialista 

de educação politécnica esteve na tentativa de pensar modelos de ensino, a partir de experiências 

práticas de ensino. O trabalho na Escola-Comuna, tido como uma experiência-piloto, foi 

profundamente estudada e analisada, sendo as principais reflexões desse processo sintetizadas 

em duas grandes obras: Fundamentos da Escola do Trabalho (de 1924) e A Escola-Comuna. 

Este último trabalho trata-se de um compêndio de textos produzidos por vários de seus 

companheiros que participaram da Escola e foram reunidos numa publicação lançada no Brasil 

pela Editora Expressão Popular em 2009. Essas duas obras serão as referências fundamentais 

para a análise contida nesta seção da tese, que pretende examinar os princípios fundamentais da 

concepção de educação politécnica aplicados na referida experiência. 

Caldart, ao prefaciar a edição brasileira de Fundamentos da Escola do Trabalho sintetiza 

o legado pistrakiano em sete pontos fundamentais que nortearam a análise aqui nessa seção 

contida. São eles: (1) “pensar e fazer uma escola que seja do povo”; (2) “educação é mais do 

que ensino”; (3) “a vida escolar deve estar centrada na atividade produtiva; (4) “a escola precisa 

vincular-se ao movimento social e ao mundo do trabalho; (5) “a auto-organização dos educandos 

como base do processo pedagógico da escola”; (6) “pensar um jeito de desenvolver o ensino 

que seja coerente com o método dialético de interpretação da realidade” e (7) “sem teoria 

pedagógica revolucionária não há prática pedagógica revolucionária” (CALDART, 2008, p. 11-

15). Esses aspectos em conjunto foram uma síntese bastante completa da práxis desenvolvida 

por Pistrak em sua experiência pedagógica na Escola-Comuna. 

Nota-se que os quatro primeiros aspectos estão intrinsicamente vinculados às ideias 

desenvolvidas por Lenin e Krupskaia como base da concepção de educação politécnica, 

obviamente influenciadas pelas ideias originais de Marx e Engels. O entendimento de que a 

educação é um elemento fundamental para a transformação da cultura dos trabalhadores e para 
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a construção do socialismo é claramente uma inspiração das reflexões leninistas sobre os 

aspectos da revolução cultural. Pistrak afirmava que “a revolução e a escola devem agir 

paralelamente, porque a escola é a arma da revolução” (PISTRAK, 2008, p. 31). Essa ideia traz 

a base do que ele pensava da escola, que até a revolução tinha servido aos interesses das classes 

dominantes (burguesa e oligárquica) e, a partir de outubro de 1917, deveria servir aos 

trabalhadores. 

A concepção de educação politécnica de Pistrak está fortemente alicerçada nas ideias de 

Marx, Engels e Lenin. Em “As Principais Características da Escola Politécnica”, Pistrak 

recupera as principais contribuições desses autores para definir seu entendimento sobre a 

politecnia, não trazendo elementos novos para constituição do conceito. Ele, no entanto, ressalta 

a necessidade de atrelar o ensino ao “trabalho socialmente necessário”, categoria que foi 

desenvolvida de forma mais pormenorizada por Viktor Shulgin e será objeto de análise na 

próxima seção deste capítulo (PISTRAK50, 2015, p. 22-23).  

Além disso, a vinculação do ensino com os aspectos da realidade objetiva e das 

atividades produtivas são fundamentos da concepção de politecnia elaborados pelos pedagogos 

do NarKomPros. Os três últimos elementos destacados por Caldart dão conta das referências 

para a construção de uma nova metodologia de ensino-aprendizagem centrada no trabalho. Será 

nesses aspectos que Pistrak concentrará seus esforços na Escola-Comuna. Já havia uma base 

teórica relativamente desenvolvida, que eram os princípios do que se entendia como educação 

politécnica e do materialismo histórico e dialético. Surgia então um desafio: construir um 

modelo educativo referenciado nessas ideias e que tivesse no trabalho o elemento pedagógico 

fundamental. 

Pistrak destaca que nos primeiros meses do governo revolucionário, a maior 

preocupação era estabelecer as bases da construção das políticas educacionais. Somente a partir 

de 1918, quando se elaboram os princípios básicos na Declaração sobre a Escola Única do 

Trabalho, é que se estabelecem as primeiras diretrizes educacionais. O interessante é que esse 

documento assume que, em seus primeiros momentos, a escola do trabalho soviética é 

desenvolvida “pelos representantes avançados da escola da pedagogia burguesa”, em especial 

John Dewey51. Segundo ele, isso acontece porque as bases fundamentais da pedagogia soviética 

ainda não estavam consolidadas, só sendo elaboradas de forma definitiva em 1919, quando da 

                                                      
50 Só tivemos acesso à obra “Ensaios sobre a Escola Politécnica” (PISTRAK, 2015), após o término da pesquisa e 

da redação final da tese. As observações sobre a obra são fruto de uma análise pouco detida da obra. 
51 John Dewey (1859-1952) foi um pedagogo estadunidense, de formação liberal, responsável principal pelo 

desenvolvimento da Pedagogia Progressiva nos Estados Unidos e pela pedagogia da Escola Nova. 
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aprovação do programa de educação do Partido bolchevique. Pistrak afirma também, que as 

ideias escolanovistas pareciam bem mais progressistas do que as implementadas pelo sistema 

de ensino da Rússia czarista (PISTRAK, 1934, apud FREITAS, 2013, p. 39). 

A Escola-Comuna surge, em 1918, na pequena aldeia de Litvinovich, justamente em um 

momento de transição entre uma pedagogia de base burguesa para o início da construção de uma 

pedagogia soviética. Ainda assim, Krupskaia ressalta que: 

O método de construção que assimilou para si a escola experimental-

demonstrativa do Comissariado Nacional da Educação é igual ao método de 

construção revolucionário do poder Soviético em geral: avaliação atenta de 

todas as condições, todo o meio ambiente, sondagem dos germes do futuro 

mais vitais e aptos ao desenvolvimento, criação para eles das condições 

favoráveis (KRUPSKAYA, 2013, p. 105). 

 

A ambiguidade da pedagogia dos primeiros anos é compreensível, e foi através da crítica 

dessas contradições que se efetivou os elementos fundamentais do método de ensino-

aprendizagem da Escola-Comuna. Pistrak salienta que a Declaração sobre a Escola Única do 

Trabalho traz consigo a exigência da introdução do trabalho como base do ensino. Ele admite, 

no entanto, que isso não é uma inovação da escola soviética e, mesmo nas escolas burguesas já 

havia se tido o trabalho como uma referência para as práticas pedagógicas. 

 

A primeira e mais importante exigência da Declaração foi a “exigência da 

introdução do trabalho como base do ensino”: a nova escola deve ser do 

trabalho. Para as escolas do Estado Soviético, que está em processo de 

mudança do regime capitalista para o socialista, isto, claramente ainda é mais 

necessário do que para escolas dos países avançados capitalistas, mas, 

entretanto, também lá foi reconhecida necessidade semelhante em algum nível 

concretizada. A ligação da Declaração com a escola burguesa avançada está 

aqui claramente esboçada. A exigência da introdução do trabalho deduz-se na 

Declaração de dois aspectos fundamentos: primeiro, do princípio de 

“familiarização ativa, viva e criativa com o mundo”. O “princípio do trabalho” 

reduz-se aqui ao princípio do ensino ativo. Esta orientação da Declaração 

conduziu à nossa escola ao “método do trabalho”, semelhante às orientações 

pedagógicas de Lay52 e Dewey, isto é, o método que dominou algum tempo na 

nossa escola. Em segundo lugar, do “desejo imediato de familiarizar os alunos 

com aquilo que é mais necessário para eles na vida, com aquilo que joga papel 

dominante na vida na época atual – o trabalho agrícola e industrial em todas as 

suas formas” (PISTRAK, 1934, apud FREITAS, 2013, p. 39-40). 

 

Com o passar do tempo, e a construção de uma crítica a pedagogia de Lay e Dewey53, 

os pedagogos responsáveis pela Escola-Comuna passam a desenvolver um método próprio de 

                                                      
52 Wilhelm August Lay (1862-1826) foi um pedagogo alemão responsável pelo desenvolvimento da “Pedagogia 

Experimental”. 
53 Um dos principais responsáveis pela construção da crítica à pedagogia de Dewey na URSS foi Viktor Shulgin, 

cujas contribuições serão abordadas na próxima seção deste capítulo. 
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ensino. Trata-se de uma reconstrução crítica desses métodos, apoiados em uma dimensão mais 

ampla do trabalho e nas contribuições do materialismo histórico e dialético. Esse método ficaria 

conhecido como “método dos complexos”, mas pode aparecer na literatura sobre a denominação 

“método dialético dos complexos” ou mesmo “sistema dos complexos”. Antes de discorrer 

sobre o desenvolvimento do método em si, é preciso, no entanto, compreender como Pistrak 

entendia a dimensão educativa do trabalho. 

Pistrak e seus companheiros da Escola-Comuna entendiam o trabalho em sua dimensão 

ontológica, e por isso, viam nele uma potência formativa e pedagógica, como pode-se notar em 

algumas das observações feitas em trabalhos coletivos sobre a escola: “ (...) Pode-se ver o 

trabalho como um princípio básico que forma a personalidade, como meio de criar a pessoa com 

aptidões coletivas, formar e desenvolver nela uma de aptidão sociais e hábitos” (PISTRAK et 

al54 ., 2013, p. 206). Sendo assim, eles entendem o trabalho em sua dimensão positiva, e 

acreditam que é possível extrair esses aspectos positivos dos educandos vinculando o ensino ao 

trabalho. Eles compreendem, no entanto, que não basta estabelecer esse vínculo para se lograr 

uma educação integral e emancipadora. 

O trabalho por si mesmo não pode resolver a questão. O trabalho, então, e 

somente então, torna-se a solução para do problema básico escolar, se ele for 

tomado na perspectiva da revolução social, se ele orienta-se pela construção 

comunista, e se nele, como fundamento seguro, unem-se os princípios básicos 

da escola moderna, isto é, a ligação com a atualidade e com a auto-organização 

(idem). 

 

Pode-se dizer, portanto, que os princípios fundamentais da Escola-Comuna são o 

trabalho como centro do processo pedagógico, associado às questões da auto-direção por parte 

dos educandos dos processos formativos e do vínculo do ensino às questões da atualidade. É 

sempre importante ressaltar que a atualidade em questão se refere à construção do socialismo 

soviético e do desenvolvimento econômico do país. Do trecho supracitado, infere-se também o 

aspecto central da crítica dos pedagogos da Escola-Comuna a pedagogia progressiva burguesa, 

que apesar de estar centrada na atividade do estudante, não está atrelada a um processo de 

transformação da sociedade. Todos esses elementos – relativos ao trabalho, à auto-organização, 

à atualidade e à crítica à pedagogia deweyana – serão analisados de forma mais pormenorizada 

na seção seguinte, quando do estudo das contribuições de Viktor Shulgin para a construção da 

concepção soviética de politecnia e das práticas da Escola-Comuna. 

                                                      
54 Trabalho coletivo produzido por Moisey Pistrak, Elizaveta Berezanskaya, Olga Leytnekker, Robert Mikelson, 

Aleksei Strazhev e Viktor Shulgin. 
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Nessa seção, concentraremo-nos nas contribuições de Pistrak para a construção do 

método de ensino-aprendizagem aplicado na Escola-Comuna. O método desenvolvido, segundo 

o próprio Pistrak, deveria ser conhecido como “organização do sistema de ensino segundo os 

complexos”, sendo tomado como uma tentativa de aplicação do método dialético ao processo 

de aprendizagem. 

 

Como já observamos, o objetivo do esquema do programa oficial é ajudar o 

aluno a compreender a realidade atual de um ponto de vista marxista, isto é, 

estudá-la do ponto de vista dinâmico e não estático. Estuda-se a realidade atual 

pelo conhecimento dos fenômenos e dos objetos em suas relações recíprocas, 

estudando-se cada objeto e cada fenômeno de pontos de vista diferentes. O 

estudo deve mostrar as relações recíprocas existentes entre os aspectos 

diferentes das coisas, esclarecendo-se a transformação de certos fenômenos em 

outros, ou seja, o estudo da realidade atual deve utilizar o método dialético. 

Apenas um conhecimento da realidade atual deste tipo é um conhecimento 

marxista (PISTRAK, 2008, p. 134) 

 

Pistrak destaca que o método teve, ao longo do seu desenvolvimento três abordagens 

distintas. A primeira delas diz respeito a “tomar um objeto e analisá-lo do ponto de vista de uma 

disciplina ou de um conjunto de disciplinas próximas”. Pode-se dizer que essa abordagem parte 

de uma temática (complexo) concreta para elaborar mediações entre os conhecimentos de uma 

ou mais ciências ou campo do conhecimento. Ele destaca que essa abordagem acabou por 

abordar complexos de forma fortuita e sem uma organização sistemática do ensino (PISTRAK, 

2008, p. 132). 

Em um segundo momento, passou-se a abordar o método de complexos “como o 

desenvolvimento de ideias sugeridas por um objeto, a concentração de todo o programa de 

ensino sobre um dado objeto, durante um tempo determinado”. Apesar de ter sido considerado 

um avanço, apresentou problemas relacionados à relação entre conhecimentos teóricos e 

práticos. Essa apropriação se aproxima muito das abordagens metodológicas aplicadas pela 

escola ativa de base burguesa, aplicados pela pedagogia da Escola Nova. Há evidentes 

similitudes com aspectos do Método de Projetos, desenvolvido por William Kilpatrick, um dos 

mais dedicados discípulos de John Dewey. 

A influência da pedagogia deweyana, como já foi dito era citada pelo próprio Pistrak, 

mas havia algumas diferenças fundamentais que é importante demarcar. Apesar de entenderem, 

assim como Dewey, que a escola deveria estar em relação direta com os elementos da vida, da 

realidade objetiva, os pedagogos da Escola-Comuna entendiam que a diferença básica é que a 

realidade soviética estava permeada por um processo de transformação estrutural, sintetizado 
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no projeto societário da construção do socialismo. Esse elemento era algo essencial para as 

metodologias ativas propostas por Pistrak, e carregava o método de um elemento político 

inexistente nas experiências da Escola Nova, entendida como um mero instrumento de 

manutenção de dominação burguesa. 

Assim sendo, chegamos ao momento da consolidação do sistema do complexo, posto 

em prática de forma definitiva, que segundo o próprio deveria seguir as seguintes questões de 

ordem prática: 

Primeiro, a escolha do objeto do complexo (tema do complexo) e a relação 

entre os complexos; segundo, a forma de estuda cada tema de complexo; 

terceiro, a organização do ensino segundo o sistema dos complexos; quarto, a 

organização do trabalho das crianças para o estudo dos temas segundo o 

sistema dos complexos. Trata-se, na mesma medida, de questões de ordem 

metodológica e de questões de pedagogia social (PISTRAK, 2008, p. 134). 

 

Cada uma dessas questões metodológicas foi esmiuçada por Pistrak em Fudamentos da 

Escola do Trabalho, e traremos aqui de forma sintetizada. Esses aspectos são importantes para 

a análise, pois no último capítulo desta tese, analisaremos as proximidades entre essas questões 

de ordem metodológica em comparação com o método de ensino do Instituto Politécnico da 

UFRJ em Cabo Frio. 

Pistrak defendia que a seleção dos temas do complexo deveria obedecer um esquema de 

programa oficial, evitando escolhas fortuitas ou de objetos insignificantes. O complexo em 

questão deveria ser um fenômeno de “grande importância e de alto valor, enquanto meio de 

desenvolvimento da compreensão das crianças sobre a realidade atual”. Ele usa um tema curioso 

para demonstrar a importância da escola de um complexo relevante: “a vaca”. O pedagogo da 

Escola-Comuna reconhece que a partir desse complexo é possível fazer uma série de mediações 

entre conhecimentos de áreas distintas do conhecimento, mas se a “vaca” não tem uma relação 

direta com a realidade objetiva do educando, todo o processo de ensino-aprendizagem estará 

comprometido. Essa talvez seja a principal diferença entre a abordagem metodológica da 

Escola-Comuna em relação à Escola Nova. Pistrak defende que “o critério necessário para a 

seleção dos temas deve ser procurado no plano social e não na pedagogia ‘pura’”. Ou seja, “o 

complexo deve ser importante, antes de tudo, do ponto de vista social, devendo servir para 

compreender a realidade atual (PISTRAK, 2008, p. 136). Esses complexos poderiam ser 

divididos em subtemas distintos, desde obedecessem uma relação lógica entre os temas de 

complexos sucessivos. 
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A forma de estudo dos complexos, proposta por Pistrak, deveria obedecer uma relação 

dialética entre os temas, demarcando as múltiplas determinações e as mediações entre os 

complexos e as especificidades de cada disciplina, obedecendo o seguinte sistema: 

Cada complexo pode ser analisado de duas formas: ou como um assunto 

preciso, delimitado; ou como um assunto principal, encadeado por múltiplas 

relações a toda uma série de outros fenômenos não menos importantes; como 

um fenômeno típico, relacionado com outros fenômenos análogos; como um 

fenômeno que se enraíza na vida social, contribuindo para determiná-la 

(PISTRAK, 2008, p. 137). 

 

Para deixar mais claro a forma de abordagem dos complexos, Pistrak dá um exemplo de 

um complexo abordado na Escola-Comuna, para uma turma de terceiro ano do primeiro grau: 

“o homem”. Ele destaca que esse complexo pode ser estudado a partir de uma série de 

perspectivas, como ressalta: 

 

Pode-se analisar o homem do ponto de vista biológico, mas pode-se também, 

a partir do mesmo tema, imaginar o trabalho do homem como socialmente 

indispensável, colocando o problema do trabalho livre e do trabalho 

dependente, passando às formas sociais do trabalho, à luta contra a exploração, 

à revolução social; o problema da alimentação pode ser colocado, por exemplo, 

em relação ao problema-cooperativo; o estudo da proteção da saúde levará ao 

problema das doenças sociais, da luta que se trava contra elas, entre nós e nos 

países burgueses, à medicina soviética, etc. Se absorvermos todos estes temas 

no complexo “o homem”, vamos imediatamente tocar na relação entre este 

tema e o que se segue no programa: “A Revolução de Outubro”. De fato, temos 

aí um tema que pode ser analisado do ponto de vista da luta para garantir um 

futuro melhor às formas do trabalho humano, liberado os trabalhadores do jugo 

da exploração, etc. Estes dois complexos “o homem” e “A Revolução de 

Outubro” estão internamente relacionados, interpenetrando-se mutuamente, 

digamos assim.  (PISTRAK, 2008, p. 138).  

 

Pistrak acredita, portanto, que a abordagem mais adequada deveria ser a que desse a 

possibilidade de compreensão do complexo através das questões da atualidade. No caso da 

realidade histórica da Escola-Comuna, o tema da Revolução estava relacionado, de forma direta 

ou indireta, com todos os complexos estudados, já que este era o tema mais suscitante daquela 

atualidade. 

Em seguida, Pistrak passa ao tema da organização do ensino segundo o sistema dos 

complexos. Não nos deteremos a esse tema de forma detalhada, mas se pode dizer que a 

organização do ensino obedecia a uma lógica de progressão que especificava complexos de 

estudo para cada etapa de formação dos alunos. Conforme o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem os complexos eram desdobrados, em abordagens mais específicas, 

centradas cada vez mais em trabalhos de maior complexidade. Ele defendia abordagem distintas 
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para as escolas de primeiro e segundo grau, sendo que no primeiro grau os alunos estariam numa 

etapa preparatória para o mundo do trabalho. Já no segundo grau, os educandos estariam 

inseridos em unidades produtivas mais específicas, como oficinas ou fábricas, e obedeceriam a 

um plano de trabalho mais detalhado. 

Uma questão importante é a inserção de todas as disciplinas em um complexo ligado à 

um trabalho específico. Pistrak destaca que seria desejável que todas estivesse integradas no 

processo de trabalho, mas reforça que na experiência da Escola-Comuna nem sempre isso foi 

possível. Sobre esse tema ele destaca: 

Certas disciplinas escolares podem escapar do quadro dos complexos sem 

prejuízo sensível, por exemplo: a música; cultura física; as línguas 

estrangeiras, em parte; em parte igualmente (mas nem sempre) certas 

disciplinas artísticas, etc. Não é necessário um esforço especial para introduzir 

estas disciplinas no complexo. Mas todas as outras disciplinas dos dois grupos 

fundamentais ciências naturais e matemáticas, sociologia e língua materna – 

sem exceção, podem e devem estar subordinadas ao tema geral do complexo, 

esclarecendo este ou aquele aspecto do mesmo. (PISTRAK, 2008, p. 147) 

 

Pistrak admite, portanto, para temas com dificuldades de subordinação ao complexo, que 

haja uma abordagem mais específica para dar conta dessas demandas de conhecimento. 

Por fim, Pistrak destaca a importância da organização do trabalho das crianças no 

sistema do complexo. Esse tema é o mais importante do sistema, pois será o que sintetizará a 

dinâmica do processo de aprendizagem. Inicialmente, o pedagogo destaca a importância de 

haver uma compreensão coletiva entre professores e estudantes, estando o plano de trabalho 

bem organizado e claro para todos. Outro elemento fundamental é a questão do trabalho 

coletivo, como forma de organização do trabalho e de definição das responsabilidades coletivas, 

que deve ser referenciado pela auto-organização dos estudantes. Além disso, existe uma 

avaliação sobre a possibilidade dos alunos se adaptarem às exigências físicas do trabalho 

proposto. 

Um outro aspecto desenvolvimento por Pistrak era o envolvimento dos estudantes, de 

forma direta, no trabalho produtivo. Ele defendia que era na fábrica onde se deveria efetivar a 

integração dos estudantes com a sociedade, através da produção propriamente dita. Para ele, 

essa ligação entre estudantes e os processos produtivos deveriam se dar desde a educação básica, 

porém o pedagogo lamentava a falta de normatização e regulamentação para que isso ocorrera, 

o que obrigou a transportar para as escolas unidades produtivas, que obviamente não tinham as 

mesmas caraterísticas que as fábricas. 

Ainda assim, Pistrak cria que a experiência da Escola-Comuna deveria ser uma 

referência para a escola soviética, pois integrava o ensino a partir da vinculação do trabalho e 
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da educação, da relação do processo de ensino-aprendizagem com a realidade objetiva da 

atualidade e que, através do incentivo do trabalho coletivo seria possível criar o senso de 

solidariedade capaz de consolidar os processos políticos da construção do socialismo. 

 

1.4. Viktor Shulgin e a luta pelo Politecnismo 

 

Viktor Shulgin foi um dos expoentes da primeira geração de pedagogos da União 

Soviética que compuseram o Comissariado do Povo para a Educação. Além disso, Shulgin foi 

companheiro de Pistrak na Escola-Comuna e diretor do Instituto de Métodos do Trabalho 

Escolar. Apesar de ter trabalhado com Pistrak, isso não garantiu que os dois tivessem tido 

concordância em todos os temas. Pelo contrário, os dois foram protagonistas de grandes debates 

relacionados aos modelos de ensino em especial na aplicação de práticas pedagógicas 

referenciadas na politecnia em escolas urbanas e no campo. 

Shulgin se refere ao conceito de educação politécnica como “politecnismo” e, em 

nenhum momento da sua obra publicada em português, há alguma justificativa para o uso do 

termo. Portanto, trataremos aqui “politecnismo” como um sinônimo de politecnia, porém, nessa 

seção da tese, respeitaremos a nomenclatura utilizada pelo autor. 

Em um dos seus textos mais divulgados, intitulado Rumo ao Politecnismo – que no Brasil 

deu nome a um volume de compilações de diversos textos do autor –, Shulgin evidencia que na 

União Soviética dos primeiros anos da Revolução, havia grandes controvérsias em torno do que 

era a educação politécnica. Nesse trabalho ele enuncia quatro tendências interpretativas para o 

conceito. A primeira delas é a que entende politecnismo como “artesanato múltiplo” e que 

compreende ser suficiente para aplicar essa concepção de educação ter numa escola uma oficina. 

Shulgin critica essa interpretação evocando as ideias de Marx de que a educação politécnica está 

ligada à fábrica. Além disso, a base da sua crítica a essa interpretação está na forma como o 

trabalho nessas oficinas escolares é encarado. Para ele, o trabalho nessas oficinas, em geral, é 

meramente uma reprodução de tarefas manuais, não havendo articulação entre teoria e prática. 

Para essa tendência interpretativa, existe o entendimento de politecnismo é sinônimo de 

educação profissional. Ele então refuta essa ideia com o seguinte argumento: 

Uma pessoa educada no politecnismo não apenas conhece bem um trabalho. O 

seu horizonte é mais largo. Ele conhece o lugar desta produção no sistema de 

produção do país, do mundo; conhece os princípios básicos de uma série de 

indústrias; pode trazer para o trabalho a criatividade, a invenção, uma vez que 

conhece a tecnologia do material e história de uma série de ferramentas e 

indústrias; assim como é familiarizada com os mais recentes avanços no 
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conhecimento científico, tem conhecimento de física, química, etc., que 

introduz na prática. (SHULGIN, 2013, p. 197-198). 

 

Na crítica à ideia de profissionalização, Shulgin elenca alguns dos fundamentos do seu 

entendimento sobre a educação politécnica: a compreensão do trabalhador de todo o processo 

produtivo, e não só de uma atividade específica; a unidade entre teoria e prática; o vínculo entre 

o trabalho manual e intelectual; além da apreensão dos fundamentos básicos das ciências e da 

tecnologia. Ele nega veementemente essa interpretação que tende associar apenas o trabalho à 

escola, sem pensar em uma educação que alargue os horizontes dos trabalhadores. Ele alerta 

para o equívoco cometido por pedagogos como Pinkevich, que assumem, segundo ele, a 

interpretação de Marx sobre a politecnia como se fosse a mesma feita por Paul Robin. A 

diferença fundamental entre as ideias de Marx e de Robin é que o primeiro entendia que a 

educação politécnica estava vinculado ao espaço da fábrica, enquanto o segundo entendia que 

uma escola politécnica era a que oferecia muitas possibilidades de formação para diversos 

ofícios. 

A segunda tendência interpretativa que Shulgin criticava era a defendida pelo seu 

companheiro da NarKomPros e da Escola-Comuna, Moisey Pistrak. Para ele, a concepção de 

politecnia defendida por Pistrak era “incerta, indeterminada”. Shulgin acusava o seu camarada 

de compreender a escola artesanal como politécnica, compreendendo que havia mais 

oportunidades para o desenvolvimento do politecnismo em um passado onde prevaleciam o 

artesanato, a manufatura e agricultura. Mais uma vez, Shulgin remete-se a Marx para defender 

a tese que a escola politécnica deve ser empregada em vinculação com a indústria de larga 

escala, no sistema fabril.  

O argumento central da crítica de Shulgin a Pistrak é de que, baseado nas ideias de Marx, 

Engels e Lenin, o ensino politécnico deve primar pela “maior diversidade possível na ocupação 

de cada membro, tanto na esfera da agricultura, como na indústria, e, consequentemente, a 

preparação da juventude para as atividades técnicas multilaterais”. Sendo assim, a prevalência 

dada ao artesanato e à agricultura defendida por Pistrak seria um equívoco (SHULGIN, 2013, 

p. 201). Ele defendia, portanto, uma escola na qual os educandos pudessem, ao mesmo tempo, 

vivenciar a produção da fábrica e da agricultura, de forma intermitente. 

Pistrak rebatia a crítica de Shulgin acusando-o de aderir a uma “teoria das ilhas”, na qual 

só seria possível haver escolas politécnicas junto a centros urbanos, a grandes fábricas e 

empresas. Shulgin replicava que o modelo de desenvolvimento industrial adotado pelo governo 

possibilitava que as fábricas estivessem espalhadas por todas as partes do território, inclusive 
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no interior, o que possibilitaria o vínculo entre atividades industriais e agrícolas (SHULGIN, 

2013, p. 204). 

A polêmica entre os dois, ao nosso ver, está direcionada à forma como ambos 

compreendem a realidade objetiva da Rússia pós-Revolução. Pistrak tem uma visão mais realista 

das condições de desenvolvimento do país, entendendo que boa parte da população ainda estava 

no campo e que, mesmo com um rápido processo de industrialização, essa realidade demoraria 

muito a se transformar por completo. Sendo assim, as escolas deveriam estar voltadas para as 

questões da atualidade e, em grande medida, priorizar a formação politécnica dos camponeses. 

Por outro lado, Shulgin entendia que estava entre as tarefas da Revolução a transformação da 

base da economia soviética, mudando as características produtivas do país através do 

desenvolvimento industrial. Como vimos, essa era uma orientação expressa da política 

econômica soviética, e Shulgin admitia que a escola deveria assumir esta tarefa. Preparar os 

trabalhadores para essa nova realidade seria então um objetivo primordial da educação 

politécnica na União Soviética. 

Pode-se dizer, portanto, que Shulgin estava mais alinhado às ideias de Lenin do que 

Pistrak. É importante ressaltar que Lenin via uma importância estratégica em incorporar os 

elementos do desenvolvimento industrial em todas as escolas politécnicas soviéticas. Pistrak 

tampouco era contrário a essa ideia, mas entendia que as condições objetivas inviabilizavam 

esse modelo. Trata-se, portanto, de uma questão de estratégia política para a educação. 

É importante ressaltar que não havia uma discordância conceitual significativa entre os 

dois autores. Shulgin certamente era um defensor mais radical dos escritos marxistas e não via 

possibilidades da educação politécnica fora de um modelo que admitisse de forma efetiva o 

trabalho produtivo fabril. 

Na nossa visão, essa questão não é fundamental na concepção de politecnia de Marx e 

Engels, por mais que ambos ressaltassem em diversos momentos a importância do vínculo entre 

educação e o sistema fabril. Como vimos no, primeiro capítulo, Engels inclusive usou em alguns 

trabalhos o termo ensino industrial55 para definir o tipo de educação para a classe trabalhadora. 

Nossa compreensão é de que os autores originais do marxismo estavam preocupados, 

essencialmente, com a elevação do nível cultural do proletariado como classe que, segundo eles, 

estaria na vanguarda da Revolução. O fato é que a realidade russo-soviética era bem distinta dos 

países do capitalismo da Europa Ocidental. Para nós, o que é fundamental de fato é a relação da 

educação com o trabalho real, objetivo, e dificilmente Marx se oporia a escolas politécnicas no 

                                                      
55 Ver nota 33. 
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campo, no caso soviético. Será que se Marx estivesse pensando a educação politécnica na 

realidade atual do século XX seguiria defendendo a educação politécnica vinculada à indústria 

e ao sistema fabril? Acreditamos que não. Portanto, entendemos que essa polêmica é um caso 

menos importante. 

A polêmica de Shulgin com Aleksei Gastev56 nos parece mais relevante. Essa seria, na 

análise de Shulgin a terceira tendência interpretativa do politecnismo. Segundo ele, Gastev 

defendia um sistema de ensino que priorizasse a formação dos trabalhadores para lidar com as 

máquinas e que esse deveria ser o foco da educação politécnica. Shulgin contra-argumenta 

dizendo que não seria desejável formar trabalhadores para lidar especificamente com alguns 

tipos de máquina. Mais uma vez ele se vale do argumento que o politecnismo deve proporcionar 

uma formação mais integral que possibilite o trabalhador não só lidar com as máquinas, mas 

compreender o processo produtivo como um todo. Outro argumento é o de que há um avanço 

constante na evolução técnica dos processos produtivos e que especializar os trabalhadores no 

uso de um só tipo de ferramenta, o deixaria, com o passar do tempo, sem possibilidades de 

atuação. 

Por fim, sua última polêmica se dá com autores como Schimidt57, que acreditavam ser 

irrealizáveis as propostas pedagógicas de Shulgin, principalmente no que se refere a alternância 

do trabalho no campo e na indústria nas escolas politécnicas, diante das condições econômicas 

daquele momento na União Soviética. Mais uma vez, Shulgin retoma o argumento da polêmica 

com Pistrak, valendo-se, por exemplo, da afirmação feita por Engels de que, na escola 

politécnica socialista, “as mesmas pessoas estarão envolvidas na agricultura e no trabalho na 

indústria, em vez de deixar que sejam feitas por duas classes distintas”. Sendo assim, Shulgin 

defendia que os alunos se dedicassem durante algumas estações do ano ao trabalho no campo e 

em outras na cidade. Os que não concordavam com essa ideia argumentavam, como Pistrak, que 

as condições materiais para integrar toda essa massa de trabalhadores em formação às fábricas 

ainda não eram possíveis. Shulgin, no entanto, dá uma série de exemplos onde essa realidade já 

ocorria. 

Os debates em que Shulgin se envolve com outros educadores, para a análise aqui 

proposta contribuem pouco. Fizemos questão de situá-los para deixar claro as polêmicas e a 

falta de consenso que havia na URSS sobre a questão da educação politécnica. Além disso, 

                                                      
56 Aleksei Gastev (1882-1939) foi um líder sindical e poeta russo, que participo ativamente das insurreições que 

cultimaram na Revolução Russa de 1905. A partir de 1920, tornou-se diretor do Instituto Central do Trabalho (ICT). 
57 Não há maiores referências biográficas sobre o autor no texto e, portanto, não foi possível identifica-lo de forma 

precisa. 
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através desses debates é possível compreender um pouco da visão de Shulgin sobre o 

politecnismo. Esse afã na disputa sobre o conceito expresso na obra do autor reflete também a 

sua militância na defesa da educação politécnica. Nota-se claramente que o autor estava inserido 

de forma clara nas polêmicas entre profissionalistas e defensores da politecnia, expressa na 

seção que analisou as contribuições de Lenin para o tema. Por mais que houvesse discordâncias, 

podemos situar Lenin, Krupskaia, Pistrak e Shulgin no mesmo campo, o dos defensores de uma 

educação politécnica que possibilitasse uma formação integral aos trabalhadores. 

Shulgin tinha uma compreensão muito otimista e positiva dos avanços alcançados pela 

educação politécnica como um dos elementos da construção do socialismo soviético e tinha 

profundo conhecimento das experiências referenciadas nesse preceito. Em sua obra, nota-se a 

compreensão profunda das práticas desenvolvidas não só em experiências-pilotos como a 

Escola-Comuna do NarKomPros, mas de outros casos espalhados pelo país. A análise de cada 

uma dessas experiências tomaria tempo do leitor e espaço nesta tese. Preferimos, então, 

concentrarmos na concepção de educação politécnica construída por Shulgin, que decerto se 

aproxima das proposições de Marx, Engels e Lenin, bem como de seus companheiros de 

Comissariado. 

Para compreender de forma mais completa a ideia de politecnismo em Shulgin, é 

fundamental compreender a sua apreensão da categoria trabalho e a formulação do conceito 

“trabalho socialmente necessário”. Como um marxista bem formado, Shulgin tinha uma 

apropriação plena das dimensões ontológicas do trabalho propostas por Marx e Engels. Ele 

entendia o trabalho como um elemento formativo fundamental, que devia estar vinculado à 

educação em todos os níveis, do ensino infantil ao universitário. No entanto, assim como Pistrak, 

ele percebeu que as primeiras experiências pedagógicas desenvolvidas na URSS não se valiam 

desses aspectos positivos do trabalho de uma forma eficiente na escola. Essa pouca efetividade 

dos elementos formativos do trabalho na escola soviética dos primeiros anos estava relacionada, 

segundo o pedagogo, à forma fortuita em que os trabalhos eram submetidos aos estudantes. Essa 

mesma crítica Pistrak constrói ao analisar os problemas do sistema de complexos nos primeiros 

anos de sua aplicação. Essas escolhas fortuitas dos complexos causavam o que Shulgin 

convencionou chamar de “trabalho aleatório” ou “trabalho casual” (SHULGIN, 2013, p. 74). 

Shulgin entendia por trabalho socialmente necessário – ou trabalho social – o seguinte: 

 

Parece-me que seria correto incluir na definição de trabalho social os seguintes 

pontos: antes de tudo, é aquele trabalho que produz algum resultado que é 

plenamente real, inteiramente concreto, por um lado; por outro, é o tipo de 

trabalho que tem valor pedagógico, pois não é segredo nenhum que o trabalho 
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pode ser muito necessário, muito útil para a sociedade, mas pedagogicamente 

pode não ter nenhum valor ou até mesmo ser pedagogicamente prejudicial. E, 

neste caso, este tipo de trabalho não deve entrar nessa categoria (SHULGIN, 

2013, p. 89). 

 

Portanto, para a realidade social da União Soviética dos primeiros anos, o trabalho 

necessariamente útil deveria estar, ao mesmo tempo, conectado às demandas sociais e 

econômicas da Revolução e atender às demandas do processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes das escolas. Além disso, como ressalta também Pistrak, é preciso saber também se o 

trabalho submetido a determinado grupo de estudantes é realizável, seja pelas suas exigências 

físicas ou pelas intelectuais. Caso não se encaixe nessas três condições, o trabalho em questão 

deixa de se encaixar nessa categoria de trabalho social e passa a ser um trabalho casual ou 

aleatório. 

Esse elemento, além de ser um dos fundamentos da concepção de politecnia de Shulgin, 

é a base da crítica que ele constrói à pedagogia da Escola Nova. Apesar de considerar o método 

de ensino-aprendizagem implementado nas escolas ativas interessante, Shulgin é crítico à visão 

de atividade dada por autores como John Dewey em suas pedagogias. Ao contrário da Escola 

do Trabalho defendida pelos soviéticos, a Escola Nova não desenvolve um trabalho socialmente 

necessário, pois não há objetivos políticos e educacionais concretos. Ele aponta as contradições 

da escola deweyana que é apresentada como revolucionária, mas é apenas conciliatória. 

Ao admitir a validade dos métodos da escola ativa de base burguesa, Shulgin reforça a 

impossibilidade de toma-la, politicamente, como escola do trabalho: “por mais que este método 

seja utilizado, ele não nos introduzirá no ambiente de trabalho, na produção, ele não dará a 

oportunidade de entender e aprender a viver os ideais da classe operária, lutar por eles, e isso é 

fundamental” (SHULGIN, 2013, p. 39). Ele entende que apenas uma escola claramente 

comprometida com os ideais da classe trabalhadora é capaz de produzir um trabalho social. 

Assim sendo, Shulgin defende um outro modelo de escola. 

 

A escola do trabalho é o germe do futuro. Ela introduz os estudantes no 

ambiente do trabalho, junta-os à classe-construtora, leva-os à fábrica, onde é 

forjada a ideologia do proletariado, a vontade para a luta, ensina o adolescente, 

lentamente, a caminhar com a classe-construtora, coletivamente construindo 

com ela o futuro (SHULGIN, 2013, p. 38). 

 

1.5. Anton Makarenko e a experiência da Colônia Gorki 
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Da Ucrânia surgiu uma experiência que teve grande repercussão na União Soviética: 

trata-se da Colônia Gorki, que entre 1920 e 1928 foi dirigida pelo pedagogo Anton Makarenko, 

onde se estruturou um novo método geral para a reeducação de órfãos e de jovens que haviam 

cometidos delitos. Entre os grandes pedagogos da primeira geração soviética, Makarenko era o 

que tinha se familiarizado com as leituras marxistas mais tardiamente, e por isso, não teve um 

papel de militância no movimento revolucionário que culminou na Revolução de Outubro. Por 

estar fora da Rússia, seu contato com os líderes revolucionários era apenas episódico. Ainda 

assim ele exerceu grande influência na construção de uma teoria pedagógica soviética, 

exercendo funções importantes dentro do governo, após ter deixado a Colônia Gorki. 

A colônia dirigida por Makarenko se estabeleceu em Poltava, em uma comunidade rural, 

e recebeu o nome de Máximo Gorki, justamente quem o havia aproximado da literatura 

marxista. Foi a partir da experiência da Colônia Gorki que Makarenko formulou a base da sua 

pedagogia, expressa pela primeira vez no Poema Pedagógico, publicado em partes entre 1933 

e 1935. Trata-se de um relato real da experiência, no qual o autor modifica apenas o nome de 

alguns dos “personagens”, com o objetivo de preservar as identidades, em especial dos 

educandos. Nesse relato o pedagogo ucraniano conta as transformações implementadas na 

colônia, que antes da Revolução de Outubro era uma colônia penal em que as funções 

pedagógicas eram exercidas por vigilantes que utilizavam como recurso educativo mais 

frequente o castigo físico (MAKARENKO, 1980, p. 22). 

Apesar de ter sido marcada por inovações metodológicas, a experiência da Colônia Gorki 

é criticada por alguns intérpretes como marcada pelo excesso de exigência e até mesmo certo 

autoritarismo, assumido no Poema por Makarenko, que em certo ponto relata inclusive o uso da 

força contra um dos seus pupilos. O ocorrido foi relatado da seguinte forma:  

No domínio da disciplina, o incidente Zadorov marcou uma reviravolta. A falar 

verdade, os remorsos não me pesaram. Sim, eu tinha espancado um dos meus 

pupilos. Senti toda a incongruência pedagógica e toda a ilegalidade jurídica do 

caso, mas ao mesmo tempo vi que a pureza das minhas mãos de educador era 

uma questão secundária em comparação com a missão de que estava 

incumbido. Resolvi firmemente fazer-me ditador se não tivesse outro método 

à minha disposição (MAKARENKO, 1980, p. 33-34) 

 

Alguns oficiais e delegados da Instrução pública chegaram a manifestar publicamente 

suas inconformidades com esse aspecto da direção do pedagogo ucraniano, comparando a 

Colônia Gorki a um quartel, pelo excesso de rigor e certo autoritarismo. Outros, como G. N. 

Filonov, entendiam casos como esse como momentos de descontrole, e acreditavam que esse 

rigor era uma das características da pedagogia de Makarenko: 
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Tendo compreendido perfeitamente a essência das relações morais que regem 

a nova sociedade socialista, Makarenko extraiu daí uma regra de ouro: “exigir 

o mais possível do homem, com a maior reverência a seu respeito”. Certos 

pedagogos, às vezes, criticaram este princípio em que no binômio “exigência-

respeito”, a exigência é posta como mais importante. Mas, o próprio 

Makarenko sublinhava que, de um ponto de vista verdadeiramente humano, 

não se trata de duas categorias diferentes, mas de dois aspectos dialeticamente 

ligados de uma só e mesma atitude (FILONOV, 2010, p. 14). 

 

É importante compreender os outros aspectos da pedagogia de Makarenko, em especial 

a forma como ele exercia a vinculação entre o trabalho produtivo e o ensino na colônia. Antes 

disso, porém é interessante situar alguns outros elementos de sua pedagogia como, por exemplo, 

o tema da coletividade. Esse aspecto é comum a todas as experiências-piloto soviéticas do início 

do período revolucionário, sendo claramente um elemento de orientação do Comissariado do 

Povo para a Educação (NarKomPros). 

Cecília Luedemann destaca que esse aspecto do pensamento pedagógico de Makarenko 

é também uma posição crítica às correntes que entendiam a criança como algo abstrato e 

entendê-la dentro da coletividade: 

 

Para Makarenko, a única criança que pode ser compreendida no processo 

pedagógico é a criança concreta, ou melhor, as crianças com suas marcas 

históricas, sociais, culturais e psicológicas. E o problema que deveria ser 

enfrentado pela pedagogia seria a educação das diferentes personalidades. 

Makarenko entendeu que a resolução desse problema pedagógico estaria na 

constituição de um novo objeto da pedagogia, não mais a criança, e sim a 

“coletividade” (LUEDEMANN, 2006, p. 17). 

 

Sem dúvida a questão da coletividade é a principal contribuição da pedagogia de 

Makarenko e vai ser a partir dessa categoria que ele construirá seu método de organização do 

processo educativo. Filonov destaca que Makarenko suplantou a noção de coletividade contida 

na pedagogia da Escola Nova, estudando-a em “diferentes aspectos, como, por exemplo, a 

indissociabilidade dos laços exteriores e interiores, a correlação entre a coletividade geral e as 

coletividades primárias, os tipos de relações intracomunitárias e os fundamentos 

organizacionais da coletividade” (FILONOV, 2010, p. 18). 

Além da questão da coletividade, outro aspecto presente na pedagogia makarenkiana era 

a relação entre instrução, trabalho produtivo e autogestão, questões também presentes na Escola-

Comuna. A questão do trabalho como um elemento formativo e integrador é descrito da seguinte 

forma por Filonov: 
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Na vida da coletividade educativa, Makarenko destinou um lugar particular ao 

trabalho, ligado ao estudo das bases das ciências e a uma ampla educação 

cívica, política e moral. Suas ideias principais, no domínio da educação pelo 

trabalho, podem assim ser resumidas: a) o trabalho só se tornará um 

instrumento eficaz da educação comunista se for integrado ao conjunto da 

organização do processo educativo; além disso, este sistema não tem nenhum 

sentido se todas as crianças e adolescentes não participarem das formas de 

trabalho socialmente útil, adaptadas às suas idades; b) é preciso que estas 

diferentes formas de trabalho, enquanto participação obrigatória da autogestão 

e do trabalho produtivo, sejam organizadas sobre a base técnica mais moderna 

possível e tendo por eixos uma criação técnica seletiva, assim como um 

trabalho gratuito efetuado no interesse de todos: uma vez preenchidas essas 

condições, as crianças e adolescentes tiram partido da riqueza das relações que 

determinam o desenvolvimento harmonioso e livre da personalidade; c) o 

coletivo, seus órgãos e seus delegados  devem se encarregar, em medida 

sempre crescente, de organizar o trabalho e de tomar as decisões relativas à 

repartição dos benefícios, à compatibilização dos salários, à utilização de 

diversos estimulantes materiais e morais e à organização do consumo 

(FILONOV, 2010, p. 19). 

 

Alguns dos elementos levantados por Filonov sobre a pedagogia do trabalho de 

Makarenko aproximam o pedagogo russo de seus camaradas da NarKomPros. A ideia de 

“trabalho socialmente útil” aproxima-se claramente da categoria trabalho social ou trabalho 

socialmente necessário, elaborada por Shulgin e discutida na seção anterior. A questão da 

autogestão ou auto-organização do trabalho também está presente na pedagogia de Pistrak e 

Shulgin. O que difere, em essência, o método desenvolvido pela Colônia Gorki da Escola-

Comuna está na forma de organização do trabalho. Enquanto na escola dirigida por Pistrak o 

sistema dos complexos orientava as formas de trabalho, a escola comandada por Makarenko 

utilizava uma forma mais rígida de organização. Além disso, a produção em Gorki tinha um 

peso maior, já que era o mecanismo de financiamento da colônia, diferentemente da Escola. 

A Colônia Gorki tinha uma forma de organização análoga ao do exército vermelho, 

formada por “destacamentos”, entendida por Makarenko como uma coletividade primária, que 

estava submetido ao coletivo principal. Cada um desses destacamentos tinha sua forma de auto-

organização para lidar tanto com as questões escolares como a questão da produção. Esses 

coletivos primários eram compostos de educando de diversas idades e níveis de formação, sendo 

os mais velhos, juntos com os educadores, os responsáveis pela organização da rotina de 

trabalho e de estudos (LUEDEMANN, 2006, p. 143). Os educandos tinham, normalmente uma 

rotina rígida, norteada por meio dia de trabalhos e meio dia de estudos. Uma das mais polêmicas 

deliberações de estava na remuneração dada pelo trabalho do educando. Segundo Luedemann: 

 

O Departamento de Instrução Pública via no pagamento do salário uma forma 

de “deformação capitalista” do trabalho “sagrado”. Ao contrário, Makarenko, 
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preocupou-se por não criar um novo tipo de exploração sob a aparência de 

“trabalho coletivo”, pois, se todo trabalho produzia valor, o trabalhador deveria 

receber por ele. Os educandos não seriam considerados trabalhadores apenas 

no futuro: já eram considerados trabalhadores na entrada na colônia. Era 

preciso dar condições materiais, reais, para a constituição da nova identidade 

dos educandos (LUEDMANN, 2006, p. 158). 

 

É preciso entender as particularidades da experiência de Gorki em relação à Escola-

Comuna. O primeiro deles é em relação ao objetivo de ambas instituições, enquanto a escola de 

Pistrak era voltada para a formação de trabalhadores e tinha um vínculo direto com a produção, 

a de Makarenko era uma instituição de reeducação de jovens delinquentes. Isso talvez possa 

explicar – entendendo o momento histórico e não a partir de uma avaliação moral – o rigor com 

o qual os educandos eram organizados em suas tarefas escolares e de trabalho produtivo. Não 

nos cabe fazer juízo de valor sobre os métodos, principalmente com o olhar da atualidade. É 

claro que hoje esse tipo de organização seria impensável até para instituições de reeducação. O 

fato é que a pedagogia de Makarenko teve grande repercussão na URSS.  

 

2. A Revolução Cubana e a educação politécnica 
 

“Há de ser o trabalho o grande pedagogo da juventude” 

(Fidel Castro) 

 

Antes de voltar meus estudos para a área de educação, concentrei minha produção 

acadêmica em estudos sobre a Revolução Cubana, mais especificamente sobre as relações entre 

o governo revolucionário cubano, em seus primeiros anos, com o governo brasileiro. Esses 

trabalhos de pesquisa culminaram no meu trabalho de conclusão de curso de graduação em 

História58 e na minha dissertação de mestrado em História59. Nesses trabalhos tentei construir 

uma análise do movimento revolucionário cubano que fugisse das tradicionais interpretações de 

que o que o processo ocorrido nas Caraíbas era uma mera repercussão das conjunturas 

internacionais da Guerra Fria. 

Durante muitos anos, quase tudo que se conhecia sobre a Revolução Cubana era 

subsidiária das interpretações feitas por Charles Wright-Mills. A obra Listen, Yankee: The 

Revolution in Cuba, escrita pelo sociólogo estadunidense um ano após o triunfo do movimento 

revolucionário cubano, trazia consigo alguns elementos sobre aquele processo que por muito 

                                                      
58 BEMVINDO (2005).  
59 BEMVINDO (2009). 
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tempo perduraram no pensamento social ocidental. Wright-Mills defendia, nessa obra, que o 

processo revolucionário era carregado de um sentimento nacionalista e sem maiores influências 

de teorias revolucionárias do campo da esquerda. Para ele, havia um “vazio ideológico” no 

movimento. Wright-Mills vai além: afirma que a aproximação de Cuba ao socialismo se deu 

apenas por uma circunstância da conjuntura da política internacional, já que o nacionalismo 

cubano afastava a ilha caribenha das ingerências dos Estados Unidos e o deixava mais próximo 

da União Soviética. 

Durante os meus estudos sobre a Revolução Cubana, pude ver o quanto essa visão do 

autor estadunidense estava carregada de uma visão eurocentrista (mais especificamente “euro-

norte-americano-centrista”) incapaz de admitir que se produza qualquer tipo de cultura política 

sem influência dos clássicos da teoria política europeia ou estadunidense. Em 2012, escrevi um 

artigo para a Revista Contemporânea, da Universidade Federal Fluminense, intitulado “O 

Caráter Anti-imperialista da Revolução Cubana (1898-1961)60”, no qual tentei mostrar como a 

história política de Cuba –  marcada pelo colonialismo espanhol e, mais tarde, pelo imperialismo 

norte-americano – foi capaz de produzir uma cultura política de base contra-hegemônica com 

caraterísticas claramente endêmicas. Evidentemente que não se pode desprezar a influência de 

elementos externos nessa construção ideológica. Mas afirmo ali que o processo revolucionário 

cubano é construído para além de um nacionalismo raso sem fundamentação teórica. Há uma 

tradição política de resistência em Cuba, que nasce nos levantes de escravos no início do século 

XIX, ganha corpo nas lutas pela independência, se enraíza nos diversos movimentos de aversão 

às intervenções imperialistas estadunidenses na ilha das Caraíbas e triunfa com a vitória do 

movimento revolucionário liderado por Fidel Castro em 1959. 

Portanto, a tese do “vazio ideológico” é inválida, pois ignora completamente os 

processos históricos de construção de uma ideologia de base contra-hegemônica calcados nas 

ideias anticolonais de José Martí, nas reações de base marxista ao neocolonismo comandadas 

por Julio Antonio Mella e principalmente o ecletismo revolucionário de Fidel Castro. O 

pensamento político-social cubano é, deste modo, original e consequência de uma história 

marcada pelas mais diversas opressões. 

Esses mesmo elementos marcam o pensamento pedagógico cubano. É possível perceber 

que, ao longo da história de resistência às interferências externas em Cuba, se forjou, além de 

uma cultura política de resistência, uma pedagogia de luta. O grande responsável por essa 

formação de uma pedagogia de luta em Cuba foi José Martí. Ele percebeu, de forma bastante 
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precoce, que havia em Cuba uma forte distinção entre os modelos educativos voltados para a 

classe dominante e para o povo em geral. Será Martí que elaborará os princípios fundamentais 

da pedagogia revolucionária cubana que, aliados a uma forte influência das experiências 

soviéticas constituirá o sistema de educação em Cuba após a Revolução. 

Portanto, se o processo político que culminou na Revolução Cubana não foi um mero 

movimento de inspiração ideológica marxista, tampouco a pedagogia cubana pode ser entendida 

como uma reprodução mecânica dos preceitos da pedagogia socialista desenvolvida na União 

Soviética e demais países que construíram o “socialismo real” na Europa ou na Ásia. Há na 

pedagogia cubana uma simbiose entre elementos de base marxista, da pedagogia soviética e dos 

elementos próprios da construção da cultura pedagógica local. 

A Revolução Cubana que triunfa na aurora de 1959 é a síntese de uma série de 

movimentos políticos de luta contra as opressões estrangeiras, inicialmente, do colonialismo 

espanhol e, mais tarde, do imperialismo estadunidense. Esse processo histórico em Cuba fundou 

em Cuba, uma cultura de resistência que nos remete inicialmente às suas lutas pela 

independência. No final do século XIX, Cuba ainda como colônia espanhola já sofria forte 

influência de empresários norte-americanos, que viam com interesse o desenvolvimento de seus 

negócios, em especial, agrícolas, aproveitando-se de um regime escravistas já extinto nos 

Estados Unidos. 

Essa dupla opressão se materializou em uma série de lutas, influenciadas nos ideias de 

José Martí, tido como o Apóstolo da Independência cubana, o primeiro cubano a defender o 

processo de libertação nacional conduzido pelos próprios populares da ilha. Os ideais de Martí 

seriam pioneiros também em se apresentarem contrários à expansão imperialista empreendida 

pelos Estados Unidos. 

Barsotti e Ferrari caracterizam o pensamento de Martí destacando a influência dos 

movimentos de libertação nacional latino-americanos sofrida por ele. Além disso, os autores 

enfatizam que Martí “aponta para o caráter internacional que o processo de libertação nacional 

continha: o de ser uma barreira às pretensões do jovem imperialismo norte-americano de 

estender-se primeiro sobre as Antilhas e na sequência por todas as terras latino-americanas” 

(BARSOTTI; FERRARI, 1999, p. 136-137). 

A partir desses pressupostos inicia-se um novo movimento pela independência cubana 

que aglutinava lideranças populares da Guerra dos Dez Anos tais quais Antonio Maceo e 

Máximo Gomes, aliados à figura de José Martí – líder do proletariado urbano –; setores da 

pequena burguesia e escravos libertos. Esse grupo formou o Partido Cubano Revolucionário que 
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atribuiu “à luta independentista um caráter popular de massas que pela primeira vez na América 

expressará sua natureza anti-imperialista-internacionalista”. (BARSOTTI; FERRARI, 1999, p. 

137). 

É importante ressaltar, ainda, que ao mesmo tempo em que florescia o anti-imperialismo 

cubano, os Estados Unidos continuavam a pôr em prática a política externa do Big Stick e 

propagando as palavras de ordem, agora de maneira mais enfática, da Doutrina Monroe. Nesse 

espírito, os Estados Unidos intervêm a favor da causa cubana contra a Espanha, gerando a guerra 

hispano-americana (1898) que, para Lenin, seria a primeira guerra imperialista estadunidense. 

Acontecera, assim, a ocupação norte-americana em Cuba, que duraria cerca de quatros 

anos e reprimiria os movimentos nacionais e populares e deixaria a cargo das elites criollas a 

administração do país recém-fundado e a proteção dos interesses norte-americanos na ilha. Com 

essas medidas, os estadunidenses contiveram a expansão dos movimentos inspirados por Martí 

e submeteram Cuba a uma dependência que superaria a opressão imposta pelos espanhóis. 

Durante toda primeira metade do século XX, a política em Cuba é marcada por um 

intervencionismo direto dos Estados Unidos. Desde ações mais diretas como a promulgação da 

Emenda Platt, até o apoio a governos burgueses e ditadoras sangrentas que tinham como 

objetivo claro reprimir os movimentos de resistência ao imperialismo, com clara inspiração nos 

ideais martianos e no socialismo. Esse período é conhecido como República Intervenida, 

quando os EUA mantêm seu protetorado sobre a ilha, mas ao mesmo tempo surgem movimentos 

políticos importantes, como por exemplo, o liderado por Julio Antonio Mella, que entre finais 

dos anos 1920 e início dos 1930, liderou uma série de lutas contra a ditadura de Gerardo 

Machado. 

Esses movimentos se radicalizaram na década de 1950, com a instauração da ditadura 

de Fulgencio Batista. Nesse contexto, emerge a figura de Fidel Castro, que lidera, em 1953 uma 

tentativa frustrada de assalto ao Quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. O intento foi 

fortemente reprimido e culminando no assassinato de boa parte dos rebeldes e na prisão de 

Castro. Apesar da ação frustrada, do cárcere Castro articulará um novo movimento que levará 

no nome a data do assalto ao Moncada, o Movimento Revolucionário 26 de Julho (MR26-7), 

que aglutinará boa parte das demandas populares contra o regime de Batista. O programa do 

Movimento torna-se o documento que Fidel Castro elaborara com sua própria defesa, conhecido 

como “A História me absolverá” (CASTRO, 2007). 

O MR26-7 se rearticula a partir do exílio de Castro no México, quando se elabora um 

plano revolucionário fundamentado nas táticas de guerrilha. Em 1958, a bordo do iate Granma, 
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Castro retorna à Cuba com o apoio de outros líderes revolucionários, entre eles seu irmão Raúl, 

o médico argentino Ernesto “Che” Guevara e Camilo Cienfuegos. Apesar de uma derrota 

expressiva em sua chegada a Santiago de Cuba, os sobreviventes se refugiam na Serra Maestra, 

de onde constroem uma impressionante campanha militar, com amplo apoio popular, que 

culmina na queda de Fulgencio Batista durante réveillon de 1958 para 1959. 

O triunfo da Revolução estabelece um governo de base popular que, entre 1959 e 1961, 

promove uma série de transformações sociais profundas, entre elas uma grande campanha de 

alfabetização e a reestruturação completa do sistema de ensino cubano. 

 

2.1. O ideário pedagógico de José Martí: “educação para a vida” 

 

[Há] uma inconformidade absoluta entre a educação da classe dirigente 

e as necessidades reais e urgentes do povo a que se dirige 

 

(José Martí) 

 

Em “Nuestra América”, de José Martí, há uma clara vinculação do projeto político 

martiano a um projeto educacional. O autor defende a criação de modelos de sociedade oriundos 

da América Latina, sobre a base de estudo e promoção de uma noção própria de humanidade 

para o continente. Em outras palavras, Martí defendia que as sociedades latino-americanas se 

desenvolvessem politicamente de acordo com suas tradições e culturas específicas, 

independente dos pensamentos dos que, durante séculos, as dominaram e oprimiram. E para 

isso, a educação teria um papel preponderante, que levaria ao autoconhecimento dessas 

sociedades. Para Martí, era importante, sim, ver o mundo, mas pela perspectiva dos latino-

americanos, ou seja, a partir do ponto de vista de quem sofre a dominação e a opressão. 

Essa mudança na perspectiva do projeto político e educacional influenciará todas as 

transformações ocorridas em Cuba após a Revolução que triunfa em 1959. É evidente que não 

são só esses os elementos que constituirão as transformações revolucionárias cubanas. Como 

veremos, há no pensamento social cubano forte influência do materialismo histórico-dialético, 

em especial, após 1961, quando da declaração do caráter socialista da Revolução. Todos esses 

elementos históricos são essenciais para que possamos ter uma compreensão aproximada do 

sistema de educação em Cuba. 

A forma visionária como Martí via um novo projeto educacional, alheio aos modelos de 

dominação colonial, é fruto de sua militância na educação. Ele teve sua formação acadêmica 

feita na Espanha, por onde esteve durante um primeiro exílio, forçado por uma acusação de 
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traição à pátria. Gradou-se em Direito Civil e em Filosofia e Letras, nas universidades de Madri 

e Zaragoza, respectivamente. Depois de passar por Paris, Nova Iorque e México, retorna a Cuba 

em 1877, onde permanece incógnito por um curto período. Ainda naquele ano, esteve na 

Guatemala, quando iniciou seu trabalho como professor na Escola Normal Central, dando aulas 

de literatura e história da filosofia. 

Ao regressar a Havana, em 1878, obtém permissão temporária para dar aulas em uma 

escola de educação primária e secundária. Ao engajar-se na luta política pela independência 

entrando para as fileiras do Partido Revolucionário Cubano, tem cassada sua permissão para 

lecionar e logo é obrigado a se exilar novamente. Durante sua estada na Venezuela, volta a dar 

aulas, mas logo retorna a Nova Iorque, onde passa a se dedicar a escrever livros educativos para 

crianças, o mais conhecido deles La Edad de Oro (“A idade de ouro”), lançado em 1889, seguido 

por obras poéticas e históricas destinadas ao público infantil. Sua veia de educador está nessas 

obras expressas de forma bastante veemente 61 . Em La Edad de Oro, Martí constrói uma 

narrativa que tinha como objetivo central ressaltar os aspectos da cultura americana como forma 

de educar as crianças dentro dos preceitos locais (MARTÍ apud NASSIF, 2010, p. 15). 

Retorna de forma definitiva a Cuba, em 1895, engajando-se na luta pela independência 

de seu país, onde morre, durante a Batalha de Boca de Dois Rios, naquele mesmo ano. Suas 

ideias pedagógicas foram forjadas, portanto, na luta cotidiana de sala de aula, na produção de 

livros educativos e na batalha política. 

Justo Chávez Rodríguez (2002) destaca que o pensamento educativo martiniano pode 

ser entendido em três períodos fundamentais. O primeiro deles, que vai de 1875 a 1883, 

considerado pelo autor com o “período de consolidação do pensamento educativo com sentido 

universal” de Martí. Será nesse período, durante suas visitas a vários países que Martí elaborará 

sua percepção crítica sobre os sistemas de ensino sob hegemonia das classes dominantes, 

construindo uma concepção pedagógica de sentido amplo, cujos princípios estão centrados na 

ideia geral de “educação para a vida”: “educar es depositar en cada hombre toda la obra humana 

que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día em que 

vive: es ponerlo a nivel de su tempo, com lo que no podrá salir a flote, es preparar al hombre 

para la vida” (MARTÍ apud RODRÍGUEZ, 2002, p. 71). 

A concepção martiana de “educação para a vida”, segundo Rodríguez, está na ideia de 

que o processo educativo deve estar centrado na compreensão das relações sociais de sua época, 

mas sem perder a perspectiva de construção histórica. Nota-se uma espantosa semelhança com 

                                                      
61 Os dados biográficos contidos nos dois últimos parágrafos foram tomados de NASSIF (2010). 
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a ideia de atualidade contida no pensamento pedagógico de Pistrak e Shulgin, apesar dos autores 

terem referências completamente distintas. Há nas ideias de Martí uma forte concepção 

integradora e humanista e é, a partir dessas referências que ele estabelece os elementos gerais 

da ideia de educação, que deveria ser “obrigatória, estatal, laica, para todos [universal], 

conforme a época, natural (objetiva), científica, reveladora e prática (vinculada ao trabalho)” 

(RODRÍGUEZ, 2002, p. 72). 

Ainda segundo Rodríguez, para Martí: 

Esta educación debería proporcionar la formación de un hombre nuevo: livre, 

integral, multifacético, crítico, com cualidades morales elevadas, com 

opiniones própias, que sea capaz de crear y defender uma sociedade con todos 

y para el bien de todos, como reafirmaría em un memorable discurso más tarde: 

“hombres vivos, hombres directos, hombres indepedientes, hombres amantes, 

eso han de hacer las escuelas, que ahora no hacen eso (idem). 

 

O segundo período está entre 1883 e 1889, quando se evidencia a especificidade latino-

americana no ideário educativo martiano. Nesse momento, Martí não só pensa na escola 

formalizada urbana, como ocorrera no período anterior. Ele passa a pensar em uma maneira 

específica de educar uma imensa população rural das Américas que, em sua esmagadora 

maioria, não tinha acesso à educação. Para alcançar esse objetivo, Martí defendia um modelo 

educacional que priorizasse as questões objetivas da vida do educando e que possibilitasse uma 

vinculação direta do trabalho e da educação. (RODRÍGUEZ, 2002, p. 73) Esse elemento está 

presente, em um texto escrito por ele, em 1883: 

O ensino da agricultura é ainda mais urgente, não em escolas técnicas, e sim 

em estações de cultivo onde não se descrevam as partes do arado, a não ser 

diante dele e em seu manejo. E não se explique em fórmula no quadro-negro a 

composição dos terrenos, e sim diante das camadas da terra. E não se desvie a 

atenção dos alunos com meras regras técnicas de cultivo, rígidas como as letras 

de chumbo em que foram impressas, mas que se os entretenha com as 

curiosidades, desejos, surpresas e experiências que são o saboroso pagamento 

e o animado prêmio dos que se dedicam por si mesmos à agricultura (MARTÍ, 

2010, p. 68) 

 

Se há muitos elementos que aproximam as concepções de educação da José Martí e a 

pedagogia socialista, como a preocupação com a formação integral, com o vínculo entre 

instrução e trabalho, por exemplo, há um aspecto que as distanciam: a supervalorização que o 

Apóstolo da Independência dá ao trabalho manual. O trecho supracitado sinaliza para esse 

aspecto, quando ela negligencia a questão da apropriação das técnicas de cultivo por parte do 

trabalhador rural. Esse é um elemento fundamental da pedagogia socialista, em especial para a 

ideia de educação politécnica. A questão da centralidade do trabalho manual aparece em um 

outro texto, produzido por Martí em 1884: 
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Vantagens físicas, mentais e morais advêm do trabalho manual. E esse hábito 

do método, saudável contrapeso, sobretudo em nossas terras, da veemência, 

inquietude e extravio em que nos enreda, com sua espora de ouro, a 

imaginação. O homem cresce com o trabalho que sai de suas mãos. É fácil ver 

como empobrece e envilece, em poucas gerações (...) enquanto aquele que 

deve seu bem-estar a seu trabalho, ou ocupou sua vida em criar e transformar 

forças, e em empregar as próprias, tem o olho alegre, a palavra pitoresca e 

profunda, os ombros largos e a mão segura. Vê-se que esses são os que fazem 

o mundo, e engrandecidos, acaso sem sabê-lo, pelo exercício de seu poder de 

criação, têm certo ar de gigantes ditosos, e inspiram ternura e respeito. Mas, se 

mais de cem vezes entrar num templo, comove a alma ao entrar, em madrugada 

com este frio de fevereiro, em um dos carros que levam dos bairros pobres às 

fábricas, artesãos de vestes manchadas, rosto são e curtido, mãos calejadas – 

nas quais, àquela hora, brilha um jornal. Eis aqui um grande sacerdote, um 

sacerdote vivo: o trabalhador (MARTÍ, 2010, p. 59-60). 
 

Ao citar experiências que valorizam o trabalho manual, José Marí cita a Escola de 

Agricultura de Michigan, instituição de ensino que já naquele momento sofria as influências da 

pedagogia da Escola Nova. Talvez, por isso, Martí não tenha percebido a necessidade da 

integração das dimensões intelectuais ao trabalho manual e tenha caído na mesma armadilha 

que Shulgin atribuiu a Pistrak, a de entender que aos trabalhadores seria suficiente oferecer a 

possibilidade de desenvolver tarefas em oficinas anexas às escolas. Essas ideias aparecem em 

um outro texto de Martí, onde aí sim há alguma proximadade maior com as propostas da 

pedagogia socialista. 

¿De qué vale aprender en las escuelas palabras cuyo sentido no se entiende, 

números cuyas combinaciones caprichosas huelgan en la mente cual en caja 

de médico dislocados y fríos huesos, y estos o aquellos límites geográficos, 

que una ala de la memoria trae al celebro, y otra ala se lleva? ¡Pues sacad a los 

desventurados de esas urnas de vida – que tales debieran ser las escuelas –, y 

ved si con esas afargas y con eses escupos pueden librar bien la batalla! Viven 

los hombres de mero azar, y de la bondad de otros, y de crearse por sí 

laboriosamente en la época mayor, lo quen la menor, de preparación, deberían 

haber aprendido sin labor alguna. Puesto que a vivir viene el hombre, la 

educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela se ha de aprender el 

manejo de las fuerzas con que la vida se ha de luchar. Escuelas no debería 

decirse, sino talleres. Y la pluma debía manejarse por la tarde en las 

escuelas, pero por la mañana, la azada. (MARTÍ, apud CASTRO, 1988, p. 

5, grifo nosso). 

 

O trecho grifado nos dá elementos para compreender a associação entre trabalho e 

educação defendida por José Martí. Quando ele defende que as escolas deveriam ser chamadas 

de oficinas, quando afirma que a caneta deveria ser tão usada na escola como as enxadas, fica 

clara a preocupação do autor em trazer as instituições de ensino para mais próxima da realidade 
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de aprendizagem do povo cubano. Há, aqui, uma clara referência ao princípio educativo do 

trabalho, por mais que Martí não tenha chegado a ter contato direto com obras marxistas. Isso 

evidencia também o caráter de originalidade do pensamento social martiano, que traz a 

preocupação com a formação pelo trabalho mesmo antes da difusão da concepção socialista de 

educação em Cuba. 

Será entre 1889 e 1895, segundo a interpretação de Rodríguez, que ideário pedagógico 

martiano encontrará sua plenitude, quando Martí apresentará uma nova alternativa pedagógica: 

Se consolidó entonces su ideario educacional em diferentes alternativas: la 

escolarizada (como sistema general), la funcional (para las zonas rurales y para 

los obreros) y la indirecta (para toda la sociedad). Todas ellas conservan como 

hilo de coherencia las características generales que Martí le confirió a la 

educación desde sus inicios. [...] Hay en su pensamiento claros postulados de 

una sociología filosófica, que concretó em sus seis tesis denominadas 

“Educación Popular” (RODRÍGUEZ, 2002, p. 74). 

 

Como forma de concluir a análise do pensamento educacional, reproduzo aqui as teses 

de José Martí sobre a “Educação Popular”. Mesmo sabendo que isso tomará longo espaço desta 

tese, o fazemos como forma de divulga-las, já que as mesmas nunca foram publicadas no Brasil 

em sua íntegra. 

I. Instrucción no es lo mismo que educación: aquélla se refiere al pensamiento, 

y ésta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación 

sin instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas 

por las cualidades inteligentes. 

II. Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase 

pobre; sino que todas las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, 

sean bien educadas. Así como no hay ninguna razón para que el rico se eduque, 

y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre, y no el rico? Todos 

son iguales. 

III. El que sabe más, vale más. Saber es tener. La moneda se funde, y el saber 

no. Los bonos, o papel moneda, valen más, o menos, o nada: el saber siempre 

vale lo mismo, y siempre mucho. Un rico necesita de sus monedas para vivir, 

y pueden perdérsele, y ya no tiene modos de vida. Un hombre instruido vive 

de su ciencia, y como la lleva en sí, no se le pierde, y su existencia es fácil y 

segura. 

IV. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la 

instrucción del pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo 

instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá 

más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se defenderá mejor de todo 

ataque. 

V. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, 

en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. 

VI. A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición, y hacérsele 

servil. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante 

está en camino de ser bestia, y un hombre instruido en la ciencia y en la 

conciencia, ya está en camino de ser Dios. No hay que dudar entre un pueblo 

de Dioses y un pueblo de bestias. El mejor modo de defender nuestros 

derechos, es conocerlos bien; así se tiene fe y fuerza: toda nación será infeliz 
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en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres educados será 

siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el único medio de 

salvarse de la esclavitud. Tan repugnante es un pueblo que es esclavo de 

hombres de otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo (MARTÍ, 

1992, p. 375-376) 

 

As teses de José Martí sobre a “Educação Popular” trazem alguns elementos que são 

pouco analisados nas obras sobre o autor, em especial nas publicadas após a Revolução Cubana. 

Há uma tendência na historiografia cubana sobre Martí de aproximá-lo aos ideiais assumidos 

pelo governo revolucionário, principalmente após a adesão ao socialismo. No entanto, José 

Martí não era um socialista, longe disso. Trata-se de um humanista, com forte preocupação 

social e sentimento de repulsa a todos os tipos de opressão. Martí foi um homem latino-

americano de seu tempo. Em finais do século XIX, as ideias revolucionárias alcançavam muito 

pouco os círculos intelectuais na América Latina e, é possível que Martí não tenha aderido a 

nenhuma das ideias de Marx e Engels, com as quais deve ter tido muito pouco ou nenhum 

contato, mesmo nos tempos em que esteve na Europa e nos Estados Unidos. Isso tampouco 

inviabiliza o seu ideário político e pedagógico. As ideias martianas tiveram importância não só 

no movimento pela independência de Cuba, mas como de outros países do continente e, inspirou 

claramente as lutas contra o imperialismo.  

No entanto, não se pode negar um caráter um tanto quanto idealista no pensamento 

educacional de José Martí, refletido, em especial, na crença quase missionária do papel 

transformador da educação. Além disso, é evidente que a formação política de Martí não tinha 

incorporado os elementos de classe que mais tarde impregnarão o ideário político cubano. A 

preocupação com as classes populares não corresponde a um projeto societário em que as 

opressões serão suprimidas, apesar de Martí considerar a igualdade como uma referência. A 

história de Cuba mostra que isso não inviabilizou suas ideias. 

A incorporação do pensamento político de Martí à luta revolucionária será um elemento 

agregador das classes trabalhadoras ao processo político que resultou no triunfo de 1959. Fidel 

Castro, o principal líder do movimento revolucionário, coloca-se desde o início de sua trajetória 

política como um discípulo de Martí, e evocará de forma enfática, desde 1953, após o assalto ao 

Moncada, a importância do pensamento do Apóstolo na luta política contra a tirania de Batista 

e contra os ataques imperialistas empreendidos pelos Estados Unidos. Esse elemento será 

fundamental para a vitória do movimento. 

No campo educacional, aconteceu o mesmo. Após 1959, os líderes da Revolução passam 

a evocar o ideário pedagógico martiano para a construção do novo sistema educacional cubano. 
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O elemento popular e anti-imperialista das lutas serão os que mais serão ressaltados, sendo o 

idealismo abandonado sistematicamente, até a adesão completa ao projeto socialista, 

formalizada em 1961. A partir desse momento, a tendência que se nota é o reforço dos elementos 

de caráter prático do pensamento educacional de José Martí, que acabam se conjugando com a 

influência direta da pedagogia socialista soviética. A educação politécnica é assumida como um 

dos elementos centrais da educação em Cuba, e as ideias martianas de vínculo entre instrução e 

trabalho serão uma vez mais evocadas. 

Não entendemos que haja grandes contradições na incorporação desses elementos à 

pedagogia socialista, já que o idealismo de Martí é praticamente abandonado. Talvez a maior 

contribuição esteja no elemento regionalista dado pelo autor à educação, que se conjugou de 

forma efetiva com as ideias de atualidade postas pela pedagogia socialista soviética. A educação 

cubana é fortemente voltada para a realidade local, para as necessidades do povo de Cuba e para 

as suas “vocações” econômicas. Isso talvez explica a relação intensa, reforçada pelo governo 

cubano, entre a instrução e o trabalho rural. Todos esses elementos serão analisados com maior 

profundidade nas próximas seções desse capítulo. 

 

2.2. “Trabalho, o pedagogo da juventude”: A concepção de educação popular de 

Fidel Castro 

 

Michael Löwy (2000) analisa com grande propriedade a formação da cultura política 

cubana: 

O fato excepcional da Revolução Cubana é que toda uma equipe política de origem 

pequeno-burguesa, inspirada por uma ideologia jacobina e pelas ideias de José Martí, 

passou para o campo do proletariado e tornou-se marxista em uma 'metamorfose 

ideológica' coletiva verdadeiramente sem precedentes. Foi a determinação de realizar 

plena e incondicionalmente as transformações democráticas que levaram Fidel e a 

esquerda do Movimento 26 de Julho a descobrir na revolução socialista o único 

caminho capaz de realizar essas tarefas históricas. Livre dos esquemas etapistas 

paralisantes do PSP 62 , a liderança castrista não teve medo de tomar medidas 

anticapitalistas. Portanto, não foi por acaso que a primeira revolução socialista da 

América foi feita sob a liderança de revolucionários alheios ao molde ideológico do 

comunismo stalinista, com sua concepção evolucionista do processo histórico e sua 

interpretação economicista do marxismo (LOWY, 2000, p. 44). 

 

O mesmo processo que culminou em um movimento e um governo revolucionário 

completamente sui generisis, no que Löwy convencionou chamar de “metamorfose ideológica 

coletiva”, pode ser percebida também na construção da pedagogia socialista em Cuba. Há, no 

                                                      
62 Partido Socialista Popular, fundado em Cuba em 1925, incorporado às Organizações Revolucionárias Integradas 

em 1962. 
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pensamento pedagógico cubano, uma combinação de elementos pouco convencionais e que, se 

analisados de forma apartada do processo histórico que levou à Revolução de 1959, pode causar 

espanto aos mais puristas.  

A figura agregadora de todos esses elementos ideológicos, políticos e até pedagógicos é, 

sem dúvida, Fidel Castro. Poucas figuras políticas na história da humanidade souberam lidar de 

forma tão habilidosa com a diversidade política como Castro. Ele soube, como poucos, 

aproximar ideias e figuras políticas com objetivos comuns e rechaçar de forma firme (e algumas 

vezes violentas) ideias antagônicas. Não se deve, no entanto, idealizar a figura de Castro, que 

foi um homem de seu tempo, impregnado das contradições de um processo político que 

acumulou avanços, mas que não soube superar limites. 

O processo revolucionário cubano foi tão rico que possibiliou inclusive a formulação de 

novas interpretações do socialismo, sintetizadas em ideiais como o castrismo e o guevarismo. 

Não houve, portanto, uma dependência ideológica de Cuba em relação ao seu principal aliado 

político após 1961, a União Soviética. Tampouco pode-se dizer que havia total independência. 

As questões políticas e econômicas impuseram, muitas vezes, alguns elementos de interferência, 

mas que não chegaram a forjar por completo o projeto de sociedade defendido pelo governo 

revolucionário cubano. Para entender esse processo, é fundamental, portanto, debruçar-se sobre 

a figura política de Fidel Castro. 

Castro inicia sua militância no movimento estudantil nos anos 1940, mas sua atuação se 

radicaliza quando passa a liderar o movimento que encampa o frustrado assalto ao quartel de 

Moncada, em 1953. A prisão de Fidel Castro é tida como marco inicial do processo 

revolucionário, e o discurso de sua defesa torna-se o programa político do movimento por ele 

liderado. Em “A História me Absolverá”, conhecido também como o Programa de Moncada, 

estão os principais elementos políticos que orientariam o Movimento Revolucionário 26 de 

Julho. O documento trata das principais caraterísticas da luta a ser empreendida a partir daquele 

momento e traz fortes influências do pensamento martiano, em especial no que cerne à luta anti-

imperialista. No referido discurso, Castro analisa os principais problemas da sociedade cubana 

sob a tirania de Fulgencio Batista, resumindo-os em seis: os problemas da terra, da 

industrialização, da moradia, do desemprego, da saúde e da educação.  

Fidel Castro nunca se furtou de falar de educação, no entanto, nunca se dedicou a 

produzir um trabalho de longo fôlego sobre o tema. Para a compreensão do pensamento 

pedagógico de Castro é preciso dedicar-se ao estudo de textos e discursos no qual o principal 

líder revolucionário cubano trata da questão. Portanto, a principal referência a ser utilizada para 
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a análise será um compêndio de texto publicado em Cuba com o título El Estudio, El Trabajo y 

la Formación de la Juventud, que reúne algumas ideias dispersas sobre a questão educacional. 

Como já foi mencionado, o texto que inaugurou o movimento revolucionário, a 

autodefesa de Castro, feita em 1953, já traz a preocupação com o tema da educação. Ele faz uma 

denúncia das condições precárias do sistema educacional e demonstra preocupação com o baixo 

nível de escolarização dos cubanos: 

600 mil niños sin escuela, 10 mil maestros y profesores no tenían trabajo. El 

nivel medio de escolarización en todo el país era inferior a los tres grados. 

Según datos del censo de 1953, las dos terceras partes de la población 

comprendidas entre los 5 y 24 años no asistía a ningún tipo de escuela; en las 

zonas rurales esta proporción era del orden de 4 por cada 5 personas. Un millón 

y medio de ciudadanos mayores de 6 años – casi un tercio de la población total 

a partir de esa edad – no había aprobado ningún grado escolar. Solamente el 5 

por ciento de los ciudadanos mayores de 10 años había concluido algún grado 

escolar (CASTRO, 2007, p. 44). 
 

A análise de Castro sobre o tema segue apontando alguns princípios do que seria o seu 

plano de educação para um futuro governo revolucionário. Além disso, ele explicita a influência 

do pensamento educacional de José Martí, ao incorporar a ideia de atrelar a educação dos 

cubanos à sua realidade objetiva. 

Un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de nuestra 

enseñanza para preparar debidamente a las generaciones que están llamadas a 

vivir en una patria feliz. […] No se olviden de las palabras del Apóstol [José 

Martí]: "Se está cometiendo en América Latina un error gravísimo: en pueblos 

que viven casi por completo de los productos del campo, se educa 

exclusivamente para la vida urbana y no se les prepara para la vida campesina." 

"El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la 

instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos." "Un pueblo 

instruido será siempre fuerte y libre." (CASTRO, 2007, p. 44) 

Apesar de não delimitar quais seriam os termos da “reforma integral” do ensino que 

propunha, ao evocar José Martí, Castro sinaliza para um sistema de ensino voltado para as 

demandas dos trabalhadores cubanos, popular, estatal, universalista e laico. Todos esses 

elementos serão incorporados após 1959. 

O aspecto do vínculo entre trabalho e instrução aparece logo nos primeiros discursos de 

Fidel ao assumir o poder junto com seus companheiros. Já em 1959, Castro sinaliza para a 

necessidade de atrelar o trabalho produtivo à educação. É importante ressaltar que, nos primeiros 

anos do governo revolucionário (entre 1959 e 1961), os princípios da pedagogia socialista ainda 

não são difundidos em Cuba. Ainda assim, Castro aponta para um modelo educacional onde 
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trabalho e ensino estão atrelados, claramente ainda apoiado nas ideias de José Martí como as 

supracitadas. 

A qualificação política do pensamento pedagógico de Castro se dará, essencialmente, 

após 1961, com a declaração do caráter socialista da Revolução Cubana. Sem deixar de apontar 

para Martí como uma referência, Fidel adota uma nova visão do trabalho como um elemento 

essencial para a instrução do povo cubano. Em um discurso de 1968, fica claro a forma como o 

castrismo incorpora em seu pensamento político elementos marxistas que influenciarão de 

forma profunda a pedagogia socialista cubana. Vejamos como Castro entende a relação entre 

trabalho e educação: 

[...] tendrá que estudiar en el futuro toda la sociedad […] estudiar y estudiar 

siempre, y el estudio, como el trabajo, formará parte de la actividad cotidiana 

de todo ser humano y dejará de ser [...] una actividad sin sentido y sin objetivo 

y, sobre todo, sin fruto; dejará de ser obligación, dejará de ser carga, para ser 

actividad que gustosamente cada ser humano realice diariamente. 

Y en la medida en que el trabajo físico disminuya – por imperio precisamente 

del dominio de la técnica – el trabajo intelectual, la necesidad de estudiar, de 

comprender, de investigar, de realizar nuevos avances, será cada vez mayor. 

De manera que en la sociedad del futuro, el trabajo intelectual irá a su vez 

creciendo (CASTRO, 1988, p. 17-18). 

 

O primeiro aspecto a se considerar é a valorização da dimensão intelectual do trabalho 

no pensamento de Fidel. Ao contrário de Martí, que pensava que o trabalho manual deveria ser 

a base de uma pedagogia humanista, Castro entendia que o desenvolvimento das técnicas e da 

tecnologia demandaria cada vez menos trabalho físico por parte do homem, e assim a demanda 

por trabalho intelectual avançaria. O líder da revolução aponta para uma dimensão utópica 

pouco presente na pedagogia de Martí, que é a busca por uma nova sociedade, marcada por uma 

nova base material. Ao pensar a sociedade do futuro, Castro aponta para a necessidade de uma 

educação que possibilite às pessoas uma formação que transcenda o utilitarismo da formação 

para o trabalho imediato e mire para um novo mundo. Ciente da dualidade dos modelos 

formativos burgueses, a utopia castrista da educação mira o trabalho intelectual de todos os 

trabalhadores, em todas as posições do processo produtivo. 

Entendendo a universidade como o espaço tradicionalmente voltado para a educação 

intelectual, Castro tem a utopia de transformar cada unidade produtiva em uma universidade. 

“Cada fábrica, cada zona agrícola, cada hospital, será uma universidade” (idem), diz ele, 

ressaltando a importância não só do vínculo trabalho-educação, mas também da necessidade 

implícita que o trabalho impõe à produção do conhecimento. Já em 1968, o modelo educacional 
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cubano apontava para uma relação estreita com o processo produtivo, mas Castro não estava 

satisfeito: 

Hoy, alrededor de un gran taller puede hacerse un instituto tecnológico; pero 

en el futuro, cuando esa enorme masa haya arribado a ese nivel, donde esté un 

instituto tecnológico, habrá una facultad obrera, allí al lado de un fabrica, al 

lado de una industria eléctrica, al lado de un industria química, al lado de una 

industria metalúrgica, donde los obreros […] tendrán su tiempo de trabajo y el 

tiempo correspondiente, a determinadas horas del día, en que allí, al lado de la 

fábrica, vayan a recibir algunas enseñanzas teóricas o prácticas por personas 

calificadas, que también formarán parte del personal técnico de esa industria 

(CASTRO, 1988, p. 19-20). 

 

Seria essa, então, a meta utópica da educação pelo trabalho posta pela Revolução 

Cubana. Foi ela atingida? Evidente que não. Mas veremos que esses elementos serão 

fundamentais para a construção da pedagogia socialista cubana, que “introduz a vinculação do 

estudo com o trabalho desde o primário” (CASTRO, 1988, p. 34), passando pelo ensino 

secundário, pré-universitário, até chegar à universidade. Segundo Castro, só havia uma forma 

de alcançar um sistema educacional que oferecesse uma formação integral ao povo cubano: 

através da vinculação entre o trabalho e a educação. 

Assim, os princípios de “educação para a vida” de Martí, incorporam no pensamento de 

Fidel Castro, a dimensão ontológica do trabalho, posta por Marx e Engels. Martí e Marx são, 

para Castro, a referência teórica fundamental. Ele afirma que ambos “foram capazes de ver mais 

longe, no futuro da sociedade humana, propuseram também, a questão da combinação do estudo 

e do trabalho como a forma verdadeiramente revolucionária de educar” Reforça ainda que, para 

Marx, esse seria o “único método de produzir homens plenamente desenvolvidos”. 

Pode-se dizer, portanto, que o pensamento político e, por consequência, pedagógico da 

Revolução Cubana é marcado, portanto, pela influência martiana, pelo programa de Moncada e 

as ideias de Fidel Castro e, por fim, pelo materialismo histórico e dialético. Esse último elemento 

é incorporado principalmente pela atuação de Ernesto Guevara e, mais tarde, pela declaração do 

caráter socialista da Revolução, feito em 1961. A partir desse momento, o marxismo passa ser 

uma referência na práxis revolucionária em Cuba e, por consequência, passa também a 

influenciar a pedagogia cubana. As ideias de associação do trabalho com a educação, já 

presentes no pensamento de José Martí e de Fidel Castro, passam a incorporar elementos do 

pensamento também dos autores originais do materialismo histórico, Karl Marx e Friedrich 

Engels. Esses elementos ficarão mais evidentes quando da explicitação da construção do sistema 

educativo cubano. 
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2.3. A politecnia como elemento da educação revolucionária em Cuba 

 

Com o triunfo da Revolução, inicia-se uma nova etapa na educação cubana. Ainda em 

1959, são promulgadas as bases e normas legais reguladoras da reforma integral do ensino que, 

por princípio, articula o trabalho e a educação em todos os níveis de formação. A referida lei, 

de n. 680, propõe que o sistema educacional cubano “proveerá el estímulo y desarollo 

vocacionales, atendiendo a la multiplicidad de las profesiones y teniendo en cuenta las 

necesidades culturales y prácticas de la Nación” (BELL et al., 2006, p. 215). Esses elementos 

não encorporam ainda a base da pedagogia socialista cubana, mas apontam para a construção 

de um sistema de ensino completamente apartado da visão pré-revolucionária. 

O governo traça objetivos claros para a concepção desse novo sistema educacional que, 

tinha como meta superar o sistema pré-revolucionário de caráter classista burguês. A intenção 

era trabalhar de forma ativa e criadora para constituir do novo sistema de educação popular, 

eliminando as barreiras que impunham uma seleção classista no acesso à educação. 

Para alcançar esses objetivos, o governo revolucionário cubano traça uma estratégia 

política por etapas. A primeira delas, concebida como primeira revolução educacional, atacaria 

o principal entrave para o desenvolvimento socioeconômico da ilha: o analfabetismo. Inicia-se, 

ainda em 1959 – atingindo o seu auge em 1961 – uma grande campanha de alfabetização que 

visava alcançar os 2,8 milhões de cubanos (41,63% da população) que estavam impossibilitados 

de ler e escrever por conta da ausência de escolas primárias suficientes. A universalização do 

ensino fundamental, portanto, era a meta, em especial para alfabetização da população que vivia 

no meio rural. Para isso, foi necessário também um amplo programa de formação de professores, 

para que se pudesse atender toda essa campanha (RODRÍGUEZ, 2002, p, 114).  

Sendo assim, o período entre 1959 e 1961, ficará conhecido como a “Primeira Revolução 

da Educação” em Cuba. Será nesse período que estruturaram os princípios elementares da 

pedagogia cubana. Através da análise de discursos e falas do período, Rodríguez (2011), analisa 

os principais elementos constitutivos do sistema educacional promovido durante as campanhas 

de alfabetização: 

 

A ideia principal que se repete é aquela que diz: a educação é a única via para 

adquirir a plena liberdade, expressão do pensamento martiano. 

Reiteradamente, são analisadas as limitações herdadas pela Revolução na 

educação, já que existiam amplos grupos da sociedade desfavorecidos, 

sobretudo nas áreas rurais e semiurbanas. As limitações da educação 

compreendiam, especialmente, as seguintes áreas: as idades infantis (educação 

pré-escolar); a especial, a técnica e a profissional, que se encontravam num 

nível muito precário de desenvolvimento; assim como a educação geral, que 
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não chegava a todos os estratos sociais. E, é claro, o nível de analfabetismo 

[...] (RODRÍGUEZ, 2011, p. 45).  

 

Nesse período, há um esforço hercúleo do governo cubano em empreender uma reforma 

integral do ensino, tendo como referência um enfoque essencialmente martiano. Porém, no final 

desse período, mais especificamente em 1961, começam a se introduzir os elementos socialistas 

à educação cubana. É importante ressaltar que é em abril daquele ano que se dá a declaração do 

caráter socialista da Revolução Cubana, levando a educação do país a um caminho sem volta 

em direção a uma pedagogia socialista. Com isso, aparece com mais ênfase aspectos próprios 

desse de ensino, em especial a ideia de vínculo dos modelos educativos com as necessidades do 

movimento revolucionário e com o desenvolvimento da economia cubana.  

Portanto, os dois fatos mais marcantes de 1961, conhecido como o “ano da educação” 

em Cuba, sem dúvida, são as declarações de Cuba como um território livre do analfabetismo e 

do caráter socialista da revolução. Esses fatos terão impactos profundos na estruturação do 

sistema de ensino. No ano seguinte, põe-se em marcha a segunda revolução educacional. Desta 

vez o objetivo era a universalização da educação de nível médio, incluindo a formação 

profissional e as instituições pré-universitárias. 

Che Guevara, um dos grandes responsáveis pela adesão de Cuba ao socialismo, sinaliza 

essas mudanças em um discurso feito em novembro daquele ano, poucos dias antes da 

finalização da campanha de alfabetização. 

 

[…] con saber leer y escribir no se he ganado prácticamente nada, pero es que 

para hacer cualquier otra cosa en términos del estudio, hay que saber leer y 

escribir. Leer y escribir es andar. Entonces nosotros estamos ahora en el 

proceso de saber andar y a todos tenemos que exigir más. 

Nosotros, en el empeño porque la gente se alfabetice en todos los niveles, y 

toda la gente, por alfabetizarse primero, por continuar después aprendiendo y 

por seguir carreras técnicas después. Ligar el estudio al trabajo y el trabajo al 

deber, de tal manera que sea algo circunstancial al nuevo régimen 

revolucionario, el estudiar y el aprender todos los días algo nuevo. 

(GUEVARA, 2014, p. 416). 

 

Se Guevara não foi um grande formulador das políticas de educação, pode-se dizer que 

foi, entre os líderes revolucionários, o que mais propriedade tinha sobre os temas do socialismo 

e da obra de Marx e Engels. Evidencia-se em sua fala a necessidade de avançar num princípio 

fundamental para a construção da pedagogia socialista: a combinação do estudo e do trabalho. 

No mesmo discurso não se mostra plenamente satisfeito com a forma como a Campanha de 

Alfabetização se desenvolveu. Exigente, “el Che” afirmava que deveria haver um maior 
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envolvimento das outras esferas do governo, em especial do Ministério da Indústria, pelo qual 

era então responsável. Era sua ideia, desde o processo de alfabetização, unir trabalho e instrução. 

Nota-se também a preocupação com a urgência na formação de mão-de-obra para implementar 

um plano de modernização da economia cubana, ideias claramente inspiradas nos modelos 

socialistas daquele momento. No entanto, é difícil marcar mais elementos do seu pensamento 

pedagógico, já que Guevara nunca se dedicou de forma mais intensa ao tema da educação. 

A pasta da Educação ficou a cargo de Armando Hart Dávalos, a quem coube a missão 

de conduzir o processo de construção do sistema educacional cubano. A figura de Hart foi 

fundamental para o delineamento da pedagogia socialista em Cuba, já que o então Ministro era 

profundo conhecedor do materialismo histórico dialético e um grande estudioso das questões da 

pedagogia socialista. Em um de seus discursos, ele salienta a importância da vinculação entre 

trabalho produtivo para a construção de uma “educação comunista: 

Para que nuestra educación sea completa ha de ser además una educación 

vinculada a la práctica, vinculada a la producción en la forma y la manera que 

sea posible y dentro de las condiciones concretas de cada tipo de enseñanza. 

Una educación media que no tenga una base teórica y que no tenga una 

vinculación estrecha con la práctica de producción, no es una educación de 

calidad. Y la educación ha de vincularse a la producción de bienes materiales, 

por razones ideológicas y por razones prácticas. (HART, 2012, p. 326). 

 

A visão de educação de Hart explicitada no trecho supracitado demonstra clara 

inspiração com o modelo soviético, inclusive das ideias dos pioneiros da NarKomPros. Essa 

visão demonstra que o vínculo da educação com o trabalho deve estar para além das demandas 

objetivas do desenvolvimento da economia, mas principalmente ser um elemento de caráter 

político-pedagógico. 

 

Los jóvenes deben formarse comprendiendo de una manera práctica y viva el 

proceso de producción, estrechamente ligado a los medios de producción, a la 

producción misma, como necesidad para la compresión de la sociedad, de la 

historia, y para la compresión de la propia organización económica. Pero 

también por una necesidad de formación moral. A lo largo de toda la historia 

de la sociedad de clases, desde la aparición de la esclavitud, el trabajo 

intelectual se desligó, se separó, del trabajo de producir los bienes materiales. 

La gran meta de la educación comunista ha de ser y es de ligazón entre el 

trabajo intelectual y el trabajo de producir los bienes materiales. Esa es la gran 

aspiración de la educación comunista. (HART, 2012, p. 326). 

 

De todos os discursos dos líderes da Revolução Cubana, o que apresenta uma 

compreensão mais completa dos princípios da pedagogia socialista e da apreensão do processo 

histórico de dissociação do trabalho manual do trabalho intelectual certamente é o de Armando 
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Hart. Não à toa ele esteve à frente do Ministério da Educação por tanto tempo (entre 1959 e 

1976). Hart ressalta ainda que o vínculo ensino-trabalho não é o único elemento de uma 

“educação completa”, que deveria ser formada por: educação teórica e intelectual, educação 

vinculada à produção, educação para a disciplina consciente e educação física. A síntese desses 

elementos era a formulação do que seria a educação socialista de Cuba. 

As ideias de Guevara e Hart ajudaram a consolidar a concepção de educação socialista 

em Cuba, que vieram a complementar o ideário pedagógico de Fidel Castro, que em 1964, 

ratificara esses princípios: 

 

En el futuro la actividad, el trabajo del estudiante será no como una profesión, 

sino como un medio de formación. Porque, además, ha de ser el trabajo el gran 

pedagogo de la juventud.  Y, sencillamente, es lo que desde el primer instante 

puede capacitar al hombre para entender sus deberes, sus obligaciones, las 

realidades de la vida.  Y eso hay que tratar de aplicarlo, incluso de hecho, a la 

más temprana edad: tal como hacemos ya en determinadas instituciones, cuales 

son las granjas infantiles (CASTRO, 2012, p. 295). 

 

Pode-se dizer que a etapa de construção da pedagogia socialista em Cuba se concluí e 

consolida nos anos 1970. Nesse período de transição, algumas metas foram alcançadas, como a 

universalização do ensino primário, a ampliação do atendimento educativo a jovens e adultos, 

além da consolidação dos modelos de vinculação do trabalho rural com a educação através das 

experiências das “escuelas al campo” e das “escuelas en el campo”. Na entrevista dada pelo 

professor José Cubero Allende para a pesquisa desta tese, ele faz um relato dessas experiências, 

das quais participou de forma ativa. 

 

Educação e trabalho em Cuba são duas coisas essenciais, estão totalmente 

vinculadas. E é algo que Cuba deu uma série de exemplos, enquanto 

organização da educação, usando um modelo educacional vinculado com o 

trabalho. Desde dos primeiros anos da educação fundamental, as crianças iam 

a uma fábrica e participavam do trabalho mais simples em uma fábrica. Por 

exemplo, havia uma fábrica de chocolate e as crianças iam à fábrica e enchiam 

caixas de chocolates. Coisas muito simples, mas esse vínculo se dava com as 

crianças menores. Já os maiores, tinham outra relação. [...] Depois veio em 

Cuba, a “escuela al campo” e a “escuela en el campo”. “Al campo” era uma 

escola de 45 dias no campo, e eu tive inclusive a sorte de participar, 

trabalhando pela Universidad de la Habana na primeira “escuela al campo” que 

se realizou em Cuba. Da Universidad de la Havana saíamos em um caminhão 

e um ônibus percorrendo as “escuelas al campo”, assessorando e levando 

informação sobre meios [audiovisuais] para usar nas aulas que estavam dando 

nas “escuelas al campo”, de 45 dias. Participamos visitando cada dia um 

acampamento diferente. Vi a primeira “escuela al campo”, vivi diretamente, 

tive a experiência. E depois a “escuela en el campo”, a conheci desde o início 

com meus filhos, que se formaram na “escuela en el campo”. Os dois iam à 

escola que ficava fora da cidade. Os estudantes iam domingo – saiam para a 
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escola à noite – e passavam a semana na escola e, sexta à tarde, voltavam para 

casa. [...] Tinham comida, tinham livros, tinham uniforme, tinham tudo na 

escola e, claro, tudo grátis. Na “escuela en el campo” [os estudantes] fazem o 

trabalho no campo pela manhã e, pela tarde assistem aula. Essa é a estrutura. 

A “escuela al campo”, que era [durante] 45 dias, pela manhã [trabalho] no 

campo, e pela tarde no próprio acampamento recebem aula. Aulas de 

Matemática, de Física, ou seja, as disciplinas tradicionais. [...] Então, essa é 

uma escola onde, claro, está esse vínculo com o trabalho e os princípios da 

politecnia, ou seja, essa relação com o trabalho. E, outro princípio da politecnia 

que é a parte da apropriação, por parte dos estudantes, dos elementos 

fundamentais da técnica moderna, da técnica da produção [...] (Depoimento do 

professor José Cubero). 

 

Percebe-se, através do depoimento do professor Cubero, que desde os anos 1970, antes 

portanto da estruturação completa do sistema de ensino cubano, já há a materialização dos 

princípios da politecnia em experiências pedagógicas precursoras. Rodríguez (2011) afirma que, 

com a criação Departamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, ocorre um processo de 

generalização de “escolas no campo” e “escolas ao campo”, todas de nível secundário básico. 

Segundo o autor, essas experiências “são verdadeiras expressões da política educacional 

revolucionária, com a qual se pretendeu dar resposta a alguns dos problemas gerados nas 

décadas anteriores” (RODRÍGUEZ, 2011, p. 48). 

Rodríguez reforça que a generalização desse modelo escolar se dá sobretudo entre os 

anos de 1972 e 1973, quando uma série de especialistas soviéticos e alemães vão a Cuba para 

executar trabalhos de diagnóstico e prognósticos científicos da educação, com a participação de 

um grupo de educadores cubanos. O autor avalia esse intercâmbio com educadores de países de 

outros países socialistas da seguinte forma: 

Devemos dizer que esse contato foi muito frutífero, porque por meio dele se 

teve a oportunidade de conhecer e estudar obras dos alemães e dos soviéticos, 

que foram de grande importância para a conformação do pensamento 

pedagógico cubano. Em 1972, foi criado o Centro de Desenvolvimento 

Educativo para dirigir esse processo de mudanças, para a educação geral, que 

abrangeu todos os tipos de ensino: pré-escolar, técnico e profissional, especial, 

de adultos, assim como a formação de professores (idem). 

 

Rodríguez afirma, ainda, que a relação entre soviéticos, alemães e cubanos possibilitou 

a criação de variantes da “escola ao campo” e da “escola no campo”, consolidando, de forma 

definitiva, o vínculo entre estudo, trabalho e pesquisa, como parte integral da formação 

acadêmica do povo cubano. 

Esses elementos estarão presentes em todos os principais documentos sobre o ensino em 

Cuba, sendo o principal deles, produzido pelo Comitê Central do Partido Comunista em 1975, 

e publicado em 1976, sob o título Política Educacional: Tesis y Resolución. O documento 

detalha todos os princípios da educação socialista cubana. Além das ideias já enunciadas, o 
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documento acrescenta outros aspectos, também vinculados ao elemento política do ensino 

cubano. 

La política educacional del Partido tiene por fin formar nuevas generaciones y 

a todo el pueblo en la concepción del mundo, es decir, la del materialismo 

dialéctico e histórico; desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades 

intelectuales del individuo y fomentar, en él, elevados sentimientos y gustos 

estéticos; convertir los principios ideo-políticos y morales comunista en 

convicciones personales y conducta diaria. (POLÍTICA, 1976, p. 5). 

 

O documento recomendava, para se alcançar uma educação integral, a combinação dos 

seguintes aspectos: a educação intelectual, científico-técnica, político-ideológica, física, moral, 

estética, patriótico-militar, politécnica e laboral. Para cada um desses aspectos, o Partido 

recomendava um objetivo específico. Para a questão da educação politécnica e laboral, a que 

mais nos interessa, seria o seguinte: 

 

La educación politécnica y laboral que tiene por objetivo proporcionar una 

formación preprofesional, y vincular a la enseñanza con la producción; 

inculcar hábitos y habilidades físicas y mentales que capaciten a los educandos 

el conocimiento y manejo de instrumentos y máquinas, y equipos propios de 

los procesos tecnológicos de las principales ramas de la producción. 

(POLÍTICA, 1976, p. 9). 

 

A definição desses objetivos para a educação politécnica e laboral pode induzir a 

conclusões precipitadas de uma visão profissionalizante da politecnia. Mas alguns aspectos nos 

fazem afastar dessa hipótese. Um deles está explícito na citação, que é o fomento ao 

desenvolvimento de habilidades físicas e mentais, aspecto elementar na concepção de politecnia 

de base socialista. Além disso, o mesmo documento do Partido traz uma seção em que detalha 

todos os fundamentos referentes à educação geral, politécnica e laboral. 

 

La Educación General, Politécnica y Laboral comprende la enseñanza primaria 

y la y la media general y es la base y el punto de partida de todo el sistema 

nacional de educación. Tiene la función social de proporcionar los 

conocimientos básicos necesarios, con la calidad requerida, y desarrollar las 

capacidades y actitudes, hábitos y habilidades necesarios para la vida social y 

productiva que demanda el país. Deberá dar la preparación general previa que 

se necesita para continuar con aprovechamiento los estudios especializados de 

nivel medio y superior. (POLÍTICA, 1976, p. 9). 

 

Aqui fica evidente que os princípios da politecnia em Cuba transcendem a 

profissionalização estreita. Ao contrário, a educação politécnica é um elemento transversal que 

orienta todos os níveis de ensino, do primário à educação superior, sendo um princípio político-

pedagógico fundamental do sistema educacional cubano. 
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Será, então, o princípio da politecnia que orientará o vínculo entre a educação e o 

trabalho produtivo. Com isso, Cuba consegue construir um sistema de educação de amplo 

atendimento em todos os níveis formativos, com acesso democrático sem barreiras classistas e 

que, tem como referência primordial a associação do trabalho com a ensino. Esse último 

elemento é sintetizado por Maria Ciavatta: 

 

A combinação estudo e trabalho, que se desenvolve em todos os níveis 

escolares, tem origem no pensamento revolucionário dos clássicos marxistas e 

do educador e herói nacional José Martí. Trata-se de combinar a escola com a 

vida, a teoria com a prática, o trabalho intelectual com o trabalho manual, o 

ensino com a produção. Busca-se a construção de uma nova sociedade a partir 

de uma educação politécnica e laboral que prepare os escolares e os 

trabalhadores para o trabalho ativo, consciente e criador; que lhes proporcione 

os conhecimentos básicos das ciências contemporâneas e sua aplicação nos 

processos produtivos; que se desenvolva neles o trabalho socialmente útil, de 

sua responsabilidade, e o valor do trabalho e dos trabalhadores. (CIAVATTA, 

1992, p. 75) 

 

Ciavatta destaca ainda os dois objetivos básicos da combinação estudo e trabalho em 

Cuba: “o formativo, pelo desenvolvimento do homem, e o econômico, o de integrar os escolares 

na produção material e no trabalho social” (idem). Todos esses elementos serão balizadores para 

o entendimento da estruturação da educação de nível médio em Cuba, em especial no seu ramo 

técnico e profissionalizante, que será foco da análise da próxima seção desta tese. 

Em 1975, a terceira revolução é iniciada, com o intuito de promover a ampliação do 

acesso às instituições de nível superior, bem como o aumento do investimento nas atividades de 

cunho científico investigativas. Com essas medidas, efetivou-se a estrutura básica do sistema de 

ensino cubano, referenciado na pedagogia socialista com características endêmicas do processo 

histórico de construção da Revolução Cubana. 

 

2.4 - Fundamentos e estrutura da educação técnico profissional em Cuba 

 

Apesar da universalização da educação de nível médio ter sido uma meta apenas da 

segunda revolução educacional em Cuba, desde os primeiros dias do governo revolucionário, 

essa foi uma preocupação. A campanha pela universalização do ensino médio iniciou-se em 

1962, mas desde 1959, o governo cubano preocupou-se em inaugurar escolas de ensino médio, 

em especial de formação técnica e profissional. O governo via nesse nível de escolarização um 

elemento importante para o desenvolvimento socioeconômico do país, já que era preciso formar 

mão-de-obra qualificada para modernizar a economia cubana e desenvolvê-la industrialmente. 
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As teses e resoluções do Partido Comunista Cubano para a educação profissional de 

nível médio deram o tom, a partir de 1976, da estruturação do sistema de ensino desta 

modalidade. O documento Política Educacional delimita os dois fatores essenciais da formação 

profissional em Cuba: o primeiro deles, ligado ao aspecto coletivo (social), está relacionado ao 

incremento de matrículas em especialidades profissionais importantes para o desenvolvimento 

econômico do país. O segundo, relacionado ao aspecto individual, se refere a formação dos 

interesses de acordo com as capacidades, habilidades e destrezas de cada estudante. Sendo 

assim, seria necessário a estruturação de um plano nacional de orientação vocacional, que fosse 

capaz de oferecer aos estudantes, antes mesmo da etapa formativa de profissionalização, uma 

vasta possibilidade de oportunidades de conhecer diversas opções de carreira, sejam elas ligadas 

a uma profissionalização mais estreita, ou mesmo intelectual, cultural ou artística (POLÍTICA, 

1976, p. 44). Sendo assim, a profissionalização deveria ser uma opção e não uma imposição, 

mesmo sendo uma premência para o desenvolvimento do país. 

Para isso, o governo revolucionário estruturou o sistema de educação de nível médio da 

seguinte maneira: haveria um ciclo médio obrigatório de dois anos, pelo qual todos os cubanos 

deveriam passar, independente das suas aspirações profissionais ou acadêmicas. Após essa 

etapa, inicia-se um ciclo médio pós-obrigatório, também chamado de educação pré-

universitária, que se divide em educação vocacional – voltada para a preparação para os estudos 

superiores – e educação técnica profissional (ETP). 

O ramo técnico profissional da educação profissional em Cuba, constitui-se, portanto, 

apenas como uma das modalidades de ensino ofertadas, e não existe nenhuma designação prévia 

de que tipo de alunos deveria optar pela educação vocacional ou pela profissional. Talvez seja 

precipitado dizer que em Cuba não há divisão social do trabalho, até porque a construção do 

socialismo ainda é tarefa inconclusa no processo revolucionário. Porém, é inegável que não há 

nenhum fator que determine socialmente a escolha a modalidade de educação secundária. 

Portanto, se há dualidade no ensino de nível médio em Cuba, pode-se dizer que ele não obedece 

a mesma lógica das sociedades capitalistas, nas quais a divisão social do trabalho impõe o tipo 

de ensino que cada indivíduo deve adequar-se de acordo com a sua função no processo 

produtivo, que é imperiosamente determinada pelas condições sociais. 

Pode-se dizer que o ensino técnico profissional em Cuba obedece a objetivos bastante 

pragmáticos: formar mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento dos distintos ramos da 

produção e dos serviços. No entanto, isso não quer dizer que as escolas de educação profissional 

em Cuba ofereçam uma formação estreita, fragmentada e que só atenda a esse objetivo. Ao 
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contrário, antes de tudo, as escolas de ETP estão, assim como os demais níveis formativos, 

voltadas para uma formação integral do ser humano. 

Por isso, apesar de ser orientada pelas políticas macroeconômicas estabelecidas pelo 

governo revolucionário, a educação técnica e profissional em Cuba obedece a objetivos 

pedagógicos mais amplos que a mera formação de mão-de-obra. Estão entre os fundamentos da 

ETP cubana: a formação integral dos educandos – educação para a vida e não apenas para um 

posto de trabalho –; a associação entre a formação geral básica e a formação profissional 

específica, oferecendo esses dois aspectos formativos na mesma instituição de ensino; e a 

vinculação entre o trabalho produtivo e os processos formativos (DÍAZ, 2013, p 146). 

Esses pressupostos da ETP em Cuba se consolidam a partir dos anos 1970, mas mesmo 

antes disso a ideal de formação já estava posto, como demonstra a professora Caridad Pérez 

García ao citar uma célebre frase de Fidel Castro, em discurso feito em 1966: “Lo que nos 

interesa no es solo formar técnicos, sino técnicos integrales, ciudadanos mejores. Y que si 

tenemos urgencia de técnicos, ¡siempre será más urgente formar hombres verdaderos, formar 

patriotas, formar revolucionarios!” (CASTRO apud GARCÍA, 2015, p. 21). 

García apresenta uma periodização do desenvolvimento da ETP em Cuba. O primeiro 

momento, segundo a autora são os anos de 1960, caracterizados por ela da seguinte maneira: 

 

Este período de surgimiento y desarrollo de una ETP revolucionaria llevó 

implícito el cambio y la profundización en sus fundamentos pedagógicos, en 

estos primeros años algo empíricos, pero sin dudas efectivos en muchos 

sentidos y de obligatorio análisis para derivar de ellos las mejores 

concepciones y prácticas para la educación del trabajador de hoy. Esta etapa, 

aunque poco estudiada desde el punto de vista teórico, permite ya la 

delimitación inicial de un cuerpo de conceptos, regularidades y principios que 

acreditan a la Pedagogía de la ETP como un campo especial dentro de la 

Pedagogía Revolucionaria en Cuba y que han permitido su consolidación en 

las décadas posteriores hasta la actualidad (GARCÍA, 2015, p. 21). 

 

O segundo momento é o da consolidação desses princípios, nos anos 1970, como já foi 

ressaltado. Nesse momento ocorre, com a educação profissional em Cuba, o mesmo movimento 

de aproximação com os pedagogos soviéticos e alemães que se observou na seção anterior, o 

que possibilitou uma incorporação mais efetiva das concepções socialistas de educação. Nesse 

período há também uma crescente preocupação com a formação docente para essa modalidade 

de educação, havendo a criação de uma série de centros de formação de professores pelo país. 

O principal desses centros foi o Instituto Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional 

(IPETP), fundado em 1973,  que posteriormente passou a ser conhecido como Instituto Superior 
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Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional, e hoje é a Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar. A partir dessas instituições se fomentou também 

a pesquisa sobre os temas da ETP, possibilitando o aprimoramento conceitual e das práticas 

pedagógicas. 

Como resultados mais efetivos desse período, García destaca: 

 

[…] esta etapa de florecimiento de la ETP se caracterizó ,desde el punto de 

vista pedagógico, por la ampliación y profundización en el estudio de los 

fundamentos que deben sustentar su perfeccionamiento, aspectos contenidos 

en los planes y programas de estudio y en los documentos normativos 

elaborados, así como en una amplia gama de publicaciones, que aunque se 

apoyan en experiencias y estudios realizados en países socialistas europeos, 

tienen el valor de ser vistos y ajustados a la realidad cubana, por lo que es 

necesario reconocer los aportes que brindan a la Pedagogía en Cuba y su plena 

vigencia. Entre estos se pueden mencionar los materiales de carácter normativo 

– metodológicos editados para los Seminarios Nacionales a Dirigentes, 

Metodólogos e Inspectores de las Direcciones Provinciales y Municipales de 

Educación, los que poseen un extraordinario valor teórico-pedagógico en tanto 

aportan conceptos, regularidades y principios esenciales a la Pedagogía de la 

ETP que continúan enriqueciendo los fundamentos teóricos de esta rama de la 

Pedagogía (GARCÍA, 2015, p. 24). 

 

Nos anos 1980, houve uma grande expansão da rede de escolas de educação profissional 

em Cuba, além do aprofundamento das pesquisas na área de ETP, que possibilitaram o 

aprimoramento das práticas pedagógicas desenvolvidas, além da compreensão mais nítida das 

necessidades das demandas formativas e da forma de integração dos processos formativos e 

produtivos. 

O período de consolidação do subsistema de educação profissional em Cuba culminou 

com o seu maior momento de crise. O colapso do bloco socialista na Europa oriental, em 1989, 

teve efeitos devastadores para a economia cubana, que submetida ao cruel embargo imposto 

pelos Estados Unidos, perde os seus principais aliados políticos internacionais e parceiros 

comerciais. Inicia-se então o chamado “período especial em tempos de paz”, que terá efeitos 

também no ensino técnico profissional em Cuba. 

As limitações econômicas impostas pelo período especial frearam o movimento de 

expansão da rede de escolas técnicas, além de dificultarem o aparelhamento da mesma. Por 

outro lado, cresceu o sentimento de solidariedade entre os educadores que se mobilizaram para 

tentar manter as conquistas alcançadas. Mesmo diante de uma crise sem precedentes no período 

revolucionário, nenhuma escola foi fechada e cresceu o investimento em pesquisa, para buscar 

alternativas para os problemas que se impunham não só para a ETP, mas para o país. Aprofunda-
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se, no período, a vinculação entre ensino e trabalho produtivo, buscando-se a partir das escolas 

fomentar possibilidades para o desenvolvimento econômico cubano. Os resultados dessas 

medidas apresentaram os seguintes resultados: 

 

[...] este periodo permitió la toma de decisiones y con ello el inicio del 

reordenamiento económico, la recuperación y reanimación de la producción, 

el redimensionamiento y perfeccionamiento empresarial socialista. Estos 

cambios organizacionales y la renovación técnica situaron al hombre, al 

trabajador, como centro de los procesos antes mencionados, exigiendo de ellos 

una adecuada preparación. Para ello, las empresas socialistas tuvieron que 

asumir una alta responsabilidad en la superación de los recursos humanos. La 

ETP y su Pedagogía pasan a jugar un papel determinante en la producción 

(GARCÍA, 2015, p. 27). 

 

Passados os momentos mais agudos da crise, o subsistema de educação profissional 

voltou a se desenvolver, retomando a perspectiva de expansão. O sistema de ETP conta, 

atualmente com 559 escolas, sendo 356 institutos politécnicos e 203 escolas de ofício mistas.  

O acúmulo de experiências desse período permitiu que se desenvolvessem novas formas 

de articulação do ensino com a produção. Atualmente, a vinculação do trabalho produtivo e os 

processos formativo se dá de duas formas: a primeira delas é o desenvolvimento do trabalho 

produtivo dentro da própria escola. A segunda forma de associação da educação com o trabalho 

produtivo é a formação dos alunos feita nas empresas estatais em espaços chamados de salas de 

aula anexas (em espanhol, aulas anexas). Nelas, os alunos se inserem no processo produtivo, de 

acordo com o seu estágio de formação, sob a supervisão e orientação de um responsável pela 

empresa e também por um tutor da escola. Em fevereiro de 2013, Cuba contava com 4595 salas 

de aula anexas nas mais diversas empresas e indústrias estatais. O projeto de aulas anexas tem 

demonstrado eficiência na formação dos alunos através da atuação direta no processo produtivo 

(SUÁREZ, 2013, p. 251). 

Se essa vinculação entre trabalho e ensino é perceptível na prática pedagógica cotidiana, 

no entanto, o mesmo não se dá no currículo dos cursos técnicos. Há, na atualidade, na estrutura 

curricular da educação profissional de nível médio, uma forte ênfase na formação técnica, em 

detrimento a formação geral. Na habilitação de técnicos médios, que dura entre 3 e 4 anos, 60% 

das disciplinas são dedicadas à formação profissional (básica e específica).  Já na habilitação de 

operário qualificado (obrero calificado) essa ênfase se reforça ainda mais, sendo 87,5% do 

currículo dedicado à formação técnica. O quadro abaixo elucida esses dados: 

 

Tabela 1: Esquema de formação da Educação Técnica e Profissional em Cuba 
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Fonte: Portal CubaEduca63. 

Além disso, percebemos nas visitas técnicas e nas exposições feitas durante o Congresso 

Pedagogía 2013 que existe pouco ou quase nenhuma integração entre as disciplinas do núcleo 

de formação geral e básica e as da formação profissional. Notou-se que as questões referentes a 

integração do currículo são pouco discutidas entre os educadores cubanos. Pode-se inferir, 

então, que o caráter integrador da educação técnica e profissional em Cuba se dá efetivamente 

no locus do trabalho, seja nas empresas estatais, indústrias, campo ou mesmo no trabalho 

realizado dentro da escola. É realizando o trabalho produtivo, que o educando cubano integra a 

sua formação geral com a formação técnica. 

Esse elemento de integração curricular, no entanto, não é essencial para a realidade 

escolar cubana, já que o trabalho produtivo é o elemento integrador fundamental. É no cotidiano 

do trabalho, que os estudantes se dão conta das possíveis articulações entre os conhecimentos. 

É importante ressaltar, por fim, que a formação geral, de base política, não se dá apenas no 

ambiente escolar em Cuba. Essa formação se dá no cotidiano do fazer a Revolução no país, 

através de diversas outras organizações como os Comitês de Defesa da Revolução, nos 

sindicatos, nas organizações da juventude e, principalmente, nos locais de trabalho. 

 

2.5. Breves observações sobre as visitas técnicas a Institutos Politécnicos cubanos 

 

Tive a oportunidade de estar em Cuba por duas ocasiões para participar dos eventos 

Pedagogía: Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores, em suas edições de 2013 

e 2015. Essas experiências foram fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas que 

                                                      
63  Tradução livre do quadro disponível no portal CubaEduca: 

http://educaciones.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=586:etp-institucional-

esquema-de-formacion&catid=21&Itemid=32 (Acesso em setembro de 2015). 
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resultaram nesta tese, já que nos ensejos das idas à ilha caribenha pude aprofundar a minha 

compreensão sobre a educação politécnica no país. Durante as duas idas a Cuba, pude fazer uma 

vasta pesquisa bibliográfica, cujos títulos pesquisados constam nesta análise. Além disso, pude 

ter contato com educadores de toda América Latina, o que proporcionou um enriquecimento 

cultural e possibilidade de trocas de informações fundamentais para a compreensão dos temas 

da educação no continente. Pude também, nessas duas oportunidades, realizar visitas técnicas a 

três Institutos Politécnicos, o que permitiu conhecer um pouco mais de perto a forma como se 

efetiva a vinculação entre o trabalho produtivo e o ensino nas escolas cubanas. 

É claro que essas visitas não possibilitam o conhecimento profundo da realidade da 

educação técnico profissional. Porém, o contato direto com a estrutura material das escolas, com 

os estudantes, professores e diretores dessas escolas permitiu o acúmulo maior de informações. 

Nessa seção, farei breves considerações sobre essas visitas técnicas, baseado na 

observação da realidade das escolas. Todas essas visitas foram realizadas durantes os eventos 

“Pedagogía” de 2013 e 2015, e foram orientadas pela organização do congresso e pelos diretores 

e professores dos Institutos. As visitas consistiram no reconhecimento do espaço escolar, de 

uma breve apresentação dos princípios pedagógicos e da organização das escolas, a exposição 

de trabalhos feitos por estudantes, além de apresentações artísticas e culturais promovidas pelos 

alunos. 

As escolas visitadas foram as seguintes: Instituto Politécnico Agropecuário Villena-

Revolución (em 2013 e 2015), Instituto Politécnico de Servicios Playa Girón e o Instituto 

Politécnico de Informatica Raúl Cepero Bonilla (os dois últimos visitados em 2015). Todas as 

informações aqui relatadas foram obtidas com os diretores e professores dos Institutos. 

 

a) Instituto Politécnico Agropecuário Villena-Revolución 

 

Trata-se de uma das mais tradicionais instituições de ensino técnico profissional em 

Cuba, tendo sido um dos primeiros Institutos Politécnicos fundados após a Revolução. Sua 

criação data de 1962, e é relatado como um “sonho do comandante Fidel Castro”. Por ser uma 

das escolas mais antigas da modalidade, é uma referência de práticas pedagógicas, sendo 

entendida como um modelo para os demais Institutos Politécnicos Agropecuários (IPA). Situado 

na periferia rural de Havana, a escola oferece cursos para técnicos de nível médio nas áreas de 

Zootecnia, Veterinária e Agronomia, além de cursos para operários qualificados nas áreas de 

Agropecuária e Mecanização da Industria Agropecuária. 
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O IPA Villena-Revolucíon funciona em sistema de internato, com os alunos ingressando 

na escola aos domingos pela noite, voltada às suas casas no final da tarde das sextas-feiras. Os 

estudantes participam de atividades laborais na parte da manhã e, na parte da tarde, assistem 

aulas das disciplinas de formação geral e técnica. Os currículos obedecem às orientações gerais 

para o subsistema de EPT, e segue o esquema apresentado na seção anterior. A escola não utiliza 

nenhuma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, sendo a maior parte das aulas no formato 

expositivo. A exceção acontece durante algumas semanas especiais, quando os alunos passam 

algum tempo se dedicando a preparação de trabalhos a serem apresentados em semanas de 

ciência ou em eventos externos. 

A escola conta com 910 hectares, dos quais 672 são destinados às atividades 

agropecuárias a serem desenvolvidas pelos alunos. Há vastíssimas plantações gêneros agrícolas, 

que são cultivados pelos estudantes, sob orientação dos professores e de responsáveis técnicos. 

Parte da produção é utilizada para a própria alimentação de estudantes, professores e 

funcionários e o excedente é comprado pelo Estado, que o repassa para os mercados onde são 

vendidos a um preço praticamente simbólico. O mesmo esquema se aplica à produção de leite. 

A escola conta com uma área de ordenha bastante mecanizada, e os estudantes participam do 

processo, além de serem responsáveis pelos cuidados básicos com os animais. A produção de 

leite supera bastante as necessidades da escola e a venda do excedente é responsável por parte 

considerável da manutenção da escola. 

Além da produção de hortaliças e leite, a escola conta com um laboratório que 

desenvolve suplementos alimentares e dietéticos produzidos através do trabalho de pesquisa 

desenvolvido por pessoal técnico especializado, com a participação dos estudantes, a partir de 

plantas e ervas medicinais cultivadas no próprio IPA. Um dos suplementos produzidos a partir 

das pesquisas desenvolvidas nesse laboratório é o “suplemento nutricional energético PV2”, já 

produzido em larga escala e distribuído para a população idosa gratuitamente pelo governo, 

além de ser comercializado internacionalmente. O suplemento é produzido a partir de uma 

planta conhecida popularmente como “raiz de índio”, e tem sido utilizado como um estimulante, 

e no combate a inibição de apetite e no tratamento complementar e preventivo da insônia, 

osteoporose, astenia e depressão64. 

Além disso, a escola conta também com uma granja, onde os alunos também atuam sob 

supervisão de técnicos e professores. Entre outras atividades desenvolvidas pelos estudantes 

                                                      
64 Dados sobre o suplemento PV2 disponíveis no sítio http://www.ecured.cu/Ra%C3%ADz_de_Indio . Acesso em 

14 de novembro de 2015. 
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estão a manutenção de máquinas agrícolas, acompanhamento dos animais, além da elaboração 

de produtos alimentícios feitos com os gêneros agrícolas da escola. Durante a visita, os 

estudantes apresentaram alguns desses produtos e trabalhos realizados durante o ano. Além 

disso, houve uma apresentação de dança folclórica e de música regional. Os professores 

apresentaram alguns dos materiais didáticos utilizados, produzidos por eles próprios para 

atender demandas formativas específicas do Instituto Politécnico, dentre os quais livros, 

apostilas, maquetes e vídeos. 

A parte final da formação dos estudantes é feita junto a empresas do governo, nas já 

mencionadas aulas anexas. Os alunos em fase final de conclusão da formação são inseridos em 

processos produtivos em empresas conveniadas, sob supervisão de um profissional exclusivo 

para orientação desses estudantes. 

 

b) Instituto Politécnico de Servicios Playa Girón 

 

Localizado em uma região mais turística de Havana, próximo ao Palácio de Convenções, 

local onde são realizados, tradicionalmente, os eventos internacionais como o “Pedagogía”, é 

voltado para a qualificação de trabalhadores para diversos tipos de serviço. Ao contrário do IPA, 

o IPS Playa Girón tem a maior parte de seus cursos voltados para a formação de operários 

qualificados nas áreas de produção de alimentos, comércio, beleza e hotelaria. O único curso de 

técnico de nível médio oferecido é o de gastronomia. 

Diferentemente do IPA, o Playa Girón não oferece alojamento para os estudantes, que 

frequentam a escola diariamente, em tempo integral. A escola tem uma estrutura bem modesta, 

porém adequada às necessidades de formação. Conta com salas de aulas, uma cozinha industrial, 

um bar-restaurante, um salão de beleza e algumas acomodações que simulam habitações 

hoteleiras. 

Durante a visita, os estudantes fizeram algumas demonstrações de produção de pratos, 

serviço de mesa, preparação de drinks não-alcóolicos, serviço de camareira, cabelereiro e 

maquiagem. Segundo os professores essas atividades são feitas periodicamente na escola, mas 

os alunos realizam tarefas práticas fora escola em empresas do Estado, como restaurantes, 

hotéis, bares, e centro de convenções. Há uma estreita ligação entre a escola e as empresas, que 

são responsáveis pela maior parte da formação prática dos estudantes. 

 

c) Instituto Politécnico de Informatica Raúl Cepero Bonilla 
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O IPI Raúl Cespero Bonilla está localizado no município de Diez de Octubre, vizinho a 

cidade de Havana e é o mais recente entre os três visitados, e começou a funcionar no ano de 

2005, no prédio onde antes funcionava uma escola de preparação militar. O edifício, apesar de 

antigo, está bem preservado e possui ótima estrutura física para abrigar uma escola, contando 

com uma grande quantidade de sala de aulas, distribuídas por dois andares, um belo pátio 

central, além de quadras de esportes externas, que são compartilhadas com uma escola vizinha 

de ensino primário. 

O Instituto oferece formação de técnico de nível médio nas áreas de Informática, 

Bibliotecnologia65 e Automação, não havendo nenhuma habilitação para operário qualificado. 

A escola conta com uma estrutura de computação bastante precária, com equipamentos 

visivelmente obsoletos e conta apenas com uma rede interna de comunicação, não tendo acesso 

a internet. Os computadores contam apenas com softwares de licença gratuitas, conhecidos 

como softwares livres, já amplamente difundidos em boa parte do mundo, como Linux e outras 

plataformas. A dificuldade de acesso à tecnologia, tanto de hardware, quanto de software é uma 

das consequências do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. 

Mesmo com a precariedade dos equipamentos, os estudantes têm acesso a boa parte das 

linguagens de programação difundidas, e desenvolvem uma série de programas e aplicativos 

utilizados na própria escola e em serviços públicos da vizinhança. Logo na entrada da escola, 

há um computador que exibe uma animação em três dimensões que reproduz uma visita virtual 

ao prédio do Instituto.  Após uma visita as instalações e uma breve apresentação sobre a escola, 

feita pelos professores, os alunos passaram a apresentar alguns de seus trabalhos. A maior parte 

dos trabalhos apresentados eram sítios para internet, ainda disponibilizados somente 

internamente, sobre heróis da Revolução (como Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara) e 

regiões turísticas de Cuba. Um dos professores apresentou a dinâmica de construção dessas 

páginas web que contam com a integração entre professores das áreas técnicas e das disciplinas 

de História e Geografia respectivamente. Além disso, um dos professores relatou a produção de 

alguns materiais didáticos multimídia e do sistema de gerenciamento de dados acadêmicos 

utilizado na escola, desenvolvidos com a participação dos estudantes. Foi relatado ainda, a 

elaboração de um sistema de gestão de prontuários e dados dos pacientes feitos por professores 

e estudantes para uma unidade de saúde preventiva (uma espécie de posto de saúde) próxima à 

escola. 

                                                      
65 Tecnologia aplicada a Biblioteconomia. 
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Essas visitas, apesar de curtas e muito dirigidas pelos diretores e professores, deram uma 

dimensão um pouco mais concreta de como se materializa em Cuba, especificamente em escolas 

de formação profissional, a articulação entre o trabalho produtivo e ensino. Em todas os três 

Institutos Politécnicos visitados havia uma preocupação evidente em ter o trabalho como o 

elemento central do processo formativo dos estudantes. Das três experiências a mais próxima 

das propostas socialistas de escola do trabalho, sem dúvida, é o IPA Villena-Revolución, no 

qual se verificou de forma mais direta o trabalho produtivo propriamente dito. Nos demais casos, 

a vinculação com o trabalho produtivo se dava de forma mais efetiva com a relação da escola 

com as empresas estatais. 

Algo que ficou bastante evidente nas apresentações dos trabalhos dos estudantes, foi a 

desenvoltura, a facilidade de expressão, com a apropriação plena da norma culta da língua 

materna e o envolvimento com o produto do trabalho apresentado. Todos os alunos 

apresentaram seus trabalhos com um nível de profundidade notável, o que demonstra a 

importância da produção para a apropriação dos conhecimentos. 

Apesar das evidentes dificuldades materiais, as escolas cubanas visitadas apresentavam 

estrutura física superior a maior parte das escolas públicas que tive a oportunidade de conhecer 

no Brasil, apesar dos prédios serem antigos, estavam em boas condições de manutenção. A 

maior dificuldade material parece ser o acesso a maquinário e tecnologia, ainda assim isso não 

tem se mostrado algo que tem inviabilizado práticas centradas no trabalho. Nem mesmo no IPI 

Raúl Bonilla, a escola com mais clara dificuldade material para o desenvolvimento dos 

processos formativos, por conta da carência de equipamentos mais atuais, o trabalho foi 

inviabilizado. Nesse caso, o envolvimento com as atividades produtivas mais efetivas é 

claramente prejudicado pela falta de desenvolvimento tecnológico do país, um dos mais graves 

impactos impostos pelo embargo econômico. 

Mesmo nos processos de profissionalização mais estreitos, como no caso do IPS Playa 

Girón, ficou evidente o bom nível de formação geral dos estudantes. Porém, acredito que esse 

tipo de formação de “operário qualificado” pode, no futuro, gerar algumas distorções nas 

formações, já que a área de serviço é a que atualmente mais demanda mão-de-obra, devido ao 

desenvolvimento da economia do turismo. Essas deformações são consequências das 

contradições do próprio regime cubano, que optou pela abertura da economia do turismo, hoje 

já dominada, em sua menor parcela, por empresas estrangeiras. O setor do turismo é responsável 

pela criação de uma economia informal, baseada nas gorjetas e no comércio ilegal para os 
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turistas. Essa possibilidade de ganhos extras (e irregulares) tem atraído uma grande quantidade 

de jovens para essas profissões, que demandam uma formação menos completa que as demais. 

Essas contradições terão efeitos, ainda imprevisíveis, tanto para a economia cubana, quanto para 

a formação de uma parcela considerável de jovens cubanos. 

Ainda assim, não há como não se impressionar com os efeitos imediatos de uma 

educação centrada no trabalho. Em todas as escolas visitadas, pude perceber estudantes e 

professores motivados. Os resultados mais comoventes são, sem dúvidas, os alcançados pelo 

IPA Villena-Revolución, cuja relação entre trabalho produtivo e ensino é mais evidente. A 

escola é uma verdadeira unidade produtiva, praticamente autônoma e autossuficiente, que 

oferece, também, uma formação de caráter humanístico, com ênfase na valorização da cultura 

do trabalhador do campo e nas artes. 

Há muitas lições que se tirar da educação cubana, mas as maiores contribuições estão na 

forma como essas escolas conseguem usar o trabalho como um elemento integrador. Mesmo 

sem a utilização de metodologias de ensino-aprendizagem inovadoras, o simples fato de 

envolver os alunos em atividades produtivas efetivas apresenta resultados positivos, já que o 

trabalho dá sentido à aprendizagem. 

 

Pode-se dizer que há bastante similaridade entre as propostas de educação politécnica 

soviética e cubana, especialmente nas referências teórico-metodológicas. Nos dois países, as 

ideias de Marx e Engels formaram parte do elemento principal, e a compreensão sobre a 

concepção de politecnia é bastante próxima. No entanto, no caso da União Soviética, após a 

implementação da Nova Política Econômica (NEP), prevaleceu uma perspectiva de 

profissionalização mais estreita, colocando a educação a serviço do desenvolvimento industrial 

taylorista. 

Apesar da resistência apresentada pelos pedagogos da primeira geração dos 

revolucionários soviéticos, em especial de Krupskaia, Pistrak e Shulgin, o projeto da escola 

única do trabalho, materializado na Escola-Comuna, não se disseminou pelo país, prevalecendo 

as perspectivas educativas mais utilitárias. Isso se agrava com a ascensão do stalinismo, quando 

as ideias de Pistrak e Shulgin passam a ser combatidas, acusadas de antileninistas, por 

supostamente defenderem o fim da escola. Como vimos, a acusação não tem respaldo e, em 

nenhum texto analisado, está ideia está presente. A perseguição stalinista a esses educadores, 

foi assim descrita por Luiz Carlos de Freitas: 
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Os primeiros pedagogos soviéticos, os pioneiros, foram calados ou 

assassinados na década do terror estalinista – os anos 1930. Esta geração teve 

seu trabalho brutalmente interrompido. Não se trata de uma passagem 

geracional evolutiva como sugere o título66 e sim da supressão pela força de 

roda uma geração ilustre comprometida com a causa dos trabalhadores: 

Blonski, Krupskaya, Lunacharski, Pokrovski, Pistrak, Pinkevich, Krupenina, 

entre outros. Não foi só o silenciamento e a eliminação física: os textos de 

Pistrak, por exemplo, não podiam mais ser usados nas instituições de ensino 

após a sua prisão (FREITAS, 2013, p. 80-81). 

 

Freitas sinaliza para o afastamento, prisão, fuzilamento e desaparecimento de todos esses 

pedagogos, com exceção de Shulgin. Portanto, a opção foi por um outro modelo que não 

contemplasse de forma alguma as ideias desses pensadores. Entre os educadores estudados nesse 

capítulo: sobre Krupskaia paira a suspeita de envenenamento em sua festa de aniversário de 

setenta anos. Pistrak foi preso em 1937 e, logo depois fuzilado. Shulgin foi afastado das funções 

de pedagogo, em 1931, assumindo a função de funcionário no Museu da Revolução, deixando 

de falar de educação até a data de sua morte, em 1965. Houve, portanto, a eliminação por 

completa dessa geração de educadores que concebeu a Escola-Comuna. O único a ter espaço no 

governo de Stalin foi Makarenko, que mesmo assim foi obrigado a submeter-se a lógica de um 

ensino utilitário e que atendesse somente as demandas da industrialização soviética. 

Portanto, reforçamos aqui a hipótese defendida no capítulo anterior, de que as ideias de 

Marx sobre a educação politécnica tiveram sim importância para o delineamento de uma 

pedagogia soviética, que tinha como objetivos a formação onmilateral, centrada no trabalho e 

que rompesse com a dicotomia entre o trabalho manual e intelectual. O não prosseguimento 

dessa concepção no sistema de ensino da URSS foi, portanto, uma escolha autoritária do 

governo de Stalin, que optou por fomentar massivamente qualificação estreita de mão-de-obra, 

com vista no desenvolvimento industrial. As contradições impostas pelo stalinismo às políticas 

de educação soviéticas não podem servir de justificativa para invalidar as concepções de 

politecnia de Marx, Lenin, Krupskaia, Pistrak e Shulgin. O que ruiu nas políticas educacionais 

da União Soviética não foi a concepção de educação politécnica, mas sim a geração de 

educadores que a defendiam, vítimas de uma cruel perseguição e de uma opção claramente nada 

marxista de Stalin. 

Em Cuba, por sua vez, as concepções socialistas de educação, segundo as proposições 

de Marx, tiveram terreno mais fértil para prosperar. Um dos motivos para isso, certamente são 

as ideias de uma educação humanista defendidas por José Martí, figura inspiradora do 

                                                      
66 Refere-se à obra “A morte da escola para Illich e para os pedagogos soviéticos da primeira geração”, de G. 

Snyders 
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movimento revolucionário cubano. Esse aspecto foi fundamental para que as ideias de Marx 

fossem entendidas em Cuba de uma forma mais próxima de sua concepção original, já que os 

princípios de educação integral e da educação para a vida, mesmo em outro viés, já eram 

amplamente difundidos na cultura política cubana. 

Sendo assim, pode-se afirmar que há um elemento histórico da construção da concepção 

marxista de educação politécnica que não se deve ignorar, que são as experiências educativas 

centradas nesse princípio desenvolvidas em Cuba e na União Soviética. Sendo assim, 

rechaçamos, uma vez mais, a hipótese de Nosella de que o termo politecnia não corresponde a 

um dos princípios da pedagogia socialista e marxista. Negar essa adjetivação à politecnia é negar 

a história do conceito. 
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Capítulo III: 

 

A Politecnia no Brasil 
 

No Brasil, a concepção de educação que se hegemonizou, como vimos no primeiro 

capítulo desta tese, foi a de base burguesa, estabelecida no século XIX com o estabelecimento 

das primeiras escolas politécnicas. Essas escolas traziam um modelo educacional inspirado na 

École Polytechnique, de Paris, e tinham como características centrais oferecer formações 

diversas nas áreas, principalmente, das engenharias. Havia uma um vínculo direto com o 

trabalho, estando essas escolas voltadas para a formação direta de mão-de-obra altamente 

qualificada, de nível superior, para ser incorporada diretamente no processo produtivo, em 

posições de direção, em funções importantes para o início do desenvolvimento industrial do 

país. Ao reproduzir o modelo da École Polytechnique, essas escolas estavam carregadas da 

ideologia do positivismo, e viam na ciência a possibilidade para o desenvolvimento social e 

econômico do Brasil. 

Todas essas escolas eram voltadas para a formação de quadros técnicos e políticos das 

classes dominantes e estavam centradas nas seguintes caraterísticas: (1) educação que conciliava 

os aspectos da formação geral – a partir da valorização dos elementos políticos e culturais da 

ideologia burguesa – e técnicos-científicos específicos; (2) formação de quadros políticos que 

estivessem habilitados tanto para dirigir o processo produtivo, quanto ocupar posições no Estado 

no processo político; e (3) restrição de acesso às classes populares (sejam trabalhadores rurais 

ou urbanos) através de exames rigorosos e rígidos processos avaliativos de apreensão dos 

conhecimentos. As duas principais escolas que se estabeleceram nesse modelo eram a Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, hoje incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a 

Escola Politécnica de São Paulo, que hoje é uma das unidades da Universidade de São Paulo. 

As concepções contra-hegemônicas de politecnia não tiveram terreno fértil para 

prosperar devido ao ambiente político pouco democrático estabelecido no Brasil ao longo do 

século XX. É importante lembrar, que durante este século, o país conviveu de forma muito 

limitada com a diversidade ideológica, sendo os movimentos e partidos de esquerda 

frequentemente vítimas dos mais diversos tipos de repressão e, em maior parte do tempo, postos 

na ilegalidade. Os dois longos períodos de ditadura enfrentados, dificultaram a incorporação de 
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elementos críticos na política educacional brasileira, fortemente marcada pelas pedagógicas 

tradicionais. 

Sendo assim, somente após o período de redemocratização no país houve espaço para a 

disputa livre entre correntes de pensamento pedagógico. Foi nesse contexto que uma nova 

concepção de educação politécnica, de base marxista, passa a ganhar força dentro do campo 

intelectual brasileiro, trazendo à tona um amplo debate em torno do tema. A partir dos anos 

1980, uma série de intelectuais passam a produzir academicamente sobre o conceito e tentam 

inseri-lo como uma referência educacional para as novas políticas educativas a serem 

implementadas no país. 

Este capítulo será dedicado a entender o processo histórico de construção do conceito de 

politecnia no Brasil, posicionando-o dentro das disputas de hegemonia no campo da educação. 

Para isso, observaremos três momentos essenciais: o primeiro deles é referente ao início das 

discussões conceituais sobre a educação politécnica no meio acadêmico, nos anos 1980. O 

segundo, diz respeito aos debates ocorridos durante a elaboração da Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), nos anos 1990. Por fim, analisaremos um momento mais recente que 

reintroduziu a questão da politecnia nos debates sobre a educação no Brasil, já nos anos 2000, 

quando se iniciaram as discussões em torno à ideia de ensino médio integrado. 

Tendo em vista que já existem muitas obras que tratam do tema da politecnia no Brasil, 

este capítulo tentará apenas localizar o debate sobre a educação politécnica, de forma breve e 

sucinta. Usaremos como referência principal a obra A Educação Politécnica no Brasil, de José 

Rodrigues (1998), ao nosso ver, a obra mais completa sobre a construção conceitual da 

concepção de politecnia no Brasil. O trabalho de Rodrigues traz luz sobre os dois primeiros 

momentos dessa construção (anos 1980 e 1990), sendo uma contribuição fundamental para 

entender as dimensões contra-hegemônicas da educação politécnica no debate no campo 

educacional brasileiro.  

Faremos também, uma breve análise sobre uma das mais simbólicas experiências de 

educação referenciadas nos princípios da politecnia no Brasil: a Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Entendemos que essa 

experiência é paradigmática para a discussão sobre educação politécnica no Brasil, pois foi um 

centro de irradiação do conceito. 

A análise aqui contida será feita com base na historiografia sobre o tema. Para o estudo 

da experiência da Escola Politécnica da Fiocruz, utilizaremos algumas entrevistas, uma delas 

realizada pelo autor desta tese com o professor Gaudêncio Frigotto, e outras quatro realizadas 
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pela professora Maria Ciavatta para o seu projeto de pesquisa “História e Historiografia em 

Trabalho e Educação – como se constroem as categorias” e gentilmente cedidas para a pesquisa 

desta tese. As entrevistas feitas pela professora Ciavatta foram as professoras Cristina Araripe, 

Isabel Brasil, Bianca Antunes Cortes e Márcia Oliveira Teixeira, todas elas atuantes em algum 

momento na EPSJV. 

 

1. Os debates em torno ao conceito de politecnia nos anos 1980 
 

O processo de redemocratização no Brasil impôs uma série de desafios para a nova 

institucionalidade do Estado. Depois de mais de vinte anos de um regime militar que estabeleceu 

uma cruel ditadura no país, havia a necessidade de remover todo o “entulho autoritário” criado 

por aqueles governos. Com esse fim, em 1986, houve uma eleição que elegeu uma Assembleia 

Constituinte para formular o novo conjunto de leis para reestabelecer a ordem democrática. Foi 

nesse contexto que se puseram em marcha os debates em torna a politecnia no Brasil. 

Veio do meio acadêmico o aporte teórico para a construção de uma nova perspectiva de 

ensino médio no país, que acabou sendo derrotada no âmbito da construção das leis sobre 

educação. No entanto, essa contribuição teórica foi essencial para construir um campo político 

de resistência aos projetos educacionais da hegemonia burguesa. Apesar de constituir, ainda, 

um campo minoritário, essas contribuições, até hoje, geram debates sobre que modelo de ensino 

médio deve ser implementado no Brasil, discussão essa que ganhou novo fôlego no país com a 

aprovação do Decreto n. 5154, em 2004, e que mais uma vez terá papel primordial nas disputas 

em torno a reforma do ensino médio que hoje tramita no Congresso Nacional. 

A principal figura a fomentar esse debate nos meios acadêmicos e políticos no Brasil foi 

o professor Dermeval Saviani. As teses de Saviani tiveram ampla aceitação no campo intelectual 

marxista, tendo a adesão de uma série de intelectuais como Gaudêncio Frigotto, Lucília 

Machado, Acácia Kuenzer, Paolo Nosella, Celso Ferretti, entre outros. Essas teses foram um 

elemento agregador de um grupo de intelectuais e militantes que acabaram por marcar um 

campo de produção intelectual fundamental para a educação brasileira, o campo do Trabalho e 

Educação. 

O campo de Trabalho e Educação ganha projeção também, a partir da organização do 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, criado em meados dos anos 1980, como 

caracteriza Maria Ciavatta: 
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Com a participação direta de alguns pesquisadores do campo TE [Trabalho e 

Educação], reunidos no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, em 

meados dos 1980, os educadores, intelectuais, militantes de várias 

organizações acadêmico-científicas e de movimentos sociais reuniram 

esforços para a elaboração do capítulo sobre a educação na nova Constituição, 

aprovada em 1988, e para a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Discutiu-se muito a questão da educação politécnica, da escola 

unitária e do trabalho como princípio educativo. Renovou-se a crítica da 

profissionalização compulsória (segundo a Lei n.º 5.692/1971). A defesa da 

introdução do trabalho na educação levava à questão de pensar o trabalho além 

da alienação das formas mercantilizadas do trabalho, o que significa a 

educação do ser humano em toda a sua potencialidade (CIAVATTA, 2015a, 

p. 30). 

 

As sínteses acadêmicas em torno dessas discussões ganharam força a partir da formação 

do GT Trabalho e Educação 67  na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped), formado também nesse momento, e que direcionou uma série de pesquisas 

sobre o tema da educação politecnia, referenciados no materialismo histórico e dialético. 

Segundo Rodrigues (1998), as discussões em torno a ideia de politecnia, em sua 

dimensão contra-hegemônica, foram engendradas pelo debate em torno do caráter da educação 

de nível médio no Brasil. O debate político ocorrido a partir da constituinte de 1987, colocava 

uma questão crucial para o delineamento das políticas de educação no Brasil: dever-se-ia manter 

a perspectiva manter a perspectiva imposta pela reforma da educação feita em 1971 ou construir 

novos horizontes para o ensino médio no país? 

Marise Ramos (2004) afirma que a reforma do ensino de 1971 (Lei n.º 5.692/1971) não 

entendia o ensino médio como uma etapa final da educação básica, admitindo dois percursos 

formativos para essa etapa do ensino: “uma formação de caráter propedêutico, destinada a 

prepara o educando para acesso a níveis superiores de ensino, e uma formação de caráter 

técnico-profissional” (RAMOS, 2004, p. 38). Essa concepção de ensino médio era, segundo a 

autora, fortemente marcada pela divisão social e técnica do trabalho que caracterizou o tardio 

processo modernização do Brasil e pelas políticas econômicas de influência nacional-

desenvolvimentistas. É importante, uma vez mais, reafirmar que o dualismo na educação 

brasileira é um aspecto construído historicamente, sendo reflexo das condições estruturais de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, sendo, portanto, um dos elementos dessas 

contradições. 

O dualismo da educação é elemento estrutural das sociedades de classe. Todavia, ele se 

manifesta de forma diversa e em formações sociais específicas. A sociedade brasileira tem 

                                                      
67 No início de 1983, o GT era chamado Educação e Trabalho. A análise marxista, levada adiante com a discussão 

da nova LDB, levou à mudança para Trabalho e Educação. 
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forjado um projeto societário dos mais desiguais do mundo, combinando a cultura escravocrata 

com o capitalismo selvagem. As lutas sociais ao longo do século XX foram incapazes de romper 

com o tecido estrutural de uma das sociedades mais desiguais do mundo com uma criminosa 

concentração de renda, capital na mão de poucos e uma massa imensa de pobres e miseráveis. 

Uma espécie de ornitorrinco, na metáfora de Francisco de Oliveira: “O ornitorrinco capitalista 

é uma acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão”. Uma sociedade onde 

o analfabetismo, trabalho informal, baixos níveis de escolaridade não são, como mostra esse 

autor, um problema, mas ao contrário inerentes e funcionais ao seu modo de ser (FRIGOTTO, 

2012, p. 197). 

A proposta de ensino médio proposta por Dermeval Saviani, no contexto de 

redemocratização, visava romper com essa lógica dualista da educação no Brasil. As referências 

fundamentais para a construção dessa proposta estavam na educação politécnica e nas 

contribuições gramscianas sobre a escola única. Nessa perspectiva, Saviani entende que as 

políticas de educação para o ensino médio eram marcadas por um nó, criado pela ambiguidade 

conceitual posta historicamente para esse nível de formação no Brasil. Sobre essa questão, 

Rodrigues afirma: 

 

É a partir dessa problemática – indefinição do caráter do segundo grau – que 

Saviani pensa a politecnia. Ou melhor, através da concepção de educação 

politécnica busca-se caracterizar propriamente o ensino médio. Assim, essa 

proposta de educação fica marcada pela situação a qual tenta resolver. Com 

efeito, para Saviani, a politecnia fica adstrita ao ensino médio 

(posicionamento, aliás, compartilhado pela maioria dos autores, fazendo-se de 

continuidade entre o primeiro e os terceiros graus (RODRIGUES, 1998, p. 45). 

 

Percebe-se então, que no Brasil, ao contrário das experiências do socialismo real em que 

a ideia de politecnia permeia todos os níveis de formação escolar, as discussões em torno a 

educação politécnica ficam restritas ao ensino médio. Entendemos que isso ocorre por conta da 

discussão de um nível formativo que ainda não tinha caracterização clara, mas acreditamos que 

esse princípio pode ser aplicado aos outros níveis. Mas, objetivamente, é em torno ao ensino 

médio que se dá a disputa sobre essa concepção de educação. 

O tema da politecnia é abordado em diversos trabalhos de Saviani, mas será no texto 

clássico “Sobre a Concepção de Politecnia” em que se consolida as sínteses do autor sobre o 

tema. Nesse texto, o intelectual brasileiro resgata a tradição marxista do termo agregando alguns 

elementos novos, em especial a contribuição de Gramsci a respeito do trabalho como princípio 

educativo. Saviani afirma que: 
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A noção de politecnia deriva basicamente da problemática do trabalho. Parece-

me importante considerar que o nosso ponto de referência é a noção de 

trabalho, o conceito e o fato do trabalho como princípio educativo geral. Toda 

a educação organizada se dá a partir do conceito e do fato do trabalho, portanto, 

do entendimento e da realidade do trabalho. Nesse sentido é possível perceber 

que, na verdade, toda a Educação e, por consequência, toda a organização 

escolar, tem por fundamento a questão do trabalho (SAVIANI, 1989, p. 7-8). 

 

Para Saviani, o trabalho seria o elemento de unificação escolar do ensino médio, que 

permitiria a integração dos conhecimentos propedêuticos e profissionalizantes na perspectiva 

da criação de uma escola unitária. A professora Lucília Machado, em texto publicado na mesma 

época, também constrói sua análise nessa perspectiva, dando ênfase à crítica da proposta liberal 

de unificação da escola, que, segundo ela não deu conta dessa tarefa. A referência para a 

construção de uma escola unitária seria, portanto, a pedagogia socialista. 

 

Esse princípio unitário pressupõe, em primeiro lugar, tornar os conhecimentos 

concretos, vivos e atualizados com o desenvolvimento técnico-científico. Por 

outro lado, exige a redefinição da relação entre estrutura, conteúdo e métodos 

numa perspectiva orgânica. Por último, requer que o ensino seja impregnado 

pelas questões postas pelo quotidiano social. O ensino politécnico é definido 

como o meio adequado para a operacionalização desse princípio educativo, 

atendendo às questões apontadas acima. [...] Para chegar a este nível de 

unificação, seria preciso, porém uma certa diferenciação: torna-se necessário 

passar, primeiro, pela escola de classes (proletária) para a atingir a uma escola 

realmente unificada, a escola sem classes (MACHADO, 1989, p. 11). 

 

A professora Machado concebe a unificação escolar a partir da transformação das 

estruturas socioeconômicas. Esse aliás é um elemento presente na obra dos principais 

intelectuais brasileiros que se dedicaram ao tema da politécnica. Existe, porém, um elemento 

que é a disputa política pela hegemonia de concepções de educação, na qual a educação 

politécnica coloca-se como uma alternativa contra-hegemônica às propostas liberais de 

unificação escolar. Essa ideia está presente, por exemplo, na análise de Gaudêncio Frigotto 

sobre o tema. 

Tornando-se, então, as relações sociais de trabalho, mediante as quais os 

homens produzem sua existência, e o trabalho, enquanto tal, como princípio 

educativo, a análise da escola que se articula com os interesses da classe que 

tem seu trabalho alienado, expropriado, não passa pela separação entre escola 

e trabalho, mas se situa na apreensão da “escola do trabalho, como nos é posta 

dentro da evolução da concepção marxista de escola politécnica (FRIGOTTO, 

2010, p. 209-210). 

 

Frigotto vai além: 

A escola politécnica, cuja organização básica envolve o desenvolvimento 

intelectual, físico, a formação científica e tecnológica e a indissociabilidade do 

ensino junto ao trabalho produtivo, ao mesmo tempo que é posta como a escola 
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da sociedade futura – onde se tenha superado a divisão social do trabalho e o 

“trabalho tenha se convertido não só em um meio da vida, mas na primeira 

necessidade da vida” – indica a direção da luta, no interior da sociedade 

burguesa, por uma escola que atenda aos interesses da classe trabalhadora 

(FRIGOTTO, 2010, p. 212). 

 

A educação politécnica como um elemento da luta pelos interesses da classe 

trabalhadora, como posto por Frigotto, é o que orientará esse grupo de intelectuais, que unidos 

a profissionais da educação, sindicatos e trabalhadores, se posicionaram de forma firme nas 

disputas por concepções de ensino médio no período de redemocratização no Brasil. 

Antes, porém, de adentrar ao aspecto da disputa política, cabe trazer uma contribuição 

fundamental de José Rodrigues para a compreensão da construção teórica do conceito de 

politécnica no campo intelectual brasileiro. Para ele, a construção conceitual da educação 

politécnica no Brasil se deu a partir da percepção de três dimensões fundamentais do conceito: 

a infraestrutural, a utópica e a pedagógica. A primeira dessas dimensões, a infraestrutural, está 

relacionada “intimamente às mudanças na produção e correlatas alterações científicas, 

principalmente tecnológicas” (RODRIGUES, 1998, p. 56). Há, dentro dessa dimensão, 

perspectivas distintas de interpretação sobre o conceito. Para ele, 

[..] a concepção de educação politécnica, principalmente através de sua 

dimensão infraestrutural, define-se pela luta pela liberdade no trabalho, na 

medida em que busca métodos de reconstrução da identidade do trabalhador 

ao produto de seu trabalho, através da mediação da compreensão totalizante e 

também pela atuação mais ampla no processo de produção da existência. 

Politecnia pressupõe, assim, domínio prático-teórico do processo de trabalho 

(RODRIGUES, 1998, p. 69). 

 

A segunda dimensão, a utópica, parte do princípio que se a politecnia é uma concepção 

de educação voltada para uma sociedade que entende o trabalho em uma perspectiva distinta da 

que está posta nas condições impostas pelo capitalismo. Há, portanto, um elemento de 

transformação social indissociável implícito no conceito. Seria “esse projeto utópico-

revolucionário de uma nova sociedade que tem a possibilidade de justificar e proporcionar uma 

unidade à concepção de educação politécnica” (RODRIGUES, 1998, p. 72). Há um projeto 

societário que está intimamente ligado ao conceito e que, não pode ser perdido de vista em sua 

consecução. Esse elemento está posto, por exemplo, na última citação feita de Frigotto, que 

entende que há um elemento de luta política fundamental nessa concepção de educação. 

Por fim, há a dimensão pedagógica da concepção politécnica de educação, que se refere 

a possibilidade – ou não – de viabilizar uma práxis efetiva, centrada na politecnia, dentro da 

escola. Vale lembrar que esse debate aconteceu com alguma força nos primeiros anos do período 
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revolucionário na União Soviética e ele também ocorre no Brasil. Aqui, o debate acaba sendo 

centrado mais em qual nível de escolarização essa concepção de educação melhor se adequaria. 

Como vimos, autores como Saviani vêm a possibilidade dela se materializar de forma mais 

efetiva no ensino médio. 

A partir dessa análise, Rodrigues estabelece uma trajetória da reconstrução do conceito 

de politecnia no Brasil de forma bastante completa. Não nos cabe aqui reproduzir toda a análise 

posta por Rodrigues, mas apenas aderir a essas ideias e apontá-la como uma referência 

fundamental para a compreensão de como o conceito se estrutura no meio intelectual brasileiro. 

O que nos interessa de forma mais objetiva é como esses debates no campo intelectual 

se materializaram na luta política por uma concepção de educação de base contra-hegemônica. 

Para isso, nos debruçaremos no processo de disputas sobre o ensino ocorridas entre o final dos 

anos 1980 e a meados dos anos 1990. 

 

2. A LDB e a derrota da politecnia: o ensino médio sob a hegemonia neoliberal 
 

Todo debate que envolveu o ensino médio nos anos 1980 teve sua expressão política 

mais clara na disputa por concepções de ensino médio. Como já foi dito, naquele momento, se 

opuseram uma concepção de ensino médio dualista e uma unitária, referenciada na politecnia e 

no trabalho como princípio educativo. Nessa disputa, teve grande importância o Fórum Nacional 

em Defesa da Escola Pública que congregou diversos setores da sociedade com o objetivo 

central de defender uma legislação para a educação brasileira que garantisse uma escola pública, 

gratuita, universal e de qualidade. 

Nesse contexto, logo após a aprovação da Constituição de 1988, foi apresentado o 

projeto de lei n. 1.258/88, que pretendia regulamentar as diretrizes e bases da educação no 

Brasil. Gaudêncio Frigotto ressalta a importância dos debates em torno a questão da politecnia 

realizados no campo acadêmico, intelectual e político para a elaboração do projeto: 

O capítulo sobre educação na Constituinte e o novo projeto de Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional desenvolveram-se marcadamente vinculados 

pelo debate teórico e político-sindical. A área constituiu um fórum de entidades 

e instituições que no seu auge, atingiu o número de 34, com sede permanente 

em Brasília, para influenciar nas decisões constitucionais e, posteriormente, na 

definição da LDB. A evidência mais candente desta influência é que o primeiro 

projeto de LDB, apresentado na Câmara Federal pelo então deputado por 

Minas Gerais, Octávio Elísio, teve como base um texto de Dermeval Saviani, 

escrito para a Reunião da Anped realizada em Porto Alegre, em 1988, no qual 

apresenta subsídios para o debate para a nova LDB, tomando como eixo de 
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análise a concepção de educação politécnica em contraposição à tradição 

tecnicista e fragmentária de educação (FRIGOTTO68, 1998, p. 12-13). 

 

Nessa perspectiva, formou-se um forte grupo político capaz de impor a sua concepção 

de educação referenciada na politecnia nos debates políticos no âmbito da Assembleia 

Constituinte. No entanto, houve forte reação dos setores conservadores, das associações de 

instituições privadas de ensino e de ensino religioso. Ainda assim o debate e a disputa foram 

acirrados. 

O projeto de lei apresentava, explicitamente a referência a politecnia como um princípio 

fundamental para a educação de nível médio no Brasil. A redação do projeto de lei dizia:  

A educação escolar de 2º grau será ministrada apenas na língua nacional e tem 

por objetivo propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária à 

compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas 

técnicas utilizadas no processo produtivo (BRASIL. 1991, art. 38 apud 

FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 25). 

 

O próprio deputado Octávio Elísio admitia que o texto apresentado fazia parte de um 

compromisso assumido com Saviani e estabelecia o caráter da educação politécnica defendido 

pelo projeto de lei: 

[...] meu projeto [...] estabelece, no seu art. 47, que o ensino de 2° Grau 

constitui a segunda etapa do ensino básico e tem como objetivo propiciar aos 

jovens a formação politécnica necessária à compreensão teórica e prática dos 

fundamentos científicos das múltiplas técnicas utilizadas no processo 

produtivo, suas relações com a sociedade, bem como o conhecimento do 

processo de formação da sociedade brasileira (ELÍSIO, 1991, p. 30). 

 

Octavio Elísio admitia, porém, que não estava completamente de acordo com a posição 

do professor Saviani e que defendia uma divisão entre as formação geral e profissionalizante, 

sendo apenas essa última referenciada pela politecnia. Esse posicionamento desconfigurava 

completamente a proposta original, e mantinha o caráter dual do ensino médio. 

O deputado Jorge Hage, que apresentaria mais tarde um substitutivo ao projeto de Elísio, 

também era favorável a coexistência de duas modalidades de ensino médio e, defendendo a 

posição do Conselho de Diretores das Escolas Técnicas (CDTE), argumentava que a LDB não 

deveria contemplar a concepção de educação politécnica. Dizia ele, 

[...] devemos partir do que está disposto nos incisos II e III do art. 206 da nova 

Constituição, que prevêem a pluralidade de concepções pedagógicas, de 

experiências etc. É preciso evitar modelos únicos. Tudo é válido: ensino 

técnico especializado, geral, acadêmico, todas as concepções de educação têm 

que coexistir, e a opção tem que ficar a cargo da família e do educando (HAGE, 

1991, p. 47).  

 

                                                      
68 Prefácio do livro “A Educação Politécnica no Brasil” (RODRIGUES, 1998). 



 

 

 

 

180 

 

 

 

O deputado Hage defendia ainda que a ideia de politecnia representava uma “visão pouco 

moderna” e “defasada” do mundo em que vivemos. Sendo assim, o projeto por ele apresentado 

eliminava a possibilidade de adesão à politecnia no ensino médio, cedendo claramente às 

pressões feitas pelos setores empresariais da educação e do CDTE. 

Os dois projetos de LDB que chegam ao Senado já não contemplavam as dimensões 

unitárias do ensino médio, e a concepção de politecnia havia sido derrotada. Depois de longa 

tramitação, a LDB aprovada, somente em 1996, não representava nem de longe o texto original 

de Saviani. Sobre isso, Frigotto afirma: 

A LDB aprovada é um substitutivo do senador Darcy Ribeiro ao projeto da 

Câmara, que, a despeito de todas as mutilações sofridas no processo de 

negociação, tinha a marca de uma ampla participação dos educadores através 

de suas entidades científicas e político-sindicais. O projeto do Senado, que na 

expressão de Florestan Fernandes constitui-se numa síncrese do da Câmara e 

representou um golpe aos educadores e um serviço que o senador Darcy 

Ribeiro prestou ao governo incapaz que fora de fazer uma proposta própria, 

explícita, claramente, no campo educacional, aquilo que resulta de um novo 

bloco de forças conservadores no poder hoje no Brasil (FRIGOTTO, 1998, p. 

14) 

 

O bloco que se refere o professor Frigotto era o que dava apoio político ao governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), responsável por implementar uma série de medidas de corte 

neoliberal no Brasil. A própria LDB já vem marcada pela influência em alguns dos seus aspectos 

por esse tipo de pensamento. A lei não incluía, explicitamente, o ensino profissionalizante como 

modalidade do ensino médio e não garantia que o ensino médio teria um caráter único, deixando 

em aberto a possibilidade de manutenção do caráter dual da educação secundária no Brasil. A 

lei diz que a “preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional 

poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação 

com instituições especializadas em educação profissional” (NEVES, 2008, p. 184).  

A professora Lúcia Neves diz que a restruturação não atendia às demandas do campo 

educacional de massas, que defendia a escolarização média como etapa final da educação básica, 

de caráter integral e unitário. Ao contrário, o que prevaleceu foi o surgimento de uma “nova 

dualidade”: “um tipo de ensino médio de preparação para o trabalho e outro tipo de ensino médio 

para a continuação dos estudos na educação escolar de nível superior” (NEVES, 2008, p. 185). 

Ela conclui que essas transformações no ensino médio obedecem uma lógica neoliberal que 

favorece a expansão da educação tecnológica de nível superior, chamada de cefetização69. 

                                                      
69 Para a compreensão do processo de cefetização, recomenda-se a leitura do trabalho de Ana Margarida Campello 

(CAMPELLO, 2005). 
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A efetivação do projeto de ensino médio de base neoliberal, capitaneado pelo então 

ministro da Educação Paulo Renato de Souza, se dá no ano seguinte, em 1997, com a aprovação 

do Decreto n. 2208/97. Antes de caracterizar o decreto, é importante ressaltar que Paulo Renato 

era um intelectual neoliberal, formado sob a influência de organismo internacionais, em especial 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do qual fora gerente de operações. Sobre 

o decreto aprovado pelo governo FHC, Gaudêncio Frigotto afirma: 

[...] o decreto 2208/97 acabou por ampliar a dualidade, desmontando a já 

precária integração da formação profissional do ensino médio e 

implementando diferenciações dentro da dualidade. Ademais estendeu a 

dualidade no ensino superior. Às universidades federais, mas nem todas, 

destinam-se dominantemente as classes dirigentes, e o ensino privado de baixa 

qualidade – universidades, centros, cursos isolados privados que transformam 

o ensino serviço mercantil – fica reservado a setores mais pobres da classe 

média, já que a maioria da classe trabalhadora da cidade e do campo não chega 

ao ensino superior. 

 

O decreto delimitou que o caráter do ensino médio como essencialmente propedêutico, 

separando-o por completo da educação profissional. O ensino técnico passou ser oferecido fora 

da escolarização de nível médio, através de duas modalidades: a concomitante e a subsequente. 

A primeira delas admitia que o estudante que cursava o ensino médio pudesse, ao mesmo tempo, 

fazer um outro curso técnico, que poderia ser realizado na mesma instituição de ensino – desde 

que com matrículas e currículos distintos – ou em outra especializada. Já a modalidade 

subsequente era ofertada para pessoas que tivessem concluído o ensino médio. 

Para disseminar esse novo modelo de ensino profissionalizante o governo FHC solicitou 

um financiamento ao BID para fomentar a reforma proposta no Decreto n. 2208/97. Houve um 

apoio direto de organismos internacionais, disseminando uma lógica privatizante, que diminui 

sobremaneira a interferência do Estado nas políticas de ensino técnico. 

Apesar de ter sofrido forte resistência dos movimentos sociais e dos intelectuais do 

campo crítico da educação, em especial do campo do Trabalho e Educação, o Decreto n. 2208/97 

foi imposto pelo Ministério da Educação, inviabilizando por completo qualquer possibilidade 

de modelo educacional referenciado na educação politécnica e na escola unitária. O decreto 

representou, portanto, a vitória do projeto neoliberal sobre a politecnia. Lúcia Neves avalia esse 

processo da seguinte forma: 

A [...] política neoliberal de educação profissional acrescenta às características 

da educação profissional do período desenvolvimentista da industrialização 

brasileira uma nova atribuição: certificar em um curto prazo um grande 

contingente de trabalhadores que potencial ou efetivamente exerçam tarefas 

simples na produção para garantir às empresas os pré-requisitos de qualidade 

que as habilitem a competir no mercado internacional. Essa nova função da 

educação profissional contribui para colocar mais profundamente a 
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dependência dessa modalidade educacional aos objetivos empresariais 

(NEVES, 2008, p. 199).  
 

3. O Decreto n. 5154/04 e o ensino médio integrado: uma travessia para a 

politecnia? 
 

Mesmo com a manutenção das políticas macroeconômicas referenciadas no 

neoliberalismo, o governo Lula possibilitou, no campo da educação, alguns avanços na 

perspectiva de luta por uma educação politécnica. Essa seção da tese tentará avaliar os limites e 

possibilidades das políticas para a educação profissional e se elas representam uma possibilidade 

de travessia para a politecnia. 

As possibilidades de avanço só foram possíveis, entretanto, graças a uma grande 

mobilização de diversos setores progressistas ligados ao campo da educação profissional que, 

no início do governo Lula, procuraram pressionar o Ministério da Educação e a base do governo 

para tentar reverter os retrocessos impostos pela administração anterior. Sendo assim, 

sindicatos, educadores e pesquisadores do campo de Trabalho e Educação iniciaram tratativas 

com setores do governo federal com o objetivo de fomentar discussões sobre o caráter do ensino 

médio no Brasil, em especial, no que se a possibilidade de voltar a vinculá-lo às dimensões do 

mundo do trabalho. 

Os professores Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta e Marise Ramos tiveram papel 

preponderante no fomento das discussões sobre o tema, e avaliam o início desse processo: 

 

No início de 2003, a aposta em mudanças substantivas nos rumos do país com 

a eleição do Presidente Lula e com a perspectiva de um governo democrático 

popular, levou-nos a sugerir alguns nomes para as Diretorias do Ensino Médio 

e de Educação Profissional da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do 

Ministério da Educação (SEMTEC/MEC), bem como a assessorar a realização 

dos Seminários Nacionais “Ensino Médio: Construção Política” e “Educação 

Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas”, realizados, 

respectivamente, em maio e junho de 2003. Esse processo manteve-se 

polêmico, em todos os encontros, debates e audiências realizados com 

representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos governamentais 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 22-23). 

 

Dessas discussões iniciais surgiram três posições sobre o tema as possibilidades de novos 

modelos de ensino profissional. A primeira dessas posições defendia a revogação do Decreto n. 

2208/97 e a implantação de uma nova política para o Ensino Médio, referenciada na LDB. A 

segunda, defendia a manutenção do Decreto n. 2208/97 com algumas alterações. Finalmente, a 

terceira posição que defendia a revogação do 2208/97 e a elaboração de um novo decreto, que 

garantisse a implementação de uma nova concepção de ensino médio e de educação profissional. 
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Pode-se agrupar a primeira e a terceira posições em um mesmo campo político, que divergia 

somente sobre a imposição ou não, através de um mecanismo legal como um decreto, de uma 

nova concepção educativa. Já a segunda posição estava em um outro campo político, que atuou 

antagonicamente em relação aos demais (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 23-24). 

Além da preocupação com os dispositivos legais que regulavam a educação profissional 

no Brasil, os debates em torno à questão, perpassavam, sobretudo a concepção de educação que 

seria defendida por cada um dos grupos que defendiam essas posições. Frigotto, Ciavatta e 

Ramos se posicionaram nesse debate da seguinte forma: 

Se a preparação profissional no ensino médio é uma imposição da realidade, 

admitir legalmente essa necessidade é um problema ético. Não obstante, se o 

que se persegue não é somente atender a essa necessidade, mas mudar as 

condições em que ela se constitui, é também uma obrigação ética e política 

garantir que o ensino médio se desenvolva sobre uma base unitária para todos. 

Portanto, o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária 

de formação geral, é uma condição necessária para se fazer a “travessia” para 

uma nova realidade (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 43). 

 

Os autores entendem que essa travessia foi interrompida pelo Decreto n. 2208/97, ao 

impedir a possibilidade de haver uma integração efetiva entre a formação técnica e o ensino 

médio de base propedêutica geral. Portanto, a elaboração de um novo decreto, o 5154/2004, 

teria como objetivo central consolidar uma concepção de ensino médio integrado referenciado 

na politecnia, na formação de base unitária, centrada no trabalho, na ciência e na cultura. 

Apesar de assumir as referências da politecnia e da escola unitária, o ensino médio 

integrado não tem as mesmas bases, como reforçam os autores: 

O ensino médio integrado ao ensino técnico, conquanto seja uma condição 

social e historicamente necessária para a construção do ensino médio unitário 

e politécnico, não se confunde totalmente com ele porque a conjuntura social 

assim não o permite. Não obstante, por conter os elementos de uma educação 

politécnica, contém também os germens de sua construção [...]. Entenda-se, 

entretanto, que a educação politécnica não é aquela que é só possível em outra 

realidade, mas uma concepção que busca, a partir do desenvolvimento do 

capitalismo e de sua crítica, superar a proposta burguesa de educação que 

potencialize a transformação estrutural da realidade. O ensino médio integrado 

é aquele que é possível e necessário em uma realidade conjunturalmente 

desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores precisam obter uma 

profissão ainda no nível médio, não podendo adiar este projeto para o nível 

superior do ensino –, mas que potencialize mudanças para superando-se essa 

conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha elementos de uma 

sociedade justa (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 44). 

 

Compreender a educação politécnica como um elemento “que potencializa a 

transformação estrutural” é a base da hipótese defendida nesta tese de que a educação 

politécnica, para além de ser uma referência para uma educação do futuro – em uma sociedade 
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sob novas condições estruturantes – é um aspecto fundamental para a construção de perspectivas 

de ensino que se contraponham aos modelos educacionais hegemônicos. Desse ponto de vista, 

entendemos, assim como Frigotto, Ciavatta e Ramos, que o ensino médio integrado, 

referenciado na concepção de politecnia e de escola unitária, é um elemento de base contra-

hegemônica para a pavimentação de uma travessia para uma nova realidade. No entanto, é 

preciso avaliar se a constituição de um decreto, que apresente a possibilidade de haver esse 

modelo de ensino médio, é suficiente para que ele exista de fato. 

Nossa hipótese é de que as experiências brasileiras que se apoiam na concepção de 

educação politécnica, por conta das condições específicas do desenvolvimento das forças 

produtivas no país, não conseguem levar a cabo todos os elementos essenciais da proposta 

marxista de politecnia, especialmente o vínculo direto entre o ensino e processo produtivo. 

Ainda assim, consideremos legítimo que essas experiências carreguem a adjetivação 

“politécnica”, já que tentam, dentro das condições estruturais impostas pelo capitalismo 

dependente brasileiro, construir um modelo educativo antagônico aos modelos hegemônicos de 

formação profissional. Sendo assim, é importante entender o ensino médio integrado como uma 

possibilidade de travessia, ainda que, na maioria absoluta dos casos, isso ainda não se verifique 

de fato. No entanto, as diversas experiências que se colocam num campo contra-hegemônico 

necessitam ser estudadas, analisadas a fundo, para que se avalie as possibilidades e os limites 

das mesmas, na tentativa de construção de novas perspectivas para a educação da classe 

trabalhadora. 

Por isso, é importante compreender os elementos fundamentais da concepção de 

formação integrada defendida pelo grupo de pesquisadores e educadores que se dedicaram a 

tentativa de reconstrução dessa travessia, entendendo o ensino médio integrado como um 

avanço, evidentemente limitado pelas condições estruturais, porém que traz elementos 

importantes para romper com a dualidade da educação de nível médio no Brasil. Na última seção 

deste capítulo tentaremos identificar esses elementos na experiência da Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio. Da mesma forma, analisaremos, com maior profundidade no capítulo 

quarto desta tese, esses mesmos aspectos relacionados à experiência do Instituto Politécnico da 

UFRJ em Cabo Frio. 

Antes disso, porém, é importante pormenorizar a proposta educacional contida na luta 

dos educadores que reconstruíram os caminhos dessa travessia, tendo em vista os limites entre 

a concepção e a realidade concreta das conquistas obtidas pelo Decreto n. 5154/2004. 

Conceitualmente, a ideia de formação integrada contida na proposição de ensino médio 
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integrado à formação profissional feita por educadores como Gaudêncio Frigotto, Maria 

Ciavatta e Marise Ramos é claramente subsidiária das concepções de educação politécnica, de 

base marxista, e da escola única proposta por Gramsci. Como vimos, a concepção de formação 

integrada é, também, revestida de uma posição contra-hegemônica, em disputa com os modelos 

de formação profissional que são utilitários, tecnicistas, produtivista e economicistas. A ideia 

de integração coloca-se aqui em oposição a formação fragmentária oferecida pelos modelos de 

adestramento técnico difundidos pelos governos neoliberais brasileiros nos anos 1990, como 

afirma Maria Ciavatta: 

A origem recente da ideia de integração entre a formação geral e a educação 

profissional, no Brasil, está na busca da superação do tradicional dualismo da 

sociedade e da educação brasileira e nas lutas pela democracia e em defesa da 

escola pública nos 1980, particularmente, no primeiro projeto de LDB, 

elaborado logo após e em consonância com os princípios de educação na 

Constituição de 1988. Com a volta da democracia representativa nos anos 

1980, recomeça a luta política pela democratização da educação com o 

primeiro projeto de LDB que, sob a liderança do Fórum Nacional em Defesa 

da Escola Pública, teve intensa participação da comunidade acadêmica e o 

apoio de parlamentares de vários partidos progressistas. Nele se buscava 

assegurar uma formação básica que superasse a dualidade entre cultura geral e 

cultura técnica, assumindo o conceito de politecnia. O que significava tentar 

reverter o dualismo educacional através de um de seus mecanismos mais 

efetivos, a subordinação no trabalho e na educação. Com base em Manacorda 

(1989) e em Saviani (1989), pretendia-se a “superação da dicotomia entre 

trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução 

geral”70 (CIAVATTA, 2012, p. 87-88). 

 

Ciavatta reforça, portanto, que o esforço político empreendido é herdeiro das lutas dos 

anos 1980, que fora interrompido abruptamente com a vitória do campo liberal na aprovação da 

LDB e com o Decreto n. 2208/94. Além disso, há um outro elemento que marca a constituição 

da concepção de formação integrada defendida por esse grupo: trata-se da experiência de 

formação integrada (formazione integrata) desenvolvida na região da Emília-Romanha, na 

Itália, após a visita ao Brasil da professora Maria Angela Bastico, convidada pelo MEC, a 

professora Ciavatta esteve na região e acompanhou de perto os pressupostos de integração entre 

a formação geral e a educação profissional desenvolvidas por educadores italianos. 

 

Conhecendo algumas experiências de educação integrada da Região Emilia-

Romagna (Itália), vimos que o trabalho se efetiva considerando dois polos 

principais, a educação básica dos jovens e as oportunidades locais de trabalho 

que são objeto de estudos e de acompanhamento. A fábrica é reconhecida por 

seus interesses de produtividade, mas a educação dos jovens estudantes não 

pode estar submetida estritamente a esses interesses, ao tempo breve do 

mercado. É significativo o exemplo da formação integrada que o poder público 

                                                      
70 Citação de SAVIANI, 1989, p. 13. 
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busca implantar onde se tem, como base, a garantia da educação pública 

fundamental e média universalizada e, como parâmetros norteadores, a justiça 

social e o desenvolvimento econômico local (CIAVATTA, 2012, p. 99). 

 

Em outro trabalho, Ciavatta discorre um pouco mais sobre a experiência da Emília-

Romanha, afirmando que nem mesmo as medidas de austeridade impostas pelo governo central 

de orientação neoliberal, impediram que houvesse avanços consideráveis no aspecto da 

integração entre formação geral e profissional nesta região da Itália. A autora destaca que o 

governo local conseguira universalizar “a educação fundamental e média públicas, gratuitas e 

de qualidade, obrigatórias para toda a população”, obrigatoriedade essa que vai até o final do 

ensino médio. Da observação da experiência emiliano-romanhola de formação integrada, 

Ciavatta destaca os seguintes aspectos: 

(i) a motivação e a competência dos professores; 

(ii) a confirmação da autonomia escolar por meio da pesquisa, experimentação, 

responsabilidade no debate do currículo, coesão na ótica do sistema local, da 

instituição das oportunidades locais; 

(iii) a incorporação da dimensão formativa nos modelos de desenvolvimento 

do território; 

(iv) a necessidade de dilatação do espaço e do tempo da avaliação; 

(v) autonomia profissional de gestores e professores; 

(vi) a inovação didática; 

(vii) a integração escola-trabalho por meio do estágio nas empresas com 

acompanhamento da escola; 

(viii) a codocência, isto é, dois professores trabalhando em sala de aula, 

compartilhando um mesmo tema a partir de sua disciplina (CIAVATTA, 

2015b, p. 67-68) 

 

A bem-sucedida experiência italiana aponta para a hipótese defendida anteriormente; a 

de que modelos educacionais de base contra-hegemônica podem contribuir para a elevação da 

qualidade de ensino oferecido para a classe trabalhadora, mesmo sob as condições impostas pela 

divisão social do trabalho. Mesmo estando no centro da produção capitalista europeia, a 

experiência da Emília-Romana aponta para elementos pedagógicos de integração entre 

humanidades, ciência e tecnologia, oferecendo aos filhos dos trabalhadores uma educação 

integral. 

Além de se opor a ideia de formação fragmentária, proposta por cursos de formação 

profissional stricto sensu, a concepção de formação integrada contida no projeto defendido pelo 

grupo de educadores brasileiros opõe-se também à ideia de polivalência. 

A polivalência é o argumento central do projeto educacional burguês para a classe 

trabalhadora em tempos de reconfiguração do capitalismo em escala global. Com a 

reestruturação produtiva do capital, ficou claro que a formação de caráter monotécnico oferecida 
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aos trabalhadores durante o avançar do taylorismo e do fordismo não seria mais suficiente para 

atender às demandas do processo produtivo. Como o conceito de politecnia, em seu corte 

burguês, já estava voltado para as escolas de formação superior responsáveis pela formação dos 

quadros dirigentes do processo produtivo, coube a classe trabalhadora a concepção de uma 

formação polivalente. 

As transformações científicas e tecnológicas que alcançaram o processo de produção 

capitalista marcaram, segundo a interpretação de Lucília Machado, a transição de uma sociedade 

industrializada para uma sociedade tecnizada. Segundo a autora, essas transformações 

obedeceram também a um rearranjo político dos movimentos do capital, passando de uma fase 

do imperialismo clássico para a transnacionalização do capital. Isso não quer dizer, no entanto, 

que os aspectos industrialistas e imperialistas da sociedade capitalista tenham desaparecido já 

que, sob o ponto de vista de Machado, essa transição é um processo contínuo e descontínuo ao 

mesmo tempo, e não um processo de evolução simples. O fato mais marcante dessas 

transformações do processo produtivo está na forma com que as inovações tecnológicas e 

científicas transformam não só os processos produtivos, mas incidem de forma direta na 

produção social, transformando os mundos do trabalho (MACHADO, 1992, p. 14-15). Os 

principais impactos dessas mudanças estão nas questões do trabalho, observados por Machado 

da seguinte forma: 

A mudança na base técnica da automação é um dado importante para a 

alteração nos processos de trabalho com consequências importantes para o 

movimento de desqualificação e qualificação da força de trabalho. À 

automação flexível correspondem processos de trabalho flexíveis e 

flexibilização das funções. Estas mudanças na organização do trabalho podem, 

entretanto, ser adotadas ainda que não haja adoção desta base técnica. Trata-se 

da adoção de novas estratégias de gestão da força de trabalho necessárias à 

preparação do campo para a chegada de novas tecnologias (MACHADO, 

1992, p. 15-16). 

 

A flexibilização das bases do trabalho e a sua consequente flexibilização funcional 

exigem do trabalhador uma nova qualificação e atitudes no trabalho. Machado reforça que, nessa 

perspectiva, “haveria também um certo estímulo à atitude de abertura para novas aprendizagens 

e criatividade para o enfrentamento de imprevistos. As formas de trabalho em equipe exigiriam 

ainda a capacidade de comunicação grupal”. Seria esse o campo para a disseminação da 

educação politécnica? Veremos que não. Como foi dito durante a análise, há uma apropriação 

política da concepção de politecnia por parte de grupos antagônicos ao capitalismo, sejam eles 

socialistas ou anarquistas. Além disso, uma formação humana, de caráter integral, poderia 
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engendrar uma capacidade crítica que seria nociva a alienação do trabalho, tão útil a produção 

capitalista. 

Sendo assim, o capital viabiliza novos processos formativos que possibilitassem a 

elevação da qualificação média dos trabalhadores, sem fomentar uma compreensão crítica dos 

processos de produção. Surge então a concepção de formação polivalente. Porém, enquanto a 

educação politécnica exige uma completa reestruturação dos processos formativos de 

profissionalização do trabalhador, a polivalência apenas algumas adequações desses processos, 

já que, segundo Machado “o trabalhador polivalente se faz no trabalho”. Ainda assim, há 

mudanças significativas no processo de qualificação dos trabalhadores para a adaptação às 

transformações ocorridas na produção, que agora exigem uma maior adaptabilidade a diferentes 

funções, ou seja, será exigido do trabalhador uma formação que possibilite a sua adequação à 

várias funções no processo produtivo. 

Essas transformações do processo produtivo capitalistas, que impuseram a flexibilização 

da produção e do trabalho, vão inserir na disputa por concepções educativas esse novo elemento: 

a formação polivalente. Será um elemento novo a rivalizar com a educação politécnica. 

O projeto empresarial burguês para a educação profissional no Brasil é claramente 

inspirado nessa concepção de polivalência. Não à toa, anos atrás o Roberto Boclin71, então 

diretor regional do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) no Rio de Janeiro, 

defendeu o lema: “Polivalência sim, Politecnia não72”. Boclin, histórico intelectual orgânico da 

burguesia industrial, atualmente ocupa a presidência do Conselho Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, e apresentou um projeto de lei que mais uma vez reforça a dualidade 

da educação profissional brasileira. Antes de nos determos a essa proposta é importante entender 

o papel do conceito de polivalência em sua concepção de educação: 

Longe de se pensar na desqualificação da força de trabalho pelo advento da 

informatização, o que se considera é a formação integral do técnico, que de 

uma certa forma vem a ser a polivalência, distinta dos princípios marxistas e 

ajustada à realidade do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Vem a ser 

uma visão teórico-prática que ofereça um aprofundamento do conhecimento, 

                                                      
71 Roberto Guimarães Boclin, segundo o seu currículo na plataforma lattes: “Possui graduação em engenharia pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/Rio (1959). Doutorado em Educação pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2003). Foi Diretor Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

SENAI - por 19 anos. Foi Membro do Conselho Regional de Administração onde exerceu a Vice-Presidência por 

um mandato. Atualmente, exerce a Presidência do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

Presidente da Academia Internacional de Educação. Membro da Academia Brasileira de Educação. Diretor da 

Associação Brasileira de Educação. Foi Conselheiro - Vice-Presidente 2005/2006 - do Conselho Regional de 

Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) de 1999 a 2006. Professor Adjunto da Fundação Cesgranrio. Avaliador 

do INEP/MEC. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Avaliação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: avaliação institucional, educação superior, acreditação, avaliação qualitativa”. Disponível em 

http://lattes.cnpq.br/3545925604302703. Acesso em 14/12/2015. 
72 Artigo mencionado na entrevista feita pelo professor Gaudêncio Frigotto. Não tivemos acesso ao texto original. 
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que possibilite a assimilação dos processos de trabalho e que ofereça múltiplas 

condições de acesso a emprego. A polivalência na escola deve aproximar-se 

da polivalência do trabalho. (BOCLIN, 1992, p. 21). 

 

Essas ideias são reforçadas em uma publicação de 2007, da qual Boclin é colaborador, 

lançada em 2007, intitulada “Ficando para Trás: o Ensino Médio no Rio de Janeiro”, produzida 

pelo Instituto Unibanco. A obra, organizada por Alberto de Mello e Souza, traz uma avaliação 

dos problemas da escolarização de nível médio no estado e aponta para algumas soluções. Entre 

elas aparecem os “novos caminhos para a educação profissional”, dentre os quais estaria a 

seguinte: 

A educação de nível técnico exige a conclusão do ensino fundamental; os 

currículos devem contemplar uma polivalência de conhecimentos (saberes), 

habilidades (saber fazer, tecnologias) e atitudes (ética e estética da 

sensibilidade); a organização dos currículos poderá incluir módulos 

profissionais, que podem ser terminais, dando origem a certificados de 

qualificação profissional. A educação de nível técnico terá seu currículo 

organizado segundo áreas profissionais, sendo independente do currículo da 

educação geral. É possível aproveitar as disciplinas de caráter 

profissionalizante cursadas no ensino médio em até 25% do total da carga 

horária mínima. Os módulos poderão ser oferecidos por diferentes instituições 

credenciadas (SOUZA, 2007, p. 9). 

 

A mesma publicação entende que a formação polivalente pode agregar elementos 

“críticos”73 à qualificação dos trabalhadores e, por isso, deveria ser um elemento balizador da 

construção dos currículos para o ensino profissional. 

A polivalência produtiva já mencionada, contemplando a rotação das 

atividades profissionais, a ampliação das tarefas e seu enriquecimento, é 

elemento estratégico da organização curricular, que deverá levar em conta um 

“itinerário de oportunidades que conduza a polivalência educacional buscando 

a construção de um cidadão participante, crítico, consciente e ativo” (SOUZA, 

2007, p. 162). 

 

Há uma clara confusão entre os aspectos de adaptabilidade ao processo produtivo 

flexível e a capacidade crítica. O processo produtivo que exige um trabalhador mais 

“participativo” e “ativo”, não necessariamente exige criticidade a esse mesmo processo. Essa 

ideia é um mero embuste utilizado para tentar ter maior aceitabilidade dessas ideias no campo 

educacional. É evidente que as transformações do processo produtivo exigem uma elevação da 

qualificação do trabalhador, mas daí a oferecer um estímulo à capacidade crítica vai uma 

distância bastante considerável. O que se pretende nesta proposta é formular estratégias políticas 

                                                      
73 O termo é uma apropriação da ideia de “pensamento crítico” que se opõe às ideologias alimentadas pela 

exploração do capital pelo trabalho. 
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para esses elementos necessários às novas demandas produtivas sejam incorporadas nas 

políticas públicas de educação para a classe trabalhadora. É o que se evidencia, por exemplo na 

proposta de reforma do ensino médio, proposta por intelectuais como Roberto Boclin. 

O projeto de lei de reforma do ensino médio proposto por Boclin constituiria a “Escola 

Brasileira do Trabalho”. Em entrevista dada a Alessandra Moura Bizoni, para a Folha 

Dirigida74, ele apresenta, de forma confusa, as referências desse projeto: 

Esse projeto eu chamo de “A Escola Brasileira do Trabalho”. E, para explicá-

lo, é preciso nos reportar ao passado. Karl Marx, com seu materialismo 

histórico e dialético, constatou que o trabalhador, em sua maioria, era 

despreparado. Uma parcela considerável não tinha nenhuma formação. Com a 

Revolução Russa, Lenin e Pistrak acreditavam que, para desenvolver o país, 

era preciso construir uma nova civilização socialista. Pistrak era um pedagogo 

que tinha ideias avançadas sobre esse tema. Ele vinha da Escola de 

Lepechinski. Lenin e Pistrak criaram um modelo de formação profissional que 

denominaram “Escola do Trabalho”. O objetivo era formar uma nova classe 

social, de trabalhadores. E a Rússia passou a ter um progresso material muito 

grande com a formação dos trabalhadores. Toda a linha comunista se sustentou 

nesse tipo de formação. Houve um grande movimento na Europa, 

especialmente na Alemanha, onde um outro pedagogo importante, Georg 

Kerschensteiner, também criou uma “Escola do Trabalho” (BOCLIN apud 

BIZONI, 2013). 

 

Boclin causa, intencionalmente ou não, uma confusão entre referências de correntes 

pedagógicas bem distintas. Existe uma clara distinção, já observada nos capítulos anteriores 

entre a pedagogia socialista (de Marx, Lenin e Pistrak) e as pedagogias da Escola Nova, das 

quais Georg Kerschensteiner foi um dos principais adeptos na Alemanha. A “Escola do 

Trabalho” de Kerschensteiner não tem nenhuma referência nas ideias marxistas, pelo contrário, 

está apoiada no liberalismo, no pragmatismo e nas ideias de John Dewey e seus seguidores. 

Boclin assume Kerschensteiner referência para o seu projeto de “Escola Brasileira do 

Trabalho” e procura, por sua vez, distanciar-se das ideias de formação integrada contidas no 

projeto de ensino médio integrado à formação profissional. Ele se coloca como crítico desta 

perspectiva e afirma: 

O ensino integrado não faz nenhuma coisa e nem outra. O ensino integrado 

obriga o aluno que cursa o ensino médio (porque pretende seguir a 

universidade) e o aluno que estuda o ensino técnico (porque pretende seguir 

uma profissão) a ficarem quatro anos na instituição. Para se formar um técnico 

não é preciso mais do que dois anos. E, geralmente, os alunos que procuram o 

ensino técnico precisam ingressar logo no mercado de trabalho. E o currículo 

do ensino integrado não tem nada a ver com o currículo da formação técnica. 

É uma pedagogia da insensatez (BOCLIN apud BIZONI, 2013) 

                                                      
74  Publicada no site da Folha Dirigida, em 13/08/2013. Disponível em: 

http://www.folhadirigida.com.br/fd/Satellite/educacao/entrevistas/A-Escola-Brasileira-do-Trabalho-

2000051475660-1400002102372 Acesso em 14/12/2015. 
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Aqui Boclin assume sua posição política não só de oposição à formação integrada como 

também a favor de um modelo de profissionalização estreita, alheia aos aspectos da formação 

geral e com duração máxima de dois anos. Em sua proposta de “Escola Brasileira do Trabalho” 

reforça-se a dualidade da educação, através do retorno de um modelo que divide o ensino médio 

em duas modalidades: o ensino profissional e o ensino geral. Ele afirma expressamente: “No 

ensino médio, a proposta é dividi-lo. Os dois primeiros anos seriam comuns para todos os 

estudantes, uma formação básica interessante”. Para essa formação básica, ele defende algumas 

propostas bastante retrógradas como, por exemplo, a volta do ensino do latim. Além disso, 

haveria dois currículos distintos, um para cada modalidade: “consiste em dar uma direção de 

formação técnica equivalente ao ensino médio, mas independente, com currículos próprios, com 

durações variáveis em função das atividades desenvolvidas”. O projeto de lei, disponibilizado 

no sítio da Associação Brasileira de Educação75, afirma ainda que as diretrizes curriculares 

distintas para o ensino médio e para o ensino profissional devem ser estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação, que deverão resultar em resoluções do Ministro da Educação. Essa 

proposta possibilitaria a mudança das diretrizes de acordo com o governo e poderiam significar 

a revogação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, aprovadas em 2012, o que significaria um considerável retrocesso. 

Outro retrocesso que o projeto de lei de Roberto Boclin traz é a divisão do ensino médio 

em três vertentes distintas, cada uma delas com diretrizes curriculares diferentes. Segundo o 

projeto, o ensino médio teria as vertentes Humanística, Tecnológica e Biomédica, o que 

significaria o retorno do modelo posto pela lei de 4024 de 1961. Esse projeto, se aprovado, 

significaria uma retumbante derrota para os defensores do ensino médio, já que parte de uma 

perspectiva altamente fragmentária do conhecimento filosófico e científico. Além disso, 

reforçaria a perspectiva dual da educação, marcada pela divisão social do trabalho, que 

desassocia o trabalho manual do intelectual. 

As ideias de Boclin demonstram que o debate por modelos de ensino médio é hoje a 

expressão mais evidente da luta de classes no campo da educação brasileira. Cada projeto de 

ensino médio está fortemente marcado pelo projeto societário defendido por cada uma das 

classes que se antagonizam. Essa disputa por hegemonia expressou-se também durante as 

discussões que estabeleceram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. O debate na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

                                                      
75  Disponível em: http://www.abe1924.org.br/54-legislacao-educacional/285-escola-brasileira-do-trabalho-

projeto-de-lei?showall=1 . Acesso é 14/12/2015. 
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Educação (CNE) evidenciou uma disputa que colocou claramente duas posições sobre o ensino 

profissional. Uma delas, representada pelo professor Fernando Aparecido Cordão, tradicional 

intelectual orgânico da burguesia empresarial brasileira e do Sistema S, ignorava “a 

particularidade da introdução da alternativa formação integrada ao lado das consagradas 

modalidades do ensino médio articulado à educação profissional, a concomitante e a 

subsequente” (CIAVATTA, 2014, p. 200). 

Ao tomarem conhecimento da proposta apresentada, em 2010, por Cordão, iniciou-se 

um movimento de resistência fomentando, em especial, do Fórum de Dirigentes de Ensino 

(FDE) da rede federal de EPT e da ANPEd. Essa mobilização resultou na produção de um 

documento alternativo, formulado por movimentos sociais, entidades científicas e setores do 

próprio Ministério da Educação (PACHECO, 2012). As mobilizações se seguiram e abriram 

espaço para discussões dentro do próprio CNE. O documento alternativo apresentava a 

preocupação em se manter como referência para o ensino profissional no Brasil as concepções 

de educação politécnica, omnilateral e do trabalho como princípio educativo, defendendo a 

Centralidade no ser humano e suas relações sociais, sem ignorar as exigências 

da produção econômica, como campo de onde os sujeitos sociais retiram os 

meios de vida. Formação que aponta para a superação da dualidade histórica 

entre formação básica e formação profissional. Currículo centrado na 

concepção de formação humana integral, tendo como eixo estruturante a 

integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, baseando-se no 

trabalho como princípio educativo e, dentre outros, nos seguintes fundamentos 

pedagógicos: construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico; pesquisa 

como princípio pedagógico; articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico e a educação ambiental (CARTA, 2011, apud CIAVATTA, 

2014, p. 201-202). 

 

No final dos embates o presidente da Comissão de Educação Básica do CNE, Francisco 

Cordão, divulgou a versão final das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio que, segundo a avaliação de Ciavatta, “uma versão híbrida 

de seu Parecer, buscando incorporar termos do documento alternativo e mantendo o espírito dos 

documentos anteriores em que predomina a visão empresarial e do Sistema S sobre a educação 

profissional” (CIAVATTA, 2014, p. 201-202). O documento, no entanto, incorpora alguns dos 

elementos pelos quais lutaram esses educadores, como a politecnia, a formação omnilateral e o 

trabalho como princípio educativo. Como exemplo, reproduzimos aqui a concepção de 

formação integrada contida no documento: 

 

Assim, quando se fala em formação integrada ou no Ensino Médio integrado 

à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em quaisquer das suas 

formas de oferta, o que se quer dizer com essa concepção, é que a formação 

geral do aluno deve se tornar inseparável da formação profissional e vice-
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versa, em todos os campos onde se dá essa preparação para o trabalho: seja nos 

processos produtivos, seja nos processos educativos, tais como o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, seja na formação inicial ou qualificação 

profissional, seja na Educação Profissional Técnica e ou na Tecnológica, bem 

como nos demais cursos superiores. Significa enfocar o trabalho como 

princípio educativo, objetivando superar a tradicional e preconceituosa 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, incorporando a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, objetivando a 

formação de trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, 

na posição de dirigentes ou de subordinados. Para tanto, como está definido no 

inciso IV do art. 35 da LDB, é preciso propiciar aos alunos a “compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” 

(CONSELHO, 2012, p. 29). 

 

O que se percebe aqui é que para que as formulações do capital para a educação sejam 

incorporadas às políticas públicas de ensino para a classe trabalhadora, os representantes do 

capital acabam recuando diante da pressão e mobilização dos setores críticos. Se as Diretrizes 

Curriculares, aprovadas em 2012, não representam uma vitória do campo crítico da educação 

brasileira, tampouco podem ser consideradas como uma derrota completa. Esse processo de 

disputa demonstrou que só há um método de enfrentamento para barrar o avanço dos projetos 

político-pedagógicos do capital: a mobilização e o enfrentamento, que devem ser incansáveis e 

envolvendo o máximo o campo intelectual orgânico à classe trabalhadora, os movimentos 

sociais, sindicatos, educadores e, se possível, os movimentos estudantis. As bandeiras da 

educação politécnica, da formação omnilateral e do trabalho como princípio educativo têm que 

ser bandeiras da luta da classe trabalhadora, como forma de barrar o avanço liberal e conservador 

nas políticas públicas de educação profissional. 

 

4. A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio: o pioneirismo da práxis 

politécnica 
 

No bojo das disputas em torno às concepções de ensino médio no período de 

redemocratização do Brasil, nos anos 1980, surge no país, uma experiência pioneira que se 

propõe estabelecer práticas pedagógicas referenciadas na educação politécnica: a Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), da Fundação Oswaldo Cruz. As disputas por 

concepções de educação profissional impulsionam, sem dúvida, a criação da escola. Mas por 

estar ligada aos temas da saúde, há um outro processo que incentivará a sua fundação: a Reforma 

Sanitária e as mobilizações para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), movimento 

encampado pela Fiocruz durante a gestão de Sérgio Arouca. 
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As lutas pela Reforma Sanitária e pelo SUS coincidiram com o momento da 

redemocratização e pela luta de um ensino médio politécnico. A implementação desta Reforma 

e do SUS, por outro lado, exigiriam mudanças significativas no processo de formação dos 

trabalhadores da saúde. A conjugação dessas lutas e o horizonte de transformação da educação 

profissional moveram de forma contundente o processo de criação da EPSJV. O atual diretor da 

escola, Paulo César de Castro Ribeiro, reforça essa ideia, em entrevista 76  para o sítio da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco): 

A Escola nasce no contexto da Reforma Sanitária, em 1985, no mesmo 

momento em que a Fiocruz passava por uma abertura política, marcada pela 

presidência do Sergio Arouca. Ela foi fruto das ideias de Arouca, junto com o 

Arlindo (Fábio); o Ary (Miranda) e o Luiz Fernando (Ferreira), que pensaram 

a importância de abrir uma escola com uma perspectiva crítica sobre o trabalho 

e sobre a formação dos trabalhadores, para que estes pensassem a saúde a partir 

da determinação social. A Escola nasce com um viés marxista, numa discussão 

com intelectuais como Demerval Saviani e Gaudêncio Frigotto sobre o papel 

da politecnia e da formação de um trabalhador na perspectiva de classe, que 

precisa, além de instrumental prático para o seu trabalho, ser capaz de entender 

o trabalho no mundo e na realidade social (RIBEIRO apud DIAS, 2015). 

 

O envolvimento de intelectuais orgânicos da classe trabalhadora como Saviani e Frigotto 

na concepção da Escola Politécnica foram elemento fundamentais para que a mesma fosse 

formulada a partir de uma perspectiva crítica à educação profissional hegemonizada pelo capital. 

O envolvimento de Gaudêncio Frigotto com a proposta, foi descrito por ele da seguinte forma, 

em entrevista para a pesquisa desta tese: 

Na verdade, a ideia surgiu de três alunos, meus orientandos. Dois na FGV, o 

Júlio [César França Lima] e a Bianca [Antunes Cortes], e o André [Malhão] 

no mestrado da Universidade Federal Fluminense. E um dia eles me 

procuraram: “Gaudêncio que tal a gente organizar uma escola de nível médio 

na Fiocruz, que é uma potência, eles têm pesquisa, tem pós-graduação, não 

têm uma escola de nível médio e têm cursos técnicos e etc?” Eu disse, tudo 

bem, com uma condição: que não seja para os nossos filhos. E a gente idealizou 

uma escola naquele contexto dos anos [19]80, do debate da Constituinte, 

debate sobre educação omnilateral. Eu tinha acabado de publicar o livro em 

1984, a tese de doutorado77. O debate da formação politécnica era um debate 

da área, especificamente, de Trabalho e Educação e do doutorado lá 

organizado pelo Saviani. E, nós organizamos um seminário cujo [...] que se 

chama Choque Teórico. Para quê? Para exatamente ver qual era a concepção. 

[...] E a gente concebeu e ela começou com 30 alunos. Num barraco lá, um 

galpão. 

 

O seminário “Choque Teórico” foi realizado de 2 a 4 de dezembro de 1987 e contou com 

a presença de pesquisadores como Dermeval Saviani, Nilda Alves, Zaia Brandão, entre outros. 

                                                      
76  Entrevista concedida a Bruno C. Dias, publicada no dia 19 de agosto de 2015. Disponível em 

https://www.abrasco.org.br/site/2015/08/epsjv_30anos/ . Acesso em 14/01/2016. 
77 Refere-se ao livro “A produtividade da escola improdutiva” (FRIGOTTO, 2010). 
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Como afirma em seu depoimento Frigotto, o seminário teve como objetivo central discutir a 

concepção educativa da Escola Politécnica Joaquim Venâncio e representou um marco, não só 

para a história da escola, mas da luta por uma educação profissional de nível médio referenciada 

na politecnia. Foi nesse seminário que Saviani apresentou a sua versão mais elaborada sobre o 

conceito de politecnia, lançado pouco depois em livro, com o título Sobre a Concepção de 

Politecnia (SAVIANI, 1989). Será essa concepção de educação que orientará as práticas da 

escola. 

Todos esses elementos de caráter teórico metodológico estão presentes na análise feita 

por Cátia Guimarães, Isabel Brasil e Márcia Valéria Morosini, quando do aniversário de 25 anos 

da ESPJV: 

 

Na EPSJV, a educação politécnica é uma concepção que dialoga com as 

circunstâncias societárias atuais deixando explícita a sua visão de mundo. 

Entende que o trabalhador se educa no conflito e na contradição, e que a 

retomada, pela classe trabalhadora, dos saberes elaborados pela humanidade 

serve de instrumento para a luta contra a divisão social do trabalho e a 

dominação. Entende que a educação dos trabalhadores não deve ser reduzida 

ao domínio do processo de trabalho. Postula que o processo de trabalho 

desenvolva, em uma unidade indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais, 

pois são características intrínsecas e concomitantes no trabalho humano. 

Entende, por fim, que a separação dessas funções é um produto histórico-

social, expressão da divisão social e intelectual do trabalho no marco do 

capitalismo (GUIMARÃES, BRASIL, MOROSINI, 2010, p. 91-92). 

 

A implementação de uma instituição de formação profissional, integrada ao ensino 

médio, referenciada pela concepção de educação politécnica, foi facilitada pela autonomia 

institucional característica da Fiocruz. Talvez só assim tivesse sido possível a constituição de 

uma escola com um viés claramente contra-hegemenônico e que enfrentava de forma tão aberta 

as imposições postas pelos modelos de formação profissional tradicionais. 

Em sua entrevista, o professor Gaudêncio reforça a ideia supracitada, reforçando a 

influência das ideias gramscianas de escola unitária, na qual é fundamental a compreensão dos 

elementos mais imediatos do trabalho do profissional em saúde, ligado aos temas da química, 

da biologia, etc., mas também o entendimento das relações sociais da produção. Ele afirmar a 

preocupação inicial era estabelecer um processo de ensino-aprendizagem que desse a base para 

a compreensão do “mundo da vida”, tanto em seus elementos mais específicos do trabalho, mas 

principalmente na compreensão das relações entre os homens, da luta de classe e das 

contradições dos processos de produção da vida. 
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Nesse sentido, há um evidente pioneirismo na iniciativa da Escola Politécnica, já que as 

discussões sobre as possibilidades de uma educação referenciada na educação politécnica ainda 

eram muito incipientes e as lutas por um ensino médio que contemplasse esse aspecto tinham 

começado justo naquele período. Portanto, o processo de consolidação da EPSJV se deu 

concomitantemente ao processo de lutas por um ensino médio politécnico. Sendo assim, a escola 

sofreu fortes impactos quando ocorreram as derrotas, por exemplo do projeto de LDB elaborado 

pelo professor Saviani, em meados dos anos 1980, e, mais tarde, com a aprovação do Decreto 

n. 2208, em 1997. 

Essas mudanças tiveram impactos que foram notados por Guimarães, Morais e Morosini: 

Durante sete anos, até a revogação desse decreto [2208/97] por outro, de nº 

5154/2004, a integração que era proibida na matrícula foi exercitada, testada e 

aprimorada no currículo da EPSJV, num processo em que foi sendo construída 

e consolidada cada vez mais uma formação que não abre mão da integração 

entre trabalho, ciência e cultura. Nesse sentido, a EPSJV sempre atuou de 

forma contrária à dualidade que ainda precisa ser superada no sistema escolar 

brasileiro, reforçando as trincheiras da luta pela escola única, pelo ensino 

público e pela garantia do acesso às possibilidades educativas a todos os 

brasileiros, sem distinções pré-definidas. (GUIMARÃES, BRASIL, 

MOROSINI, 2010, p. 91-92). 

 

Sendo assim, as autoras ressaltam que durante esse período a EPSJV sobreviveu nas 

brechas das contradições e da legislação. A escola tornou-se, portanto, um polo de resistência e 

luta contra uma visão fragmentária da educação profissional. Num ato de resistência às 

mudanças impostas pelo Decreto n. 2208/97, a escola manteve-se apoiada no ensino médio 

integrado à educação profissional, utilizando o subterfúgio de oferecer duas matrículas aos 

estudantes, sendo uma de ensino médio e outra de formação profissional. 

Essa posição fez com que a EPSJV fosse um dos principais atores na defesa do ensino 

médio integrado, constituindo uma força irradiadora de práticas fundamentadas nos princípios 

de formação integrada, de educação politécnica e centrada no trabalho como princípio 

educativo. Todos esses elementos estão consolidados em seu projeto-político pedagógico. O 

documento, publicado em 2005, é uma síntese das lutas da escola e tenta consolidar a integração 

entre as práticas e lutas defendidas ao longo desse tempo. 

Ao apresentar os fundamentos do projeto escolar, o PPP da EPSJV defende uma 

educação profissional de caráter politécnico que esteja “a favor da classe trabalhadora”. O 

projeto afirma que: 

A EPSJV constrói a sua proposta da educação profissional politécnica, na área 

da saúde, a partir de reflexões que não ignoram as contradições encontradas na 

materialidade do trabalho em saúde Trata-se de fundamentar essas reflexões 

em concepções teóricas sobre a saúde, o trabalho e a educação, e de observar 
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no processo de trabalho em saúde a necessidade de formação para os 

trabalhadores desta área. Acrescenta-se a isto, a viabilização de propostas de 

modo a atenderam a atual legislação de ensino, porém, vislumbrando os 

espaços gerados pelas contradições nela existentes, como possibilidade de 

afirmar a formação da força de trabalho como um constructo engendrado pelas 

relações sociais (ESCOLA, 2005, p. 59). 

 

O Projeto Político-Pedagógico apresenta também todos os fundamentos da sua prática 

pedagógica. Um elemento que salta à vista é a tentativa de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. Além de ser uma instituição de ensino médio integrado à formação profissional, a 

Escola Politécnica congrega uma série de inciativas de pesquisa sobre o tema da educação 

profissional em saúde, possuindo inclusive um mestrado nesta área. Portanto, pode-se entender 

que as práticas da Escola estão sempre em constante transformação, engendradas por esse 

movimento de integração entre a pesquisa educacional e as práticas. 

O documento demonstra de forma detalhada quais sãos os pressupostos centrais do seu 

entendimento de educação profissional politécnica. O primeiro desses pressupostos se refere ao 

projeto de sociedade a que o modelo de educação está vinculado: “projeto de formação de 

profissionais deve estar articulado a um projeto de desenvolvimento nacional e à cidadania dos 

trabalhadores”, diz o PPP. Esse projeto defende ainda a defesa da valorização das atividades 

profissionais e a defesa da escola pública. 

O segundo dos pressupostos apresenta as referências ético-políticas contidas na 

concepção de politecnia da escola, referenciadas em Saviani: 

A noção de politecnia que como traduz Saviani, postula que o processo de 

trabalho desenvolva, em uma unidade indissolúvel, os aspectos manuais e 

intelectuais, pois, são características intrínsicas e concomitantes no trabalho 

humano. A separação dessas funções é um produto histórico social e não é 

absoluta, mas relativa. Essas manifestações se separam por um processo 

formal, abstrato, em que os elementos dominantemente manuais se 

sistematizam como tarefa de um determinado grupo social (ESCOLA, 2005, 

p. 64). 

 

Essa ideia de politecnia está associada também, segundo o terceiro pressuposto, à 

compreensão integral do processo produtivo e das bases da organização do trabalho na 

sociedade brasileira. Nesse pressuposto está contido a questão da unidade entre teoria e prática 

para a compreensão dos princípios científicos que balizam o processo produtivo. A EPSJV não 

entende a educação profissional como um processo estático, mas como um “processo de 

construção individual e coletivo, onde os indivíduos se qualificam ao longo das relações 

sociais”, sendo assim o quarto pressuposto aponta para a necessidade da formação de um 

“trabalhador coletivo”. 
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A questão da construção do currículo é o aspecto central do quinto pressuposto, no qual 

se rechaça a teoria das habilidades e competências apontando para a necessidade de constituição 

de um currículo integrado, que valorize o “saber do indivíduo, mas que também resgate a 

dimensão sócio-histórica, social mesmo da construção desse saber, não só psicológico”. Para 

isso, assume-se, no sexto pressuposto, que “o conhecimento é construído socialmente e 

relacionado ao processo ensino-aprendizagem”, afirmação referenciada no pensamento de 

Vigotski. Como consequência desse pressuposto, o PPP traz a ideia de que a contextualização 

dos saberes deve “partir do conhecimento que o trabalhador já tem, valorizar esse conhecimento 

por um outro lado, não pode significar ficar restrito a este contexto”. 

Todas essas ideias integradas dão a dimensão da práxis pedagógica defendida pela 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que se materializa em um ensino médio 

integrado à formação profissional, de caráter integral e crítico. Pode-se entender, portanto, a 

experiência da EPSJV como síntese da luta por uma educação profissional que atenda aos 

interesses da classe trabalhadora e que está em oposição aos modelos hegemônicos. 

 

Portanto, no Brasil a concepção de educação politécnica assume uma nova face que é a 

de ser um dos elementos de uma pedagogia de caráter contra-hegemônico que se contrapõe ao 

dualismo educacional imposto pelas pedagogias burguesas. A educação politécnica no Brasil é 

assumida como um dos elementos da luta de classes. O acúmulo teórico e conceitual, produzido 

por renomados intelectuais maxistas, o processo de luta por um ensino médio que fosse centrado 

no trabalho como princípio educativo e as experiências fundamentas na ideia de politecnia são 

elementos históricos que marcam esta concepção de educação com parte do campo marxista. 
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Capítulo IV: 

 

A atualidade do conceito de Politecnia: 

A experiência do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio 
 

 

Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora eles estavam 

comandando o meu destino e eu fui, fui, fui, fui recuando, recolhendo 

fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam 

fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero saber se eles 

resistem à surpresa, quero ver como eles reagem à ressaca. 

 

Chico Buarque 

 

No momento em que termino a redação desta tese, entre novembro e dezembro de 2015, 

o Brasil atravessa uma crise econômica e política, que vem exacerbando as contradições do 

sistema político brasileiro, além de colocar os governos federal, estaduais e municipais em 

situação delicada, reverberam na educação brasileira de forma assustadora. No início do ano, a 

presidenta da República, Dilma Rousseff, optou por fazer um corte no orçamento do Ministério 

da Educação da ordem de onze bilhões de reais. Por outro lado, o mesmo governo segue optando 

por uma política econômica de superávit primário para o pagamento de juros da dívida, 

sufocando os recursos para as áreas de demandas sociais. Sem os repasses necessários, alguns 

governos estaduais que representam o projeto de intervenção privada na educação pública, 

encontram terreno fértil para propagar medidas que atacam a educação pública de forma desleal. 

Sob o pretexto de contenção de gastos, o governo de Goiás, por exemplo, anunciou a 

implementação de uma política de “parceria público privada” para a gestão de duzentas escolas 

estaduais, terceirizando serviços escolares num modelo parecido ao que já é amplamente 

difundido por diversos estados, inclusive o Rio de Janeiro, na saúde pública. Em São Paulo, o 

governador Geraldo Alckmin, valendo-se de uma falácia de ordem pedagógica – de que é nocivo 

para o ambiente escolar haver mais de um ciclo formativo na mesma escola – anunciou um 

plano de “reorganização escolar”, no qual noventa e quatro escolas seriam fechadas, com o claro 

objetivo de cortar gastos da educação. 

Como diz a epígrafe desse capítulo, extraída da peça teatral Gota d’Água, de Chico 

Buarque, “eles pensam que a maré vai, mas nunca volta”. Mas ela voltou. Em São Paulo, a 
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reação à tentativa de fechamento de escolas aconteceu quase que de imediato. Os estudantes e 

diversos movimentos sociais se organizaram e ocuparam cerca de 200 escolas78 em um dos mais 

belos momentos de resistência popular observados no país nos últimos anos. O plano de 

“reorganização escolar” foi suspenso e os estudantes demonstraram que os ataques à educação 

pública não avançarão sem a resistência popular. “Quero ver como eles reagem à ressaca”. 

A experiência da resistência dos estudantes paulistas é exemplar, pois mostra que apenas 

a comunidade organizada pode ser capaz de barrar os ataques à educação pública que, na 

atualidade brasileira, ocorrem de forma cada vez mais sistematizada. Há um claro projeto da 

classe dominante no Brasil em deteriorar o ensino público até torná-lo descartável e absorver 

projetos políticos-pedagógicos que só atendam à interesses da mercantilização da educação e da 

formação utilitária para o capital. Prova disso é a crescente influência que organismos da 

iniciativa privada têm na formulação de políticas públicas de educação, na instrumentalização 

das escolas e até na intervenção sistemática na autonomia dos professores e profissionais de 

educação. 

Não é à toa que no Brasil cresce a influência de think tanks financiados por grandes 

empresas para pensar a questão da educação pública. Esses organismos têm a responsabilidade 

de elaborar projetos políticos-pedagógicos que atendam aos interesses da manutenção da 

hegemonia da burguesia brasileira. Entre as mais poderosas dessas organizações está o 

Movimento “Todos Pela Educação”, que tem entre suas mantenedoras grandes empresas como 

os bancos Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander, indústrias como Gerdau, Dpaschoal, Faber 

Castell, Suzano Corrêa, além de empreiteiras como Camargo Corrêa. O “Todos pela Educação” 

age como partido político, tendo grande influência nas decisões do Ministério da Educação e 

das secretarias de educação por todo o país. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, o 

“Todos Pela Educação” não só influencia na formulação das políticas públicas, como é um dos 

principais responsáveis pela elaboração de material didático e até em planos de aulas, que 

afrontam por completo a autonomia de profissionais de educação. O professor Roberto Leher é 

um dos pesquisadores da educação que mais têm se dedicado a denunciar essa influência. Em 

entrevista para uma matéria assinada por Cátia Guimarães, ele afirmou: 

Esse movimento [Todos Pela Educação] contempla anseios do grande capital 

não só porque socializa as crianças à sua maneira, mas também porque abre 

                                                      
78 Segundo, matéria do portal de notícias G1: “A Secretaria de Estado da Educação informou na tarde 1º de 

dezembro que eram 191 as escolas ocupadas por alunos e manifestantes contrários à reestruturação da rede de 

ensino. Balanço divulgada nesta manhã dizia que eram 200 escolas, mas a secretaria afirmou que houve 

desocupações ao longo do dia. O número é inferior ao apurado pelo Sindicato dos Professores (Apeoesp), que 

contabiliza 208 unidades paradas”. Disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/secretaria-diz-

que-cerca-de-190-escolas-estao-ocupadas-em-sp.html (Acesso em 01 de dezembro de 2015). 
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nichos enormes de negócios. Os meios de comunicação estão vendendo 

materiais para as escolas, inclusive atraindo o capital internacional. Editoras 

vão organizando materiais, cartilhas, softwares, programas de TV e 

mecanismos de avaliação a partir dos descritores do Ideb [Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica] (LEHER apud GUIMARÃES, 2013, 

p. 2) 

 

É evidente que movimentos de resistência como os ocorridos em São Paulo em 2015 são 

importantes para conter esses ataques, mas não são suficientes para disputar com os projetos 

político-pedagógicos desses grupos. Contra a cultura pedagógica do capital é necessário agir 

criando novas culturas pedagógicas capazes de disputar a hegemonia nas escolas brasileiras. 

Para isso, cresce a importância de concepções educativas de orientação contra-hegemônica 

como a educação popular e a educação politécnica. É preciso reforçá-las como referências, 

mesmo que sejam pouco exequíveis na prática, sob a influência de modo de produção capaz de 

praticamente inviabilizá-las. Mas formar uma cultura pedagógica contra-hegemônica é 

fundamental para que essa disputa não se dê apenas na resistência das ruas, mas dentro das 

escolas. 

Aí está a atualidade da proposta da educação politécnica, que mesmo limitada pelas 

condições atuais do processo produtivo, pode ser capaz de estabelecer elementos de disputa 

contra os projetos político-pedagógicos hegemônicos. Dada essa importância, urge a 

necessidade de construir experiências referenciadas nessa concepção de educação, tais como a 

já citada Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e o Instituto Politécnico da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em Cabo Frio. 

O derradeiro capítulo desta tese pretende se debruçar sobre essa segunda experiência, 

dando ênfase para a construção do projeto político-pedagógico referenciado na educação 

politécnica, em suas práticas pedagógicas integradoras e no seu processo de luta para constituir-

se, estabelecer-se, institucionalizar-se e, principalmente, resistir. Ressalto esse último aspecto 

pois foi o que mais tomou esforços de educadores, estudantes, pais, responsáveis e todo o corpo 

social do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. Assim como os estudantes paulistas 

resistiram à “reorganização escolar”, os membros da comunidade escolar do Politécnico de 

Cabo Frio tiveram que se mobilizar de forma exemplar para manter a escola viva, desde a sua 

criação até o momento em que esta tese está sendo escrita. 

Em especial no ano de 2015, esse processo de luta e resistência tomou contornos 

dramáticos, com a quase extinção definitiva do Instituto Politécnico. Mas todo esforço 

empreendido pelo corpo social da escola fez com que em novembro desse ano, as perspectivas 

para o projeto mudassem, abrindo espaço para a institucionalização definitiva e para ampliação 
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do seu projeto político-pedagógico para a rede federal de educação profissional, científica e 

tecnológica, graças a um convênio que está para ser consagrado entre a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense. 

Esta tese foi escrita durante a luta pela manutenção do Instituto Politécnico da UFRJ em 

Cabo Frio, processo pelo qual o autor deste trabalho participou intensamente fazendo parte de 

um coletivo de educadores, técnicos-administrativos, estudantes, responsáveis e diversos outros 

setores da sociedade como o Ministério Público Federal, a Comissão de Educação da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e que recebeu o apoio de intelectuais e 

trabalhadores da educação de todo o país, de sindicatos, do movimento estudantil organizado e 

de parlamentares combativos de diversos partidos. É provável que o meu envolvimento com 

esse processo interfira na análise do processo histórico de luta e resistência do Politécnico de 

Cabo Frio. Porém, valendo-me dos princípios científicos postos pelo referencial teórico de 

análise, o materialismo histórico e dialético, ressalto que diversos outros autores marxistas 

fizeram análises de processos históricos pelos quais estiveram intimamente imbricados e isso 

nunca desabonou suas análises. Os próprios Marx e Engels – e aqui não vai nenhuma pretensão 

em querer me comparar com esses autores – sempre associaram os seus trabalhos de análise às 

suas militâncias. Aliás, era exatamente esse aspecto que validava tanto seus trabalhos 

científicos, quanto suas práxis. Ciente dos limites impostos pela minha ainda incipiente 

maturidade intelectual, pode-se dizer que é a décima-primeira tese de Marx sobre Feuerbach 

que inspira esse trabalho: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; 

porém, o que importa é transformá-lo” (MARX, 2007, p. 537). 

 

1. Antecedentes históricos, políticos e acadêmicos do Instituto Politécnico da UFRJ 
 

O grupo de professores, técnicos-administrativos e estudantes da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro que idealizou e construiu o projeto acadêmico do Instituto Politécnico tem 

uma longa trajetória na defesa de uma educação pública de base popular que pensasse a 

formação das classes trabalhadoras. Desde a década de 1980, esses profissionais da UFRJ vêm 

atuando para buscar formas de articulação entre a universidade e o ensino básico, em especial à 

educação científica e tecnológica. Essas tentativas de articulação se deram através de uma série 

de ações extensionistas realizadas por diversos membros desse grupo, em momentos históricos 

distintos. 

Apesar da Constituição Federal brasileira, de 1988, prever, no caput do artigo 207, que 

“as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
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e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”, são muito raras as ações que atentam a esse princípio. A extensão universitária, na 

maior parte dos casos, é uma área de ação tradicionalmente marginalizada no ensino superior, 

demonstrando que as universidades brasileiras são, em sua maioria, voltadas para si próprias. 

Essa marginalização da extensão se dá, em especial, pela falta de compreensão sobre qual é a 

sua real função dentro da atividade universitária. 

Segundo a professora e ex-pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) Maria das Dores Nogueira (2001), o tema da extensão passa a ser introduzido 

nos círculos universitários no período de redemocratização do país, na década de 1980, mesmo 

antes da promulgação da Constituição. Há um longo percurso de construção conceitual, que 

culmina em 1987, com o I Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, que define extensão universitária da seguinte forma: 

 

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade. 

A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da 

práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e 

discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo estabelece a troca de saberes 

sistematizado-acadêmico e popular, terá como consequência: a produção de 

conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 

Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorecer a visão integrada do 

social (FÓRUM NACIONAL apud NOGUEIRA, 2001, p. 68). 

 

Apesar dessa concepção de extensão universitária ser amplamente difundida, há, 

segundo Nogueira, uma evidente distância entre o que está previsto não só por essa definição – 

mas também pela legislação e nas políticas de extensão universitária – e o que ocorre na prática. 

Em geral, o que prevalece é um entendimento da extensão como uma prestação de serviço à 

população ou, pior, “a uma clientela” que por esses serviços “pode pagar, incentivando com isso 

a geração de recursos para a manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior, em 

especial em setores de que o governo se vem progressivamente afastando” (NOGUEIRA, 2001, 

p. 71). 

Sem dúvida essa segunda concepção de extensão universitária não é a que é defendida 

pelo grupo que idealizou o Instituto Politécnico, que atua nesse ramo desde os anos 1980 e que 

hoje está congregado no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES), órgão 
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suplementar do Centro de Tecnologia da UFRJ, que se institucionalizou em 2013. As atividades 

que estiveram historicamente ligadas a esse grupo estão, certamente, centradas na concepção de 

extensão defendida no I Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, como veremos adiante. 

O grupo que viria formar o NIDES passa atuar em conjunto durante a gestão do professor 

Horário de Macedo na UFRJ, o primeiro reitor eleito nas universidades brasileiras após os 

tenebrosos anos de ditadura civil-militar. Macedo, além de eminente professor, era um ativo 

militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), tendo sido presidente do partido em um dos 

momentos mais decisivos da sua história, quando houve o racha entre PCB e PPS (Partido 

Popular Socialista), em 1992. A militância comunista trouxe para a gestão de Horácio Macedo 

uma visão para além dos muros da Universidade. O período entre 1985 e 1989 foi profícuo para 

a extensão na UFRJ, com a consolidação da Sub-reitoria de Desenvolvimento e Extensão – mais 

tarde Pró-Reitoria de Extensão (PR5) – e o início de uma série de programas de caráter 

extensionistas. Boa parte desses programas foram voltados para a comunidade vizinha do 

campus da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, o complexo de favelas da Maré. 

As atividades de integração entre a UFRJ e a Maré ficaram marcadas na história da 

universidade e na trajetória de muitos moradores da comunidade, como fica evidente no livro A 

Favela Fala, que traz uma série de depoimentos de moradores de comunidades do Rio de Janeiro 

dadas ao Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) 

da Fundação Getúlio Vargas. O depoimento de Ernani da Conceição traz essa marca: 

 

Mas a gestão do Horácio Macedo ficou conhecida na Maré por outros motivos. 

Eu participava de várias assembleias na Universidade, havia uma vida política 

na UFRJ, muita discussão. As pessoas reconheceram a importância da 

aproximação entre Universidade e a Maré naquela época. Havia também 

profissionais dentro da UFRJ, professores e alunos, que tinham uma visão 

diferente do papel da universidade. Foi um movimento de mão dupla, que 

permitiu construir um tipo de relação diferente de extensão universitária, em 

que todos os projetos tinham de ser construídos coletivamente. A meu ver, foi 

muito interessante. 

A maioria das pessoas estiveram inseridas em projetos da área de formação 

hoje está trabalhando na Universidade, muitos estão no fórum, na área de 

informática, de complemento de formação de curso de 1º grau, na área de 

saúde. Os vice-reitores mais importantes, na época, eram o Nelsinho, da 

Faculdade de Medicina, um cardiologista famoso, a Dulce Chevalier, que era 

do Partidão, do mesmo partido do Horácio. [...] 

Na Maré, discutíamos o seguinte: qual o compromisso social daquela 

Universidade com a Maré, tão cheia de problemas? Dentro da Universidade, 

havia uma esquerda emergindo na direção, o Horácio e aquele segmento de 

funcionários que discutiam e participavam da Associação de Moradores com 

a gente, que moravam na Maré. Depois do Horácio, houve um retrocesso. [...] 
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Lá aprendi muitas coisas, foi muito legal (CONCEIÇÃO apud PANDOLFI; 

GRYNSZPAN, 2003, p. 168). 

 

A experiência da Maré não foi apenas marcante para os moradores da comunidade, mas 

profundamente transformadora para a própria Universidade. Além de aprofundar os programas 

de extensão, a partir dessas iniciativas iniciou-se uma maior relação da UFRJ com a sociedade 

civil, em especial comunidades carentes. Houve a possibilidade, a partir do Projeto Maré, de se 

desenvolver uma série de pesquisas sobre aquela comunidade, além de desenvolver iniciativas 

de educação popular responsáveis por empreender novas práticas pedagógicas referenciadas no 

trabalho como princípio educativo. 

As iniciativas da UFRJ na Maré foram fomentadas pelo então sub-reitor de extensão, 

Moacyr de Góes, que já tinha experiência como projetos de educação popular nos anos 1960, 

como o projeto “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler79”, realizado com a sua colaboração 

pela Prefeitura Municipal de Natal. Durante a prefeitura de Djalma Maranhão, Góes esteve à 

frente da secretaria de Educação, quando propôs o projeto em questão que visava a integração 

da educação de viés acadêmico com a educação popular, interrompido pelo golpe militar de 

1964. 

Os projetos de extensão na Maré ficaram conhecidos como “campus vicinal da Maré”, e 

levaram uma série de profissionais da UFRJ a atuarem dentro da comunidade. Foram 

desenvolvidos, ao todo, treze projetos, vinculados a diversas unidades da universidade. A maior 

parte das ações eram voltadas para a saúde e para a educação. Na área de saúde, realizou-se uma 

série de projetos com o intuito de desenvolver metodologias de saúde preventiva e da família, 

que geraram, por exemplo, estudos sobre a aplicabilidade da teoria do autocuidado. No campo 

da educação, os esforços se concentraram em campanhas de alfabetização e de qualificação 

profissional. A professora Eleonora Camenietzki, que participou dos projetos, ainda como 

monitora, e mais tarde como técnica-administrativa, ressalta que as demandas foram colocadas 

pela própria comunidade da Maré. Ela afirma, durante entrevista para pesquisa da tese, que 

apesar do projeto dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) terem alcançado a 

                                                      
79 Segundo o próprio Moacyr de Góes, a campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” “foi um Movimento 

de Educação Popular que, tendo nascido no âmbito dos Comitês Nacionalistas, quando das eleições de 1960 para 

Prefeitos de Natal (RN), veio a se desenvolver na Secretaria Municipal de Educação durante a administração 

Djalma Maranhão. A sua principal especificidade é justamente esta: um movimento popular que opera dentro de 

um aparelho de Estado. Daí a fase de 1960-64 ter significado um fortalecimento da Escola Pública Municipal em 

Natal. Inicialmente programado para ser uma campanha de erradicação do analfabetismo, DE PÉ NO CHÃO 

extrapolou de sua proposta inicial e se converteu numa política de cultura e educação popular na qual a sociedade 

organizada é o seu principal sujeito e os administradores da Secretaria Municipal de Educação são os seus 

‘intelectuais orgânicos’, nas tarefas de planejamento, acompanhamento e avaliação dessa mesma política” (GÓES, 

1993, p. 7-8). 
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comunidade, havia um impeditivo para a sua disseminação: os jovens ficavam impossibilitados 

de permanecer nas escolas em período integral, já que, por conta de sua condição social 

desfavorecida, eram obrigados a buscar formas de subsistência, seja no trabalho formal, 

informal ou mesmo na criminalidade. 

 

Era esse o princípio fundamental da extensão que o Horácio sempre defendia: 

que a gente precisava abrir o canal, quer dizer, que a universidade precisava 

ser transformada por essa abertura. E ela se construir, e se reconstruir, e se 

renovar, para entender as demandas dessa população. [...] É a extensão a 

possibilidade de transformar a universidade. [...] Nunca foi assistencialista no 

sentido de levar aos pobres o conhecimento que eles não têm. Mas a ideia que 

ao abrir a universidade para as demandas da população, essa universidade 

também se transformaria de forma profunda.  

 Foi com esse espírito que a gente foi para a Maré. E a primeira reinvindicação, 

quase que unanime total, além do próprio posto de saúde – que já existia lá um 

trabalho na área de saúde coletiva – era e a questão da educação e era a questão 

de fornecer formação profissional para as crianças de 14 a 18 anos (entrevista 

de Eleonora Camenietzki). 

 

Ainda segundo a professora Eleonora Camenietzki, mesmo nos cursos de qualificação 

profissional oferecidos pelo Projeto Maré, que duravam dois anos, era difícil manter os 

estudantes durante todo o período de formação. É importante ressaltar que na década de 1980, 

o Brasil era um país ainda mais desigual do que nos dias atuais e, para a juventude filha das 

classes trabalhadoras, gerar sua sobrevivência era a maior prioridade. Por conta dessa demanda, 

o reitor Horácio Macedo conseguiu alguns recursos para que os estudantes desses cursos de 

formação passassem a receber uma bolsa de auxílio para que pudessem concluir os cursos. 

A partir das demandas postas pela comunidade, iniciou-se uma série de ações internas 

na UFRJ para a elaboração de projetos que atendessem ao mesmo tempo àquelas demandas e 

os anseios de produção de conhecimento da Universidade. A coordenação dos projetos 

educacionais da UFRJ ficou a cargo da professora Maria Helena Silveira já que, segundo 

Moacyr de Góes, houve uma negativa da Faculdade de Educação em participar do projeto.  

 

Treze núcleos da UFRJ já estavam mobilizados e trabalhando no primeiro ano, 

mas a Faculdade de Educação se recusou a participar dessas ações de extensão. 

Mas a minha equipe era muito boa. A Maria Helena Silveira, que ainda hoje 

está na UFRJ, era uma mulher muito dinâmica e disse que se a Faculdade de 

Educação não queria fazer nenhum projeto de educação popular, nós o 

faríamos. Ela juntou um grupo de professores e alunos e organizou os cursos. 

Um mês depois, estavam funcionando na Maré três classes de alfabetização e 

quatro de educação profissional. (GÓES, 2009, p.10) 
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A recusa na participação da Faculdade de Educação no projeto, não limitou sua ação. O 

aporte de Moacyr de Góes, aliado a iniciativa de Maria Helena Silveira, deram forma a um 

projeto claramente inspirado nas concepções de educação popular formuladas por Paulo Freire. 

Maria Helena Silveira foi professora da UFRJ, sendo inicialmente do Departamento de Letras 

Vernáculas, da Faculdade de Letras, e, mais tarde, transferiu-se para a Escola Politécnica, do 

Centro de Tecnologia, onde passou a se dedicar ao ensino das engenharias. Essa preocupação 

com a relação entre trabalho e educação na trajetória de Maria Helena Silveira inicia-se por 

conta da experiência da Maré, onde a mesma, além de coordenar os trabalhos das turmas de 

alfabetização, orientava as práticas das turmas de qualificação profissional. 

A aproximação de Silveira com a educação tecnológica ganha força pelo seu contanto 

com o professor Fernando Amorim, que no momento do desenvolvimento do projeto Maré, 

desempenhava a função de sub-reitor de Patrimônio e Finanças, na gestão de Horácio Macedo. 

A parceria entre os dois fez com que houvesse um aprofundamento nas questões de educação e 

trabalho na trajetória dos dois professores, que desenvolveram estudos conjuntos sobre a obra 

de Lev Vigotski e a concepção socialista de educação politécnica. Em um dos trabalhos de 

Amorim, em que ele analisa a importância da categoria experimentação na formação de 

engenheiros, ele tributa à experiência da Maré a influência em um dos seus trabalhos. 

 

O trabalho foi inspirado na experiência da professora Maria Helena Silveira no 

Programa de Qualificação Profissional realizado pela sub-reitoria de 

Desenvolvimento Extensão da UFRJ entre 1986 e 1990. Este programa tinha 

como objetivo oferecer formação profissional para os alunos das escolas 

públicas de primeiro grau situadas no entorno do Campus da Cidade 

Universitária, e se iniciava com uma etapa de aceleração da escolaridade com 

o propósito de consolidar os conceitos fundamentais de uma educação para o 

trabalho de caráter politécnico. (AMORIM; FERNANDES; ALHO, 2003, p. 

5) 

 

Fernando Amorim era um engenheiro naval com grandes preocupações com a educação. 

Era antes de tudo um educador, um professor. Dedicou-se com empenho em pensar novas 

formas de ensinar pois sentia que a formação dos seus alunos em engenharia era muito limitada, 

já que o curso tinha uma carga de disciplina teórica muito grande e muitos dos estudantes se 

formavam sem ter quase nenhuma experiência prática. Além disso, Amorim era um comunista, 

militante, até o fim de sua vida, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Mas, nunca deixou 

que o sectarismo de alguns setores da esquerda partidária afetasse sua vida acadêmica e sempre 

se mostrou disposto a incorporar contribuições de outros campos teóricos a sua vivência 

profissional e na sua militância pela educação. 
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A experiência da Maré marcaria profundamente a trajetória política e acadêmica de 

Fernando Amorim que, a partir daquele momento, passou a se dedicar a refletir sobre formas de 

ensino-aprendizagem que superassem as meras abstrações propedêuticas do ensino tradicional. 

Amorim era de uma família de educadores, sendo sua mãe professora. Além disso era neto de 

um dos mais proeminentes educadores cariocas, Fernando Nereu Sampaio, que entre os anos 

1930 e 1950, foi responsável por difundir nas escolas do Rio de Janeiro as ideias de John Dewey. 

O interessante é que as trajetórias de Fernando Amorim e Nereu Sampaio encontram 

algumas similitudes. Assim como o neto, Sampaio não era um teórico da área de educação, mas 

sim “engenheiro-arquiteto” – nomenclatura como na primeira metade do século XX, e foi 

responsável por projetar diversos prédios escolares e assim se aproximou da educação. Assim, 

passa a se interessar por desenvolver metodologias para o ensino de artes em escolas públicas, 

adotando forte influência deweyana, marcada pelo pragmatismo e pelo liberalismo. As 

contribuições de Nereu Sampaio foram tão difundidas que foram incorporadas na reforma do 

ensino público do Distrito Federal. Como veremos, essas referências de John Dewey acabarão 

sendo incorporadas nas concepções educativas de Fernando Amorim, através da apropriação 

crítica feita da Metodologia de Projetos. 

Essas ideias ainda não estavam bem desenvolvidas no ideário pedagógico de Fernando 

Amorim na década de 1980. Naquele momento, gritava mais alto as influências de sua militância 

no PCdoB e os referências marxistas que compartilhava com Horácio Macedo e Maria Helena 

Silveira. O interessante é que Silveira e Amorim compunham um binômio interessante para o 

desenvolvimento de um projeto político-pedagógico de orientação popular, pois a primeira 

trazia consigo uma formação humanística e artística, enquanto o segundo trazia a preocupação 

com as demandas do mundo do trabalho. A conciliação desses dois aspectos resultou na 

concepção de educação do Projeto Maré, que trazia consigo elementos da educação integral de 

orientação socialista, da educação popular freiriana e da educação politécnica. 

Em 1989, a reeleição de Horácio Macedo foi inviabilizada por um parecer jurídico que 

declarou inconstitucional qualquer tipo de reeleição. Houve então uma ruptura do modelo de 

gestão implementado por Macedo, que acabou sendo substituído por uma gestão de caráter mais 

liberal e tecnicista que marginalizou as ações de extensão universitária, praticamente, 

extinguindo-as. As conjunturas políticas dos anos 1990 também foram responsáveis por 

inviabilizar o prosseguimento do Projeto Maré, como destaca Rejane Gadelha80: 

 

                                                      
80 Rejane Gadelha é, atualmente, funcionária da UFRJ, lotada no Laboratório de Informática para a Educação, do 

NIDES, e, nos anos 1980, atuou como monitoria do Projeto Maré. 
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As ações da Extensão Universitária foram reduzidas e prejudicadas pelos 

cortes da verba para a Educação que iniciou com o Governo do Presidente 

Collor de Melo (1990 a 1992), estabelecendo também novos parâmetros para 

universidades. Neste contexto, em 1992, com a mudança do quadro político da 

reitoria, sob a administração do Reitor Nélson Maculan Filho (eleito em 

17/06/1992), o Projeto Maré foi extinto. (GADELHA, 2013, p.76) 

 

O início das políticas econômicas neoliberais teve impactos profundos na universidade 

brasileira. Além dos progressivos cortes de gastos, desvalorização salarial dos docentes e 

técnico-administrativos, houve um consequente abandono das ações de extensão universitária. 

Durante os governos Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, poucos programas 

extensionistas tiveram fôlego no ensino superior brasileiro. O princípio de integração entre 

pesquisa, ensino e extensão foi ignorado e a universidade voltou-se cada vez mais para si 

própria. 

Essa mudança na conjuntura política afetou diretamente o grupo formado por Fernando 

Amorim e Maria Helena Silveira, que passa a se dedicar em especial ao tema do ensino para as 

engenharias. Nesse período, Amorim e Silveira desenvolveram algumas das ideias iniciadas 

com o projeto Maré, pensando em como absorver a base político-pedagógica do projeto para as 

suas práticas de ensino-aprendizagem no Centro de Tecnologia. 

Além disso, a professora Maria Helena Silveira passa a se dedicar ao estudo do uso de 

recursos audiovisuais para a educação. Paralelo a isso, um outro grupo de ex-monitores e 

professores que fizeram parte do Projeto Maré, focam-se na análise do uso da tecnologia da 

informação e da comunicação em sala de aula, iniciando em 1994, um outro projeto de extensão, 

que ficou conhecido como Projeto Minerva. Ao contrário do Projeto Maré, que era mais amplo 

e atendia um público maior, o Minerva concentrava-se em desenvolver novos meios de ensino-

aprendizagem utilizando recursos de informática e computação. O projeto iniciou-se com uma 

parceria com o CIEP Ministro Gustavo Capanema, localizado no Complexo da Maré. 

Inicialmente os trabalhos desenvolvidos estavam voltados para a formação dos professores da 

escola, na tentativa de introduzir nas práticas pedagógicos dos mesmos, elementos da 

informática. Gradativamente, os membros do Projeto Minerva passam a contribuir com oficinas 

para os estudantes, que começam a frequentar também alguns laboratórios de computação do 

Centro de Tecnologia da UFRJ. A partir de 1995, o projeto amplia-se, com a coordenação do 

professor do Departamento de Eletrônica, José Armando Valente, que possuía experiência e 

produção acadêmica sobre os diferentes usos do computador na educação. 

O Projeto Minerva seguiu atendendo à formação de professores na área de informática 

até o ano 2000, ajudando os CIEP Ministro Gustavo Capanema e a Escola Levy Neves a 



 

 

 

 

210 

 

 

 

introduziram em seu cotidiano novas práticas pedagógicas apoiadas no uso das tecnologias da 

informação. As experiências acumuladas por esse grupo originaram o Laboratório de 

Informática para a Educação (LIpE), que passou a desenvolver outras atividades, como destaca 

Ricardo Jullian Graça81 

Nessa mesma época, surgiram demandas por promover a inclusão digital de 

trabalhadores da UFRJ e para comunidades menos favorecidas, onde se 

desenvolviam outras ações de extensão da UFRJ. A metodologia de inclusão 

digital, construída com os professores das escolas parceiras [...] estava agora 

sendo utilizada em diversa outras ações cujo foco era o ensino sobre 

informática. Nessa época também foi decidido mudar a denominação de 

Projeto Minerva para Laboratório de Informática para a Educação. Existia, 

porém, a intenção do LIpE de retomar à sua ação inicial, em relação à formação 

continuada de professores para o uso educacional das TICs. Em 2006, o LIpE 

retornou ao tema através do contato com professores de diversos municípios 

do Rio de Janeiro durante os Festivais UFRJmar (GRAÇA, 2013, p. 35). 

 

A referência que Ricardo Graça faz aos Festivais UFRJmar traz o elemento de retomada 

das ações extensionistas desenvolvidas pelos integrantes do grupo que criou o Projeto Maré. A 

partir de 2002, a extensão universitária na UFRJ ganha novo fôlego com a criação do Núcleo 

Interdisciplinar UFRJmar. O núcleo surge da iniciativa do então reitor, professor Carlos Lessa, 

que tinha entre suas principais preocupações a deterioração das baías e ambientes costeiros do 

Rio de Janeiro. Para discutir o tema, Lessa convida o professor Fernando Amorim para 

coordenar ações de integração entre diversas unidades da UFRJ para tentar traçar estratégias 

conjuntas de estudo sobre o tema e o levantamento de possiblidades de ações práticas para deter 

o avanço da degradação desses ambientes. A primeira iniciativa nesse sentido foi o “I Encontro 

de Baías e Ambientes Costeiros do Rio de Janeiro”, realizado ainda naquele ano, na Ilha Grande. 

O evento contou com a presença de setenta e oito pesquisadores e pesquisadores que, segundo 

Marcella Ventin, buscaram “de compartilhar as sínteses da produção acadêmica das grandes 

áreas e identificar possíveis parcerias na perspectiva de realizar trabalhos conjuntos. A ideia era, 

a partir da articulação entre as produções, ampliar as frentes de trabalho e melhorar as 

existentes” (VENTIN, 2014, p. 41). 

Entre os resultados do encontro, houve a criação do Núcleo Interdisciplinar UFRJmar, 

que seria a instância de aglutinação de diversas unidades da Universidade com o intuito de 

promover ações integradas para atender as necessidades de preservação ambiental e fomento do 

desenvolvimento social das regiões costeiras do Rio de Janeiro. Entre os objetivos do Núcleo 

estava a integração com as populações dessas regiões e a articulação com as redes de educação 

                                                      
81 Ricardo Jullian Graça é, atualmente, funcionário da UFRJ, lotado no Laboratório de Informática para a Educação, 

do NIDES, e, nos anos 1980, atuou como monitor do Projeto Maré. 
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com o intensão de incentivar o envolvimento de estudantes e professores da educação básica na 

discussão desses temas. 

Os Festivais UFRJmar eram a síntese mais efetiva dessas ações. O primeiro deles 

ocorreu, ainda em 2002, também na Ilha Grande. Nos anos seguintes os festivais aconteceram 

nos municípios Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Macaé e Paraty. Com o 

avanço das ações, o festival foi tomando grandes proporções, alcançando o seu ápice em 2007, 

em sua nona edição: 

 

Na 9ª edição do Festival UFRJ Mar, realizada em maio de 2007, na cidade de 

Cabo Frio, o evento reuniu cerca de 800 alunos de graduação e pós-graduação 

da UFRJ e 150 docentes e servidores técnicos e administrativos, que atenderam 

a cerca de 40.000 pessoas em quatro dias de atividades. As mais de 50 oficinas 

mobilizaram alunos e professores de todos os Centros da Universidade 

marcando a consolidação da estratégia de promover a integração da 

Comunidade Acadêmica. Como estratégia de interiorização também alcançou 

alguns de seus objetivos principais. Foram assinados convênios na abertura do 

evento para a criação de um Centro Vocacional Tecnológico para indústria 

náutica, pesca e turismo, a criação de uma Escola Técnica em consórcio e um 

Pólo Náutico, também administrado em conjunto com a Prefeitura Municipal 

de Cabo Frio, marcando o início de atividades permanentes da UFRJ na região 

(GRAÇA, 2013, p. 36). 

 

Como é destacado por Ricardo Graça, as iniciativas do Núcleo passam cada vez mais a 

ter uma integração com as comunidades locais e, por consequência, com as prefeituras. Foi a 

partir, da edição de 2007, que se iniciou, por exemplo, as tratativas entre UFRJ e Prefeitura de 

Cabo Frio para o estabelecimento do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio, fundado um 

ano mais tarde. Antes disso, porém, outras iniciativas já se consolidavam em outros municípios. 

A principal delas acontecia no município de Macaé, também em parceria com a prefeitura local: 

era o Colégio Municipal de Pescadores. 

Antes de nos determos à análise da experiência do Colégio de Pescadores de Macaé, vale 

ressaltar que dentre as iniciativas surgidas durante os Festivais UFRJmar esteve também o 

Grupo de Educação Multimídia (GEM)82 , que surge a partir da elaboração de oficinas de 

produção audiovisual em escola durantes os festivais. O GEM incorpora os estudos de Maria 

                                                      
82 O Grupo de Ensino Multimídia, criado em 2003, esteve vinculado ao Núcleo Interdisciplinar UFRJMar até 2012, 

quando foi incorporado à Faculdade de Letras. Segundo sua página na internet: “foi criado com dois propósitos, 

um de fazer registros audiovisuais, com a intenção de divulgar e documentar os projetos de pesquisa e extensão 

desenvolvidos na UFRJ e a aplicação do audiovisual como ferramenta pedagógica. O grupo hoje está vinculado à 

Faculdade de Letras (UFRJ) e tem como projetos à realização de oficinas de comunicação visual, que são realizadas 

em atividades de extensão universitária e em parcerias com outras instituições, à coordenação do ensino médio 

técnico em audiovisual no Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio e cursos de formação para professores das 

redes municipais de Cabo Frio e Paraty”. Disponível: http://www.gem.letras.ufrj.br/?page_id=2 (Acesso em 01 de 

dezembro de 2015). 
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Helena Silveira sobre o uso de recursos audiovisuais na educação e integra o professor José 

Cubero Allende ao grupo de extensionistas que mais tarde comporiam o NIDES. Cubero traz 

para as ações do GEM elemento de suas experiências desenvolvidas em vários países da 

América Latina. As práticas de uso de recursos audiovisuais aplicadas ao ensino, amplamente 

difundidas em Cuba, pelo menos desde os anos 1970, estão entre as muitas contribuições do 

professor Cubero, não só para o GEM, mas para todas as experiências de cunho educativo do 

grupo que viria a formar o NIDES. Tanto o Colégio de Pescadores como o Instituto Politécnico 

contaram com a colaboração de José Cubero como um dos coordenadores pedagógicos. A 

influência desses aspectos será analisada de maneira pormenorizada quando da análise das 

práticas do IPUFRJ. 

Voltando ao Colégio de Pescadores de Macaé, é importante pontuar que as práticas que 

começaram ali a serem desenvolvidas, influenciaram de forma definitiva o projeto político-

pedagógico do Instituto Politécnico. Porém, as duas experiências têm algumas diferenças 

marcantes, já que foram instituídos sob bases bastante distintas. A experiência de Macaé iniciou-

se em 2006, e o trabalho de Marcella Ventin destaca a suas origens: 

 

A ideia de criar uma escola de horário integral voltada para a pesca surgiu na 

Secretaria Municipal de Educação de Macaé em 1989. Para concretizá-la, a 

Prefeitura Municipal de Macaé procurou realizar algumas parcerias ao longo 

dos anos. Uma das buscas feitas pela Prefeitura foi o apoio científico da UFRJ 

através do Núcleo de Pesquisas Ecológicas em Macaé (NUPEM), parceria que 

se firmou em 2001. A partir daí, as duas instituições passaram a elaborar um 

projeto conjunto que se tornou realidade em 2003, quando as duas primeiras 

turmas foram formadas e alocadas no salão da sede do Iate Clube de Macaé. O 

clube foi escolhido pela privilegiada localização para uma escola direcionada 

à atividade pesqueira, no encontro do Rio Macaé com o mar (VENTIN, 2014, 

p. 49-50). 

 

Ainda segundo a autora, o convênio firmado entre o governo municipal e a UFRJ previa 

criar mecanismos para atuar para superar dois problemas centrais encontrados na cidade de 

Macaé: o primeiro deles era o alto nível de evasão escolar averiguado nas escolas da rede 

municipal e, o segundo, a valorização da pesca artesanal enquanto atividade econômica bastante 

deteriorada no norte fluminense por conta do crescimento da indústria do petróleo. Esses dois 

problemas foram enfrentados através de uma escola de tempo integral que oferecia a estudantes 

do ensino fundamental, dentre os quais muitos deles tinham no passado seu sustento fornecido 

pela atividade de familiares na pesca, uma qualificação inicial que os permitissem vislumbrar 

nessa atividade viabilidade econômica para sua subsistência. Esses objetivos foram delimitados 

por Fernando Amorim em um depoimento para o vídeo “Uma escola, um sonho, uma realidade”: 
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A Escola de Pescadores de Macaé foi criada para enfrentar o problema da 

evasão escolar, que é um problema muito grave no país inteiro, sobretudo entre 

as quinta e oitava séries. A ideia era criar uma escola técnica de primeiro grau, 

em tempo integral, para oferecer uma alternativa de qualificação profissional 

para esses jovens. A ideia era também transformar essa escola em um modelo 

que pudesse ser replicado. Quando a secretaria [municipal de Educação] 

convidou o NUPEM83 e o professor Francisco Estevez assumiu a coordenação 

da equipe, gerou outras ideias. Uma delas era promover a sustentabilidade da 

pesca artesanal no município de Macaé. A pesca tem uma importância 

extremamente relevante e foi a atividade econômica mais importante até a 

chegada da indústria do petróleo nos anos [19]70 (Depoimento de Fernando 

Amorim para o vídeo “Uma escola, um sonho, uma realidade”, produzido pelo 

Grupo de Educação Multimídia, em  2007). 

 

As referências teórico-metodológicas da experiência incorporava vários elementos dos 

projetos do grupo que formou o Núcleo UFRJmar, dentre eles os princípios da educação popular 

(herdeiros do Projeto Maré); a valorização da integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; a consciência dos limites impostos pelas propostas educacionais marcadas pela 

divisão social do trabalho; a incorporação de elementos conceituais do campo do Trabalho e 

Educação como: o trabalho como princípio educativo, formação humana omnilateral, a 

educação politécnica, associação entre trabalho manual e intelectual; entre outros. O próprio 

Fernando Amorim reforça esses aspectos. 

Por conta disso, a gente foi buscar uma série de conceitos que já estão 

consagrados, como o de politecnia [...], através de projetos de caráter 

interdisciplinar, como uma forma de romper com a prisão da grade curricular 

das disciplinas estreitas que não conseguem dar conta da complexidade do 

mundo do trabalho. (Depoimento de Fernando Amorim para o vídeo “Uma 

escola, um sonho, uma realidade”, produzido pelo Grupo de Educação 

Multimídia, em  2007). 

 

Porém alguns aspectos formativos impostos, pela Secretaria Municipal de Educação de 

Macaé, dificultaram o desenvolvimento de uma proposta político-pedagógico mais integral. A 

principal dificuldade encontrada foi a de que o poder municipal não abriu mão de manter no 

Colégio de Pescadores a sua proposta de educação, baseada em um currículo formal, de caráter 

generalista, marcada por práticas pedagógicas tradicionais. Sendo assim, a escola ficou dividida 

entre dois projetos pedagógicos com objetivos bastante distintos. Enquanto pela manhã, as 

atividades pedagógicas eram pautadas pela secretaria de educação local, na parte da tarde os 

alunos eram submetidos a oficinas de qualificação profissional referenciadas na educação pelo 

trabalho e na educação politécnica, a cargo da UFRJ, através de professores e bolsistas do 

                                                      
83 O NUPEM é o Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé, núcleo do campus de Macaé 

da UFRJ. 
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Núcleo Interdisciplinar UFRJmar. Essa ambiguidade foi um entrave destacado nas três 

entrevistas com ex-coordenadores – alguns deles que aturam também como professores – como 

um motivo central para que o projeto do Colégio Municipal de Pescadores de Macaé não 

avançasse mais do que poderia. 

Ainda assim, é consenso entre os entrevistados que mesmo trabalhando com os 

estudantes em apenas um turno, as práticas desenvolvidas fomentadas pela UFRJ 

proporcionavam aos estudantes do Colégio uma vivência prática de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nos momentos de aula dados por professores da rede municipal. Os 

coordenadores do projeto buscavam uma integração com o currículo tradicional da rede, 

buscando inclusive ter a presença de professores da prefeitura nas atividades vespertinas. No 

entanto, os entraves eram muitos, como destaca Marcella Ventin, em entrevista: 

A gente tentava até integrar. Alguns professores da rede municipal se 

interessavam em entender o que estávamos fazendo e até trabalhar junto com 

a gente. Mas era uma grande minoria. Então, na verdade, eram duas escolas 

dentro de uma. E por mais que as ações da UFRJ fossem norteadas pelo 

trabalho, tivessem o trabalho como principal foco, não era a escola inteira que 

funcionava com esse objetivo (entrevista de Marcella Ventin).   

 

As atividades oferecidas pela UFRJ aos estudantes do Colégio de Pescadores eram 

dividas em quatro eixos que buscavam atuar em integração: 1) Natação e Navegação; 2) 

Construção Naval; 3) Relações Socioambientais; 4) Oficinas (artes plásticas, teatro, produção 

textual e multimídia, capoeira, judô, dança folclórica, ginástica rítmica desportiva). Segundo 

Ventin, cada um desses eixos trabalhava a partir de projetos pedagógicos desenvolvidos pela 

equipe de coordenadores pedagógicos e professores da UFRJ, todos eles centrados nas questões 

relacionadas ao trabalho da pesca artesanal. Havia uma forte associação do trabalho com a 

produção da cultura das comunidades pesqueiras, e os aspectos da produção material da 

existência eram sempre permeados por elementos da cultura daquela comunidade. A valorização 

dos elementos culturais como festas populares, manifestações religiosas dos pescadores, 

propagação dos conhecimentos e saberes populares, além das técnicas de construção naval e 

navegação dessas comunidades tradicionais permeavam a maior parte das atividades. A 

professora Maria Gabriella Silva trata um pouco desses aspectos e da dimensão político-

pedagógica que envolviam essas atividades: 

Este projeto intencionava estreitar as relações entre a educação e o trabalho 

desde as séries iniciais de escolarização, ‘valorizando-as, na verdade, como um 

dado da condição humana que não se exclui à infância, justamente porque é no 

interior dessas relações que se pode divisar horizontes menos contingenciados 

pela reprodução de habilidades subalternas’. Houve uma aproximação da 

educação com o trabalho, pelo fato de incluírem no currículo tradicional 
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atividades de cunho prático e socialmente útil. No entanto, o fato de ocorrerem 

distanciadas das demais atividades prejudicou uma relação mais orgânica 

como se espera uma formação pautada na politecnia. [...] esse projeto tinha 

entre seus desafios a criação de um modelo pedagógico que pudesse ser 

difundido em todo o sistema público de educação, tanto no combate à evasão 

escolar como na sua contribuição para formação de cidadãos trabalhadores 

(SILVA, 2014, p. 55-56). 

 

As atividades pedagógicas oferecidas pelo UFRJMar aos estudantes do Colégio de 

Pescadores eram acompanhadas por outros projetos de extensão que se integravam como, por 

exemplo, o trabalho de Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca do Norte Fluminense 

(PAPESCA), desenvolvido pelo Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC). Essa integração 

possibilitava que houvesse uma ação pedagógica fundamentada em demandas reais daquela 

comunidade. 

Um outro aspecto importante da experiência de Macaé foi o estágio de formação docente 

oferecido pelo Núcleo UFRJMar oferecido para mais de uma centena de estudantes de diversos 

centros e unidades da universidade. Essa experiência prática de educação sob bases contra-

hegemônicas orientaram a carreira de muitos desses futuros profissionais de educação, como é 

o caso dos professores Paulo Maia, Marcella Freire, Maria Gabriella Silva, Camila Porto e 

Bianca Pires. 

Apesar de ter existido durante um curto tempo, a parceria entre UFRJ e Prefeitura de 

Macaé no Colégio de Pescadores alcançou resultados expressivos no que tange à diminuição 

evasão escolar e o desempenho acadêmico de seus estudantes: 

 

Os efeitos produzidos por essas ações são muito significativos. A partir delas, 

foram alcançados resultados expressivos no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB84, avanços na organização do trabalho ligado à cadeia 

produtiva da pesca e no beneficiamento do pescado, implicando em maiores 

rendimentos para os trabalhadores, fim da incidência de alunos envolvidos 

com o crime, superação da evasão na escola (VENTIN, 2014, p. 51). 

 

Apesar dos resultados acadêmicos e dos ganhos políticos e pedagógicos o projeto do 

Colégio Municipal de Pescadores, as divergências sobre a condução pedagógica do processo 

desembocaram em desentendimentos entre Secretaria de Educação e coordenação do Núcleo 

Interdisciplinar UFRJmar. Em 2009, o convênio entre ambas partes foi rompido e as atividades 

capitaneadas pela universidade foram descontinuadas. Um ano depois, a própria prefeitura 

desistiu do projeto da escola, encerrando as atividades do Colégio Municipal de Pescadores. 

                                                      
84 Nota da autora: “Em 2007, a Escola já havia alcançado a meta projetada para 2009, ficado em 3º lugar dentre as 

escolas do município. Pode-se perceber a queda da nota em 2009, ano do fechamento da escola em decorrência de 

uma série de crises e incompatibilidades entre Prefeitura e UFRJmar”. 
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A experiência de Macaé contribuiu, no entanto, para o desenvolvimento dos referencias 

pedagógicos do Núcleo UFRJMar. As práticas ali aplicadas retomaram elementos do Projeto 

Maré, aprofundando-os em uma experiência melhor referenciada pedagogicamente. Esse 

acúmulo e a avaliação das possibilidades e limites das experiências anteriores ajudou a 

consolidar o projeto-político do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

 

2. Breve análise das produções acadêmicas sobre o Instituto Politécnico da UFRJ 
 

Inspirados pela décima-primeira tese marxiana sobre Feuerbach, um grupo de 

professores do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio (IPUFRJ) passou a se reunir com 

uma frequência periódica como forma de estimular o estudo coletivo de obras sobre os 

referenciais teóricos, políticos e pedagógicos que fundamentavam aquela experiência. Essas 

reuniões se intensificaram durante o ano de 2011, quando o IPUFRJ passa a sofrer uma série de 

ataques de uma ala conservadora da Universidade, que levou esses professores a ficar sem 

receber suas bolsas de formação por longos cinco meses. O coletivo da escola passou então a se 

reunir para traçar estratégias de luta e resistência. Entre as decisões tiradas das assembleias, 

estava a importância de produzir academicamente sobre a experiência que estávamos 

vivenciando no Politécnico, como forma de respaldá-la nos meios acadêmicos e sustentá-la 

filosoficamente. Esse aspecto da construção coletiva do conhecimento foi destacado na 

entrevista dada pelo professor Cosme Maciel para a pesquisa. 

 

Um grupo dentro da escola passou a ver também na escola um espaço de 

pesquisa. [...] Nesse sentido a gente começou a buscar [...] algumas leituras. 

Isso levou a gente a produzir alguns trabalhos, participar de eventos. Quando 

a gente ia participar dos eventos e falar da escola, quando a gente saía da 

escola, é que a gente percebia a relevância do que a gente estava 

desenvolvendo ali (Depoimento do professor Cosme Maciel). 

 

O grupo que já se reunia, intensificou esse trabalho, passando a produzir coletivamente 

pôsteres, artigos, apresentações em congressos no Brasil e no exterior. Pouco tempo depois, 

esses professores, viram a possibilidade de tentar defender o Instituto Politécnico 

academicamente em diversos programas de pós-graduação (UFRJ, UFF, Unirio e UFPR). 

Faziam parte desse grupo, além de mim, Cosme Almeida Maciel, Camila Porto, Maria Gabriella 

Pinheiro Silva, Elielson Barros, Rafael Alvarenga, Jullia Turrini, entre outros. No final daquele 

ano, quase todos desse grupo foram aprovados em cursos de pós-graduação em diversas 

universidades do país. O desgaste daquela luta, no entanto, fez com que alguns desses 
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professores deixassem o Politécnico, para se dedicar aos estudos em seus cursos de pós-

graduação. 

Passados mais de quatro anos daquele momento, quase todos esses professores 

defenderam dissertações de mestrado com temas de pesquisa relacionados ao IPUFRJ. Além 

desses citados, juntou-se ao grupo, um ano depois, a professora Marcella Freire Ventin, que já 

havia participado de outras experiências como o Colégio Municipal de Pescadores de Macaé e 

Programa de Qualificação Profissional de Técnicos da Indústria Naval (TecNaval) em Paraty, 

ambas inciativas, assim como o Instituto Politécnico, do Núcleo Interdisciplinar UFRJ Mar. 

Todos esses trabalhos serão utilizados como fontes para a análise da experiência do 

IPUFRJ. Uma breve análise sobre essa produção visa contribuir para a compreensão da 

qualidade da educação desenvolvida no Instituto Politécnico e da legitimidade acadêmico-

científica dos relatos e das análises. 

Um dos primeiros dos trabalhos defendidos por professores desse grupo foi o de Cosme 

Almeida Maciel, em 2014, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A dissertação de mestrado, intitulada “Educação 

integral em tempo integral: concepção e prática no Instituto Politécnico da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro em Cabo Frio – RJ”85, traz importantes reflexões sobre a concepção de 

educação integral do Instituto e suas repercussões na sua prática pedagógica. A análise de 

Maciel traz alguma proximidade ao estudo proposto nesta tese, já que o autor se dedicou a 

compreender como as diversas concepções de educação integral se constituíram e qual delas 

tinha maior influência sobre as práticas da escola em questão. 

Uma importante contribuição do trabalho de Maciel está na contraposição que o autor 

faz entre as concepções de educação integral hegemônicas e a do Instituto Politécnico da UFRJ. 

Entre essas concepções hegemônicas, ele destaca o programa “Mais Educação”, que propõe o 

aumento da jornada escolar sem uma reflexão profunda sobre as concepções político-

pedagógicas das atividades oferecidas no contraturno das atividades curriculares regulares. 

Dentro dessa análise comparativa, Maciel conclui: 

 

O tempo integral, no IPUFRJ, se caracteriza pela busca da integralidade das 

atividades realizadas pelos alunos. Neste sentido, o termo integral não aparece 

apenas como sinônimo de mais tempo de permanência no espaço escolar ou 

em outros espaços, mas sob a responsabilidade da instituição. O sentido de 

tempo integral reside na articulação constante dos campos de conhecimento e 

das atividades integradoras, a partir da pedagogia de projetos. Assim sendo, a 

extensão do tempo escolar acontece por conta da demanda necessária para a 

                                                      
85 Trabalho orientado pela professora Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho, da Unirio. 
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materialização deste tipo de proposta de formação humana, haja vista que, para 

desenvolver o trabalho educativo numa perspectiva da omnilateralidade, o 

ritmo de trabalho e apropriação é bem diferente do que nas propostas 

convencionais, em que as práticas são orientadas a partir de uma visão 

idealizada e uniformizadora dos sujeitos, prevalecendo ações que tendem a 

desconsiderar a subjetividade humana (MACIEL, 2014, p. 154-155). 

 

A análise de Cosme Maciel permite introduzir alguns elementos importantes da proposta 

político-pedagógica do Instituto Politécnico, além de alguns elementos da sua prática 

pedagógica. Todos esses aspectos serão aprofundados mais adiante, quando analisaremos, como 

fez Maciel, os elementos constitutivos da concepção de educação integral do IPUFRJ, como 

também as suas repercussões na concepção de educação politécnica da escola. 

Ainda em 2014, foi defendido, no programa de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Paraná, a dissertação de mestrado de Maria Gabriella Pinheiro Silva, 

intitulada “A formação de trabalhadores de nível médio na perspectiva da politecnia: a 

contribuição da proposta de educação do Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro”86 . O trabalho de Silva concentra-se em analisar os referenciais formativos do 

IPUFRJ, focando-se, mais especificamente, na concepção de educação politécnica. O que 

diferencia, em essencial, a análise de Silva e Maciel é atenção dada a ciclos formativos distintos: 

enquanto a primeira dedica-se ao ensino médio, o segundo foca-se nas práticas de educação para 

o trabalho voltadas para o ensino fundamental. A autora buscou também fazer uma análise das 

repercussões da proposta de formação referenciada na politecnia na vida de seus egressos. 

As referências teórico-metodológicas do Instituto Politécnico da UFRJ foram exploradas 

em diversos trabalhos acadêmicos, entre artigos, apresentações em congressos, capítulos de 

livro e dissertações. O trabalho de Marcella Ventin – “Instituto Politécnico da UFRJ: 

motivações, percepções e perspectivas de uma Escola Universitária baseada na Educação pelo 

Trabalho”87 – sintetiza todas essas questões trazendo um histórico detalhado da construção do 

projeto político-pedagógico da escola e das práticas pedagógicas. A inovação do trabalho de 

Ventin está na tentativa de avaliar alguns resultados práticos dessa construção. A professora 

trabalhou com questionários que pretendiam fazer um levantamento da percepção dos 

estudantes e dos professores sobre o ensino, a estrutura e a formação docente na escola. Entre 

as suas conclusões, está a ideia de que há “um balanço satisfatório, realizado pelo corpo docente 

e discente que permanece na escola, no tocante à qualidade do ensino, ao trabalho dos diferentes 

atores envolvidos e ao clima escolar” (VENTIN, 2014, p. 107). Além disso, a autora traz dados 

                                                      
86 Trabalho orientado pela professora Claudia Barcelos de Moura Abreu, da UFPR. 
87 Trabalho orientado pelo professor Antonio Jorge Gonçalves Soares, da UFRJ. 
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importantes para entender o percurso pós-formativo dos egressos da escola, ademais de 

apontamentos sobre as deficiências na estrutura física do Instituto que é, sem dúvida, um fator 

limitante para o trabalho pedagógico. 

A compreensão do processo de ensino-aprendizagem no Instituto Politécnico da UFRJ 

é o tema central da dissertação de Jullia Turrini, defendida no programa de pós-graduação em 

educação da UFF, orientada pela professora Maria Ciavatta. Para isso, a autora desenvolveu 

uma análise baseada em projetos pedagógicos realizados na escola, com o intuito de 

compreender o esforço do corpo social em construir um currículo integrado que possibilite a 

associação das dimensões intelectuais e manuais do trabalho. Turrini partiu da construção de 

narrativas elaboradas por estudantes do Politécnico para compreender como as categorias de 

memória, história e imagem são utilizadas para o entendimento crítico das trajetórias históricas 

das classes trabalhadoras no mundo, no Brasil e, em especial, na Região dos Lagos. A autora 

traz um elemento importante para o entendimento das práticas pedagógicas da escola que é a 

percepção da memória como um instrumento de resistência. É interessante perceber que este 

elemento, próprio da construção do próprio arcabouço teórico-metodológico em que se 

referencia a escola, torna-se também um componente curricular, como afirma a própria autora: 

 

Neste sentido, o termo “resistência” foi adotado com o objetivo de trazer a 

reflexão das experiências pedagógicas do IPUFRJ no que tange a luta por sua 

existência e para o fortalecimento de uma concepção de educação ancorada na 

politecnia. Assim, o uso das fontes documentais, como os depoimentos, os 

textos e as fotografias foram consideradas narrativas repletas de experiências 

vividas que assumiram importante papel na construção e reconstrução da 

educação e das suas lutas (TURRINI, 2015, p. 113) 

 

Jullia Turrini parte também de análises de experiências dos estudantes que vivenciaram 

os projetos pedagógicos em que essas categorias foram utilizadas como elementos de integração 

curricular. Os depoimentos trazem elementos da formação oferecida pelo Instituto Politécnico 

como a compreensão dos processos históricos a partir da perspectiva das classes dominadas, 

entendimento do papel do trabalhador no processo produtivo e social, percepção crítica das 

demandas do mundo do trabalho, entre outros. 

Por fim, é importante tratar de outros dois trabalhos que tratam sobre elementos mais 

específicos da prática pedagógica do Instituto Politécnico. O primeiro deles é a dissertação88 de 

mestrado de Elielson Corrêa Barros, defendida em 2012, no programa de pós-graduação em 

Artes Cênicas da Unirio (BARROS, 2012). O trabalho, que passou por algumas revisões e 

                                                      
88 Trabalho orientado pelo professor Adilson Florentino da Silva, da Unirio. 
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adaptações, foi recentemente publicado pela Editora Appris, sob o título “Teatro do Sal: 

Caminhos de uma Pedagogia Teatral”. A obra trata de um dos projetos pedagógicos 

desenvolvidos com uma das turmas do Politécnico, em 2010, que tinha como objetivo central 

trazer uma compreensão dialética da história dos trabalhadores das indústrias salineiras de Cabo 

Frio, através da apropriação da memória como instrumento de resistência e de elementos teatrais 

orientados pelas formulações de Bertold Brecht e do Teatro do Oprimido de Augusto Boal. O 

trabalho de Barros traz reflexões importantes sobre o papel da arte na formação de trabalhadores 

e como um elemento de integração curricular. O autor parte da seguinte afirmação de Ricardo 

Antunes para compreender a importância da arte como um elemento formativo, humanizador e 

emancipador: “Se o trabalho se tornar dotado de sentido, será também (e decisivamente) através 

da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da música, do tempo livre, do ócio que o ser social 

poderá humanizar-se e emancipar-se em seu sentido mais profundo (ANTUNES apud 

BARROS, 2015, p. 151). Ele conclui: 

O processo de esquecimento das memórias sobre o trabalho e o esvaziamento 

de sentido das lutas sociais precisam ser discutidos e compreendidos por uma 

ótica da negação do entendimento que dão aos conhecimentos a impressão de 

naturalidade. Sem uma ruptura com as determinações estruturais autoritárias e 

hegemônicas, não se constrói nenhuma possibilidade de libertação. No 

entanto, os diferentes fazeres, artísticos, educacionais podem empreender uma 

tomada de consciência sobre tal realidade, sem reproduzir os automatismos e 

autoritarismos engendrados pelas determinantes hegemonias de construção 

ideológicas que começam pelo estatuto de oficialidade no ensino, na história, 

no trabalho (BARROS, 2015, p. 154). 

 

Apesar de Elielson Barros se referir especificamente aos aspectos pedagógicos 

empregados no projeto que ele analisa, suas observações trazem luz à importância política de 

empreender projetos pedagógicos que disputem com os hegemônicos. Essa observação do autor, 

dá também a dimensão do envolvimento político que os educadores do Instituto Politécnico têm 

ao aderir ao projeto político-pedagógico da escola. Essa passa a ser a militância de cada um dos 

professores: construir práticas educativas inovadoras, capazes de se contrapor com as práticas 

dominantes. 

Esse aspecto também está na dissertação de Camila Porto, defendida em 2014, no 

programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. O trabalho, 

intitulado “Educação física e formação humana: estudo crítico sobre o ensino de educação física 

e politecnia em Cabo Frio /RJ”89 analisa como as práticas de educação física são inseridas no 

cotidiano de ensino-aprendizagem da escola. A educação física no Instituto Politécnico é tratada 

                                                      
89 Trabalho orientado pelo professor Ronaldo Rosas Reis, da UFF. 
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como um elemento integrado a diversas áreas, no entanto, recebe tratamento mais dedicado nas 

atividades da área (ou campo) de conhecimento chamada Práticas Desportivas Aquáticas e 

Terrestres (PDAT). A partir da análise de dois projetos pedagógicos realizados por diferentes 

turmas da escola, a autora conclui que o tratamento dado a esse elemento curricular no Instituto 

Politécnico traz centralidade para os conteúdos da educação física, tratando-a como um aspecto 

integrado às demais áreas do conhecimento. 

Além das dissertações anteriormente citadas, nos utilizaremos de alguns artigos 

publicados em periódicos acadêmicos e em anais de eventos. No entanto, vale ainda ressaltar 

que há uma série de outros trabalhos que, apesar de termos tido acesso, não faremos referência 

direta. Apesar de serem trabalhos cientificamente balizados, resolveu-se dar foco aos trabalhos 

de autores que já defenderam suas ideias em cursos de pós-grduação stricto sensu. Esse critério 

não tem qualquer elemento de juízo de valor, foi apenas uma forma aleatória de nos atermos a 

um número menor de trabalhos. No entanto, ressalto a relevância de outros estudos como o de 

Renata Borges (2010), Beatriz Sampaio (2013), Thaís Oliveira (2013), Bianca Pires (2011) – 

todos esses defendidos em cursos de pós-graduação lato sensu – e Laís de Paula (2015). Esse 

último trabalho deverá receber uma atenção especial num futuro próximo, pois trata-se do 

primeiro dos trabalhos acadêmicos realizado por uma ex-aluna do Instituto Politécnico que, ao 

graduar-se em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), resolveu 

dedicar seu trabalho de conclusão de curso ao estudo do ensino de História em sua ex-escola. 

Esse é sem dúvida um elemento que sinaliza os resultados positivos do trabalho feito no Instituto 

Politécnico. Felizmente não é apenas um caso isolado, já que outros egressos da escola, como 

por exemplo Lucas Martins (graduando em História pela UFRJ) e Ricardo Júnior (estudante de 

Belas Artes na mesma universidade), já procuraram professores da escola para terem orientações 

de como podem produzir academicamente sobre as práticas pedagógicas que vivenciaram como 

estudantes do Politécnico, além de manifestarem vontade de participar dos programas de 

formação docente vinculados à escola. 

Toda essa produção, facilitará sobremaneira a análise aqui proposta sobre o Instituto 

Politécnico. Além disso, demonstra um compromisso assumido por professores que fazem ou 

fizeram parte da construção desse projeto de educação transformador. Pode-se entender, 

também, esse movimento de produção também como um movimento político de resistência e 

de defesa do projeto político-pedagógico do IPUFRJ.  
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3. Instituto Politécnico da UFRJ: Perspectivas para o ensino médio integrado 

referenciado na politecnia 
 

As tratativas para a construção de um convênio entre UFRJ e Prefeitura de Cabo Frio 

que resultou no estabelecimento de uma escola técnica se iniciou, como já foi dito, no ano de 

2007, durante a realização da nona edição do Festival UFRJmar na cidade. Já no ano seguinte, 

iniciaram-se atividades conjuntas entre as duas instâncias com turmas experimentais que 

funcionavam sob a coordenação pedagógica do Núcleo UFRJmar na Escola Municipal Teixeira 

e Souza. A intenção dos representantes da universidade era manter apenas turmas de ensino 

médio integrado à formação profissional. No entanto, a prefeitura exigiu como contrapartida 

que a experiência ocorresse também com turmas do segundo segmento do ensino fundamental. 

Portanto, no primeiro ano de sua existência, o Instituto Politécnico contava apenas com 

duas turmas, uma de primeiro ano do ensino médio e outra de sexto ano do ensino fundamental. 

No ano seguinte, a Secretaria Estadual de Educação se incorpora ao convênio oferecendo as 

dependências do Colégio Estadual Praia do Siqueira. Ali a experiência se aprofundou, com o 

aumento das turmas, e com a UFRJ assumindo por completo a coordenação pedagógica da 

escola, que funcionava em período integral. 

Até meados de 2010, as atividades desenvolveram-se com normalidade, até que os 

mesmos conflitos encontrados entre Secretaria de Educação e UFRJ em Macaé passam a se 

manifestar. O primeiro ente a abandonar o projeto é a Secretaria Estadual, que rompe a parceria 

e deixa de ceder as dependências do Colégio Estadual. A escola passa dividir o ensino 

fundamental e ensino médio em espaços distintos: enquanto o primeiro passa a se sediar em uma 

casa alugada no bairro do Braga, em Cabo Frio, o ensino médio passa a ocupar algumas salas 

do campus Arraial do Cabo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). No fim daquele 

mesmo ano, a prefeitura rompe unilateralmente o convênio assinado e a UFRJ se vê diante de 

um dilema: o que fazer com aqueles estudantes? Diante da negativa da Prefeitura e do Governo 

de Estado em incorporar os alunos do projeto em suas redes, o então reitor, Aloísio Teixeira, 

resolve assumir, por parte da UFRJ, a formação de todos aqueles estudantes. A partir daí, inicia-

se um grande processo de luta para encontrar um espaço institucional para o Instituto Politécnico 

dentro da estrutura da Universidade. Esse processo de lutas segue até a atualidade e desembocou 

na série de mobilizações realizadas durante todo o ano de 2015 para garantir a 

institucionalização da escola. Esse aspecto da luta será analisado em tópico apropriado. 

Apesar de toda a instabilidade institucional e política da constituição e implementação 

do projeto do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio, esse processo apresenta resultados 
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de irrefutável qualidade acadêmica para a construção de novas perspectivas para a educação 

profissional de nível médio com referencial contra-hegemônico. 

Esta parte da tese tem como objetivo analisar a construção dos referenciais ético-

políticos, teórico-metodológicos e das práticas pedagógicas realizadas no Instituto Politécnico. 

Olharemos detidamente para cada um desses aspectos com o intuito de analisar qual são as 

contribuições e os limites apresentados por essa escola. 

 

 

3.1. Dimensões ético-políticas 

 

Para compreender a construção do projeto político-pedagógico do Instituto Politécnico, 

proposto por Fernando Amorim é preciso salientar o interesse por esse nível de aprendizagem: 

o ensino técnico profissional de nível médio. Deve-se lembrar que a formação do professor é 

em engenharia naval, e por isso, Amorim tinha interesse nos temas de desenvolvimento 

econômico mais stricto sensu, em especial, aos que estavam no entorno da área em que ele se 

especializou. O referido professor acompanhou de perto o novo ciclo de desenvolvimento da 

indústria naval impulsionado no início da primeira década deste século. Sua formação política 

o fez perceber todas as contradições desse desenvolvimento e algo que o preocupava era a 

inserção da classe trabalhadora nesses processos produtivos. Esses elementos ficam 

evidenciados no seguinte trecho: 

 

O Brasil é um país marcado por profundas contradições. Operar sobre elas 

exige que se compreenda, com profundidade, a essência e a dimensão destas 

contradições. Começando por entender a natureza do processo de acumulação 

capitalista. A natureza singular das relações econômicas, sociais e políticas que 

se desenvolveram aqui como consequência da própria essência do processo de 

acumulação. Essa tarefa pode ser o desafio principal na definição dos 

conteúdos necessários ao desenvolvimento das habilidades intelectuais de todo 

trabalhador capaz de entender o seu papel como sujeito do processo coletivo 

de construção do futuro. Esta atividade política não se refere à ação como 

cidadão ou militante de uma força política no exercício de sua cidadania, mas 

ao resultado da capacidade de refletir sobre a natureza de seu trabalho e 

encontrar as forças mais adequadas e criativas de transformar esta natureza 

construindo novas relações sociais de produção. 

Se a imensa maioria de nossos jovens não ultrapassa o limite do ensino básico, 

é preciso que as habilidades intelectuais para formar um trabalhador criativo 

sejam desenvolvidas ainda nesta fase do ensino. É preciso trabalhar os 

conceitos fundamentais que permitam a todos compreender as estruturas 

fundamentais da organização do processo produtivo, o papel fundamental do 

trabalho na produção da riqueza, em particular nas transformações que criam 

valor, e na criação da mais valia e do lucro. Além disto, será preciso se 

apropriar dos conhecimentos que assegurem uma formação crítica e criativa 



 

 

 

 

224 

 

 

 

das habilidades necessárias à qualificação profissional do trabalhador. Esse 

também é um desafio de grandes dimensões. A formação de tais habilidades 

não pode ser feita, de forma consequente, em um processo educacional com 

objetivos e compromissos diferentes daqueles que orientam a formação básica. 

Hoje a formação profissional é realizada, quase exclusivamente, pelas 

empresas e seus órgãos de representação, de uma forma inteiramente coerente 

com os objetivos de maximizar produtividade e lucro. Para alcançar o objetivo 

de formar um trabalhador criativo é preciso tornar a formação das habilidades 

profissionais uma parte essencial da grade curricular do ensino básico. Parece 

claro que esta atribuição ultrapassa em muito a capacidade das unidades 

escolares existentes e dos recursos disponíveis para a educação dentro de um 

horizonte histórico razoável. No entanto, se passarmos a olhar para o sistema 

educacional e imaginarmos centros de formação articulados com as unidades 

do sistema e inseridos num mesmo projeto educacional, a formação das 

habilidades profissionais de acordo com o desejo e as capacidades dos alunos 

como parte do projeto de formar um trabalhador criativo passa a ser uma utopia 

realizável (AMORIM, 2002, p. 23-24) 

 

Trago essa longa citação da fala do professor Fernando Amorim na Conferência Estadual 

de Educação Pública do Rio de Janeiro, em 2002, pois a mesma desnuda suas intenções ao se 

dedicar a projetos de formação de trabalhadores. O que Amorim desejava, em última instância, 

era contribuir para a construção de um outro projeto político-pedagógico para a educação 

profissional, que não servisse ao capital e ajudasse a estabelecer hegemonias alternativas no 

cenário educacional brasileiro.  

Amorim demonstrou preocupação também com a falta qualificação desses 

trabalhadores, que em sua maioria eram formados ou diretamente pelas indústrias ao a partir de 

seu sistema de ensino, o Sistema S. Sendo assim o professor passa a ser um crítico dos modelos 

de ensino-aprendizagem voltados para esses trabalhadores, que era claramente marcado pela 

divisão social do trabalho, dissociando a formação para o trabalho intelectual da formação para 

o trabalho manual. 

Quando Amorim se refere a um “trabalhador criativo”, está claramente fazendo 

referência a uma formação para o trabalho que não limite o trabalhador a um adestramento para 

exercer uma função específica no processo produtivo. Por isso, o professor defendia que a 

educação profissional tivesse os mesmos objetivos da educação básica, ou seja, o 

desenvolvimento integral do educando, “em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade”, além do: 

 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 

que se fundamentam a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
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formação de atitudes e valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social (BRASIL, Lei n. 9.394, 1996). 

 

Portanto, há na militância de Fernando Amorim a preocupação com a integração entre 

os aspectos gerais da formação do trabalhador com a qualificação profissional. Ele era crítico 

das políticas de formação profissional implementadas durante o governo Fernando Henrique 

Cardoso, que desvincularam a formação profissional do ensino médio. A sua experiência com 

o Projeto Maré, de se pensar a qualificação profissional em uma perspectiva ampliada, ligada à 

formação geral, às artes, à cultura, orientaram a sua prática a partir dali. Não à toa, Amorim 

tenha sido a principal liderança a impulsionar o Colégio Municipal de Pescadores, em Macaé, e 

mais tarde o Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. A criação dessas escolas estava dentro 

da perspectiva de Amorim de estimular “centros de formação articulados com as unidades do 

sistema e inseridos num mesmo projeto educacional”. 

Na proposta do Instituto Politécnico da UFRJ, a associação do trabalho à educação é 

mais do que uma opção meramente pedagógica. Há um elemento político claro, ressaltado desde 

os primeiros passos do projeto, explicado no documento “Da proposta politécnica e o programa 

de Institutos Politécnicos 90 ”, no qual Fernando Amorim, junto com os professores Luiz 

Henrique Costa e Priscila Matsunaga delimitam a sua percepção sobre o vínculo trabalho-

educação. 

O trabalho e a educação são elementos constitutivos da existência humana, 

uma vez que o homem produz a sua própria existência e neste ato “aprende” a 

ser homem. A experiência e os conteúdos validados por ela são transmitidos a 

outras gerações, o que configura o processo de aprendizagem. É com a divisão 

do trabalho, promovida pelo desenvolvimento da produção e da divisão da 

sociedade entre os proprietários e não-proprietários de terra (em sociedades 

primitivas a produção é comunal), que se verifica uma nova ordem: é possível 

viver, contrariando a argumentação anterior, sem trabalhar, na medida em que 

os proprietários vivem da produção dos não-proprietários. A sociedade de 

classes engendrada por esta divisão na produção reflete nos processos 

educativos e vemos a emergência da instituição escolar como espaço para as 

atividades intelectuais, voltada aos proprietários/homens livres, em oposição à 

educação dos escravos configurada pelo processo de trabalho “não-

intelectual”. A origem da escola, portanto, está ligada ao processo da 

constituição da sociedade em classes e desta em virtude da oposição 

proprietários e não-proprietários. Como instituição a serviço da classe 

dominante, a escola é o espaço reservado àqueles que podem usufruir o tempo 

livre (AMORIM; COSTA; MATSUNAGA, 2008, p. 1). 

                                                      
90 A proposta original pensada por Fernando Amorim e Maria Helena Silveira deveria contemplar uma rede de 

Institutos Politécnicos que deveria incorporar o Colégio de Pescadores de Macaé, o Instituto Politécnico de Cabo 

Frio e uma futura unidade em Paraty. O Instituto Politécnico de Paraty, no entanto, nunca chegou a se delinear na 

prática e as ações do Núcleo UFRJmar na cidade da Costa Verde fluminense limitaram-se a implementação de um 

curso de formação profissional (na modalidade subsequente) na área de construção naval e de oficinas diversas 

oferecidas para a comunidade. 
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Há, nesse trecho, uma evidente influência do sentido ontológico atribuído ao trabalho 

nas obras de Marx e Engels. A apropriação de categorias marxianas, como classe social, luta de 

classes, divisão social do trabalho, entre outras, evidencia o elemento político da proposta 

pedagógica do Instituto Politécnico. Amorim e seus companheiros admitiam a escola como um 

dos elementos da luta de classe que, ao longo da história, passa a ser de hegemonia das classes 

dominantes. Sendo assim, a proposta político-pedagógica dos Instituto Politécnicos da UFRJ 

apresenta, claramente, suas referências: 

 

Numa tentativa de pensar um espaço educativo que possua como princípio o 

trabalho; tendo em vista a sua função não como reprodutor de uma ordem 

social, mas como espaço de socialização de conteúdos acumulados pela 

sociedade visando à transformação desta mesma sociedade, não pactuando, 

portanto, com a ruptura trabalho manual e intelectual; produção e educação, 

apresentamos a seguir o projeto do Instituto Politécnico da UFRJ 

[...](AMORIM; COSTA; MATSUNAGA, 2008, p. 2). 

. 

A opção pela categoria “trabalho como princípio educativo” expõe a influência política 

da obra de Antonio Gramsci, apontado por todos os entrevistados para essa tese como um dos 

autores que influenciaram a construção do projeto político-pedagógico do Instituto Politécnico. 

Esse elemento, apesar de ter sido introduzido pelos idealizadores do projeto, teve rápida adesão 

do corpo social do Politécnico, que incorporou esses preceitos no cotidiano escolar. Prova disso, 

está no documento formulado pela comunidade, em 2011, que explicita o projeto político-

pedagógico (PPP): 

O IPUFRJ tem como principais finalidades a formação de trabalhadores, tendo 

o trabalho como princípio educativo, além da formação continuada de 

profissionais de educação no campo da Educação e Trabalho. O processo 

formativo tanto dos professores, quanto dos alunos do Instituto busca ser 

político e crítico de forma a estimular a autonomia intelectual dos mesmos 

(INSTITUTO, 2011, p. 1). 

 

As opções políticas do PPP do Instituto Politécnico seguem sendo descritas no mesmo 

documento: 

Tendo a educação politécnica como princípio, o IPUFRJ se posiciona de forma 

crítica ao modo de produção hegemônico, porém é consciente das condições 

estruturais vigentes. Cientes das contradições inerentes a essa relação, 

acreditamos que o processo educativo da classe trabalhadora passa pela 

tentativa de apropriação do conhecimento racional, enquanto meio de 

produção, como forma de superar a divisão social do trabalho e as relações de 

dominação hoje existentes. 

Por isso, se propõe uma concepção de educação que supere a contradição entre 

trabalho manual e intelectual, possibilitando aos trabalhadores uma formação 

humana. A partir dessa concepção, acredita-se criar no trabalhador a 
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consciência de classe necessária para que este possa se tornar dirigente 

(INSTITUTO, 2011, p. 1-2). 

 

Esse trecho nos traz dois elementos para a análise: o primeiro deles se refere a 

consciência das limitações impostas pelo modo de produção hegemônico a um projeto 

educacional referenciado no trabalho como princípio educativo e na educação politécnica. Esse 

mesmo elemento está posto na fala de Fernando Amorim que abre esse tópico da tese. Além 

disso, o PPP do Instituto Politécnico traz uma outra categoria gramsciana: a de dirigente. Essa 

mesma categoria já aparece também na proposta inicial do projeto, elaborada pelo grupo de 

Amorim, quando os autores afirmam que, dentro dos limites impostos pelas contradições de 

classe da sociedade atual, os trabalhadores brasileiros ficam alijados da possibilidade de terem 

“formação teórica necessária à compreensão do processo produtivo, e aquela destinada aos 

futuros dirigentes” (AMORIM, COSTA, MATSUNAGA, 2008, p. 2). 

Ao se referir à categoria de dirigente, os idealizadores do Instituto Politécnico, assim 

como os seus professores e membros do corpo social que participam da construção do PPP, 

assumem que uma das funções da escola é promover uma formação para os trabalhadores que 

possibilite aos mesmos assumir funções de direção não só em instâncias políticas, mas também 

em instâncias produtivas. É evidente, que apenas a formação oferecida pelo IPUFRJ não daria 

a possibilidade de trabalhadores assumirem o comando dos processos produtivos, já que está 

contradição transcendem às possibilidades de transformação da sociedade pela escola. O que 

está em jogo nessa questão é a possibilidade de desenvolver as capacidades necessárias para 

uma posição de direção, que demandam uma formação para além dos conhecimentos 

necessários somente para a execução de trabalhos manuais, mas também oferecer uma formação 

que possibilite a valorização dos processos cognitivos intelectuais inerentes às atividades de 

gestão, planejamento, coordenação e supervisão dos processos de produção. 

Como afirmava Paulo Freire, “a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que 

vão mudar o mundo”. Apesar de ter ciência das limitações impostas pelas contradições entre 

capital e trabalho, o projeto político-pedagógico do Instituto Politécnico se recusa a limitar seus 

processos formativos por conta dessas limitações. O Instituto Politécnico pretendeu-se, desde a 

sua concepção, a ser, como sugere Rubem Alves, uma “escola asa”, ao invés de uma “escola 

gaiola”. E o elemento fundamental para uma escola de formação profissional se tornar asa é 

fugir da fragmentação do conhecimento que desassocia trabalho manual de trabalho intelectual. 

Aspectos esses já levantados em um texto de 2006 da professora Maria Helena Silveira, 

intitulado “Preocupações Psicopedagógicas”: 
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Há anos caímos na superespecialização no ensino, tópicos ou unidades de 

disciplinas vieram a se constituir em “novas disciplinas”, microfragmentando 

informações, em prejuízo da constituição conceitual e da formação 

profissional de intelectuais que possam vir a ser dirigentes (SILVEIRA, 2006, 

p.4, grifo nosso). 

 

Além de recuperar uma vez mais a categoria dirigente, Silveira aponta elementos de 

caráter curricular e metodológicos que serão aprofundados com as práticas do Instituto 

Politécnico. Esses aspectos serão analisados de forma mais pormenorizada quando avaliarmos 

a metodologia de ensino e os aspectos curriculares da experiência. 

Portanto, pode-se resumir as dimensões ético-políticas do projeto político-pedagógico 

do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio em três aspectos: (1) crítica aos limites impostos 

pela divisão social do trabalho à educação para a classe trabalhadora; (2) compreensão do 

sentido ontológico do trabalho e do caráter formativo do trabalho e (3) associação dos aspectos 

manual e intelectual do trabalho para a construção de uma perspectiva contra-hegemônica de 

formação de trabalhadores. 

Em um discurso, durante a formatura da primeira turma do Instituto Politécnico, em 

2010, Fernando Amorim reforça o compromisso da escola: “A gente tem também que se 

preocupar em resgatar uma dívida histórica, que é com uma população de excluídos, que foram 

excluídos, em última instância, por não ter tido acesso à educação”. 

 

3.2. Referências teórico-metodológicas do Instituto Politécnico 

 

Neste trabalho, as dimensões ético-políticas e as referências teórico-metodológicas 

apresentam-se em tópicos distintos apenas para facilitar a compreensão do leitor. É evidente que 

esses dois aspectos não são dissociados. É importante, então, ressaltar que a posição política 

adotada pelo Instituto Politécnico da UFRJ está diretamente ligada às opções teórico-

metodológicas escolhidas. Muitas vezes é até difícil distinguir que aspectos são de caráter ético-

político ou teórico-metodológico. Isso se dá, por exemplo, quando analisamos as questões 

referentes à educação politécnica e ao trabalho como princípio educativo. Ao expormos esses 

temas como opções políticas adotadas pela escola, é impossível não remeter às referências 

políticas a que elas estão vinculadas. 

Portanto, é preciso retomar o tema do trabalho como princípio educativo e da concepção 

de educação politécnica na qual as práticas pedagógicas do IPUFRJ se referenciam. Todos 

documentos fundadores do Instituto Politécnico – como “Uma Escola, Um Sonho, Uma 

Realidade” (AMORIM, SILVEIRA, 2006), “Preocupações Psicopedagógicas” (SILVEIRA, 
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2006) “Da proposta politécnica e o programa de Institutos Politécnicos” (AMORIM; COSTA; 

MATSUNAGA, 2008), ou mesmo o próprio PPP da escola (INSTITUTO, 2011) – fazem 

menção à educação politécnica como uma referência. No entanto, em nenhum desses textos há 

uma qualificação do que seria essa educação politécnica, dificultando a compreensão de qual 

concepção de politecnia orienta o IPUFRJ. Essa questão pode ser facilmente respondida 

analisando as dimensões ético-políticas descritas no tópico anterior desta tese, no qual se 

verificou uma evidente influência marxista nas proposições. Porém, entendemos que só isso não 

seria suficiente para delinear a concepção de politecnia defendida pelo corpo social do 

Politécnico. 

Para incrementar os elementos de análise, utilizaremos as entrevistas feitas com alguns 

dos idealizadores e coordenadores do Instituto Politécnico. Durante as entrevistas, foram feitas 

uma série de perguntas que tinham como objetivo compreender quais são as referências teórico-

metodológicas da escola, como essas referências se materializam na prática pedagógica e que 

experiências, correntes de pensamento e autores influenciaram na constituição dessas 

referências. Uma das perguntas era bem direta, e pedia aos entrevistados para descreverem o 

seu entendimento sobre o que é educação politécnica. Analisemos essas respostas. 

Para avaliar o quanto a categoria politecnia (ou educação politécnica) está disseminada 

na prática política-pedagógica da escola, é importante ter em consideração a palavra de 

professores, que também atuaram ou atuam como coordenadores pedagógicos. Entre os 

entrevistados, o professor Paulo Maia atuou como docente e coordenador pedagógico tanto na 

Escola de Pescadores de Macaé e no Instituto Politécnico, assim como Marcella Ventin. Cosme 

Maciel atuou apenas no IPUFRJ, também como docente e coordenador. O primeiro deles, Paulo 

Maia, ao conceituar politecnia destaca que o aspecto central do conceito está na “essa articulação 

entre os trabalhos manuais e os trabalhos intelectuais” e afirma ainda que: 

 

Quer dizer, a gente consolida uma revisão histórica da cisão entre o esforço 

manual e o esforço intelectual. Politecnia, significa, portanto, a gente juntar 

esses processos de trabalho em um processo. Então, a partir do trabalho manual 

a gente mobiliza ferramentas teóricas e a partir da realização desse trabalho a 

gente produz novas ferramentas teóricas, para que novos trabalhos possam 

aproveitar esse resultado em outro encaminhamento (Entrevista do professor 

Paulo Maia). 

 

Esse mesmo aspecto é reforçado na entrevista de Marcella Freire, dando importância 

também para a integração de diversos conhecimentos, sejam eles de orientação mais geral, ou 

mais específica. 
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Politecnia, para mim, é a vertente da educação pelo trabalho que tenta não 

negar para o estudante o conhecimento acumulado historicamente. Seja ele 

científico ou, seja ele técnico, manual. Acho que fazer uma educação 

politécnica é formar o menino no mundo do trabalho, mas dando a ele 

oportunidade de conhecer um maior número de coisas possíveis. Seja no 

conhecimento científico, seja na evolução da técnica e da tecnologia 

(Entrevista da professora Marcella Ventin). 

 

Cosme Maciel traz esses elementos para a categoria e aponta algumas das referências 

conceituais para a sua própria construção de politecnia e de como ela é entendida no Instituto 

Politécnico. Maciel, em sua resposta remonta à ideia de que o conceito tem várias apropriações, 

desde a apropriação do senso comum, orientada pela hegemonia burguesa, passando pela 

interpretação crítica do conceito por parte dos socialistas libertários e dos marxistas. Em resumo, 

a apreensão de politecnia feita por Maciel está presente nesse ponto da entrevista: 

A educação politécnica está relacionada a uma perspectiva pedagógica de 

cunho socialista. [...] Tem ali o movimento anarquista, num primeiro momento 

de reflexão sobre o conceito, com o Proudhon, e Marx e Engels vão 

desenvolver algumas reflexões sobre o conceito, que tem a ver com a produção 

e apropriação do conhecimento científico, dos princípios que regem 

fenômenos sociais e outros fenômenos, mas nessa relação constante entre 

teoria e prática, a apropriação do conhecimento levando em consideração a 

relação entre teoria e prática, que terá como elemento central o trabalho, tanto 

em seu sentido histórico como em seu sentido ontológico. [...] Então, 

politecnia, pra mim, passa por isso, essa relação entre teoria e prática, a 

apropriação do conhecimento, mas não e qualquer conhecimento, é o 

científico, a partir da apropriação de métodos e dos princípios relacionados aos 

fenômenos, mas também essa questão do trabalho como elemento constitutivo 

do ser humano. 

 

A ideia disseminada pelos professores e coordenadores do Instituto Politécnico está 

centrada, portanto, nos seguintes aspectos: (1) revisão crítica da cisão entre trabalho manual e 

intelectual, (2) integração entre os conhecimentos científicos gerais e específicos para a 

compreensão plena do mundo do trabalho e (3) compreensão do trabalho em seu sentido 

ontológico e histórico. 

A formulação dos professores entrevistados está claramente apoiada na definição feita 

por Dermeval Saviani, autor muito lido e difundido entre o corpo acadêmico do Instituto 

Politécnico. O texto “Choque Teórico da Politecnia” (2003) é uma referência utilizada na maior 

parte das atividades de formação dos professores e dos coordenadores pedagógicos. A influência 

é tão grande que o autor é citado nas três entrevistas dos professores e também nas entrevistas 

com os idealizadores do projeto da escola. 

Há um trecho clássico do texto de Saviani que circula com frequência entre os 

professores e que está citado em quase todos os trabalhos acadêmicos sobre as práticas do 
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Instituto Politécnico. A definição contida nesse trecho é central para a compreensão da 

concepção de politecnia que a escola tem como referência: 

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está 

relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e tem 

como base determinados princípios, determinados fundamentos, que devem 

ser garantidos pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando 

esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em condições de 

desenvolver as diferentes modalidades de trabalho, com a compreensão do seu 

caráter, da sua essência. Não se trata de um trabalhador adestrado para executar 

com perfeição determinada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para 

desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de propiciar-

lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos 

os ângulos da prática produtiva na medida em que ele domina aqueles 

princípios que estão na base da organização da produção moderna (SAVIANI, 

2003, p.140). 

 

A entrevista do professor Paulo Maia traz um elemento importante para a análise. Ele 

ressalta que ainda não há um consenso entre todos os professores e coordenadores sobre o 

conceito de politecnia. Ele acredita que as práticas adotadas pela escola ainda variam muito de 

equipe para equipe de trabalho, de acordo com o nível de apropriação que cada coordenador e 

professores têm da categoria. 

 

Mas, então, politecnia é hoje na escola ainda resultado das escolhas, não vou 

ser maldoso dessa maneira, mas eu diria que até que é resultado das escolhas 

pessoais de cada grupo, da interpretação de cada coordenador. O que cada 

grupo de professor faz, do que venha a ser politecnia, do que venha a ser esse 

campo de categorias desses teóricos que eu citei. Da Ciavatta, do Frigotto, do 

Saviani, do próprio Marx. Como diz o Marx, não é lugar comum para todos os 

professores e nem para todos os coordenadores. Mas alguns deles, dos 

coordenadores, até usam as categorias do Marx para organizar o seu trabalho. 

Mas não são todos (Entrevista de Paulo Maia). 

 

A afirmação de Maia, ao contrário do que possa parecer, não aponta um necessário 

defeito. O próprio Maia destaca que esse caráter diverso de compreensões tem efeitos positivos 

para as discussões que acontecem nos espaços de formação de professores e de avaliação da 

prática de cada equipe de trabalho. Mas de fato, as apropriações variam, já que para a apreensão 

da categoria de politecnia, segundo a concepção marxiana, não basta compreender apenas a 

categoria em si. É preciso uma apreensão mais ampla do método do materialismo histórico e 

dialético e de diversas outras categorias propostas por Marx e Engels. De fato, nem todos esses 

aspectos estão amplamente difundidos na formação de todos os professores, mas se pode dizer 

que as pessoas que coordenam a prática pedagógica têm uma apreensão mais plena da categoria. 
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Paulo Maia afirma, no entanto, que há um elemento em que há consenso entre a maioria 

absoluta dos professores do Instituto Politécnico, que é a ideia de trabalho como princípio 

educativo: 

Um elemento comum é o trabalho como princípio pedagógico. É você entender 

que a partir do trabalho - e entendendo o trabalho como uma produção, como 

uma relação de teoria e prática - é a produção, digamos assim, de resultados 

socialmente úteis para a sociedade ou para a própria instituição. E a partir da 

relação entre professores de áreas diferentes, quer dizer, esse seria, digamos 

assim, a viga que organiza as escolhas de cada curso. Quer dizer, o trabalho 

como princípio. Trabalho em cima de uma necessidade socialmente útil na 

sociedade e na própria instituição. E o trabalho de caráter coletivo e 

interdisciplinar (Entrevista de Paulo Maia).   

 

Essa ideia também aproxima a concepção de politecnia do Instituto Politécnico às 

contribuições de Saviani, que afirma: 

 

A noção de Politecnia deriva, basicamente, da problemática do trabalho. Nosso 

ponto de referência é a noção de trabalho, o conceito e o fato do trabalho como 

princípio educativo geral. Toda a educação organizada se dá a partir do 

conceito e do fato do trabalho, portanto, do entendimento e da realidade do 

trabalho (SAVIANI, 2003, p. 132). 

 

Outra referência apontada para a construção da concepção de politecnia citada em todas 

as entrevistas é a contribuição do professor Gaudêncio Frigotto. Podemos localizar Frigotto e 

Saviani dentro do mesmo campo político e intelectual. O próprio Frigotto faz referência ao 

professor da Unicamp ao afirmar que: 

 

Assim, como sublinha Saviani (2003), em nossa realidade histórica, a 

educação politécnica traduz os interesses da classe trabalhadora na crítica a 

fragmentação dos conhecimentos, à superação entre educação geral e 

específica, entre técnica e política, e a divisão entre trabalho manual e 

intelectual; além disso, afirma o domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno na 

relação entre educação, instrução e trabalho, da perspectiva desenvolvida por 

Marx e Engels e apropriada pelas experiências socialistas, mormente pelos 

educadores russos dos primeiros anos da Revolução de 1917, entre as quais se 

destacam as abordagens de Pistrak. (FRIGOTTO, 2010, p. 277) 

 

A referência feita por Frigotto às experiências socialistas também foi abordada nas 

entrevistas feitas com os professores, coordenadores e idealizadores. Entre os três professores 

entrevistados, foi unânime a influência das experiências socialistas, em especial a experiência 

cubana. A influência cubana aparece, em todas as entrevistas, como subsidiária das 

contribuições do professor José Cubero Allende, tanto na concepção do projeto do Instituto 
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Politécnico, quanto na orientação acadêmica oferecida pelo mesmo para professores e 

coordenadores da escola. Nas entrevistas com a professora Eleonora Camenietzki e, em especial, 

na entrevista de Cosme Maciel, aparecem referências à influência de autores soviéticos como 

Pistrak e Makarenko. A professora Camenietzki afirma que o Fernando Amorim era leitor 

desses autores e que certamente teve influência nas experiências implementadas na União 

Soviética. Maciel, acredita, no entanto, que essas referências aparecem de forma mais indireta, 

através inclusive do nível de aprofundamento feito por cada professor ou coordenador sobre os 

temas de trabalho e educação. 

Sobre essa questão, se a escola teve inspiração na pedagogia soviética ou 

cubana, as duas experiências ditas de socialismo [...], acho que num primeiro 

momento é difícil especificar, porque, como eu falei, a gente não tinha muito 

claro as referências da escola. Mas também, por outro lado, o fato de ter a 

participação do professor Cubero, cubano, que participou deste contexto da 

transformação da educação em Cuba, aí, acho que sim, porque de alguma 

forma o movimento da escola é no sentido sempre de ter o trabalho como 

elemento central na formação. Mas não o trabalho no sentido de formação para 

o trabalho simplesmente, mas a formação pelo trabalho principalmente; formar 

pelo trabalho e para o trabalho. Então essa formação política está muito 

implícita e isso está na pedagogia soviética, tanto na experiência cubana como 

na experiência soviética [...] Pistrak, Makarenko estão muito carregados dessa 

ideia, do trabalho como categoria fundamental na formação, então eu acredito 

que sim tenha de fato uma inspiração na pedagogia soviética sim (Entrevista 

de Cosme Maciel). 

 

As referências e influências não estão somente em experiências do dito socialismo real. 

Algumas experiências implementadas no Brasil também foram apontadas como referências para 

o Instituto Politécnico. Além das referências mais diretas do Projeto Maré e do Colégio de 

Pescadores de Macaé, aparecem nas entrevistas a experiência da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Essa influência é certamente indireta, pois 

nenhum dos entrevistados demonstraram profundo conhecimento das práticas desenvolvidas da 

EPSJV. No entanto, circulou na escola uma série de publicações da escola da Fiocruz, em 

especial, como já foi ressaltado “O Choque Teórico da Politecnia”, de Saviani. Além disso, 

durante a construção do Projeto Político-Pedagógico do Instituto Politécnico, um documento 

que claramente ajudou a referenciar a elaboração do PPP foi o Projeto Político-Pedagógico da 

EPSJV. O documento circulou entre os professores e foi alvo de uma sessão de debates e 

discussões (ESCOLA, 2005). 

Outra experiência citada como uma referência para o Instituto Politécnico foi a Escola 

Parque de Salvador91, projeto piloto de educação integral, fundada por Anísio Teixeira no início 

                                                      
91 O nome oficial da Escola Parque de Salvador era Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 
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da década de 1950. Essa influência é advinda da admiração que o professor Fernando Amorim 

tinha por Anísio Teixeira. Essa admiração provavelmente é subsidiária de sua trajetória familiar, 

que o aproximava de algumas referências liberais presentes na obra de Fernando Nereu 

Sampaio, do próprio Anísio Teixeira e de John Dewey. Como veremos, esses aspectos 

influenciam muito mais os aspectos metodológicos do Instituto Politécnico do que a concepção 

de educação. Cosme Maciel faz uma reflexão sobre a relação entre o Politécnico e a Escola 

Parque: 

 

[A Escola Parque] era uma escola de tempo integral, que tentava atender os 

alunos em tempo integral, e que tentava articular essa relação entre teoria e 

prática, com uma perspectiva de formação para o trabalho. [...] Lendo algumas 

coisas do Anísio, a gente vai ver que é uma perspectiva diferente [...] Naquele 

contexto da década de [19]50, muito mais de pensar na formação desses alunos 

para atender a demanda daquele momento, que era formar mão-de-obra, 

formar trabalhadores, que é um pouco diferente do que, pelo menos pelo que 

vi nos documentos. A escola 92  sinaliza para um caminho que é formar 

trabalhadores sim mas tem aí também uma formação política, de 

questionamento do modo de produção, do sistema, tem uma perspectiva muito 

mais no sentido da transformação do que da adaptação da melhor maneira 

possível para atender essa realidade. Mas eu acredito assim que alguns 

elementos do Anísio acabaram por ser uma referência para pensar a escola, por 

articular essa coisa da teoria e prática (Entrevista de Cosme Maciel). 

 

 

A influência da Escola Parque é mencionada por Amorim em outro texto, escrito em 

parceria com Luiz Henrique Costa, Marcella Ventin e Nathália Pereira, quando os autores 

afirmam que o modelo de ensino dos Instituto Politécnicos da UFRJ foi “o modelo foi construído 

a partir da associação dos princípios da pedagogia de projetos, da educação integral de Anísio 

Teixeira e do construtivismo de Vigotski” (AMORIM; COSTA; VENTIN; PEREIRA, 201193). 

O texto, no entanto, não aprofunda em que temas há relações diretas entre o pensamento de 

Teixeira, o “construtivismo” de Vigotski e a prática pedagógica das experiências de formação 

profissional desenvolvidas pelo Núcleo Interdisciplinar UFRJmar. O mais provável é que essa 

influência esteja nos aspectos da metodologia de ensino, como veremos mais adiante. 

No entanto, era bastante comum ouvir, nas atividades de formação ministradas por 

Fernando Amorim, referências à Anísio Teixeira. Essa referência provavelmente vem dos seus 

esparsos estudos sobre educação. É importante ressaltar que Amorim era um engenheiro e, 

mesmo tendo dedicado parte de sua trajetória à educação, nunca foi um especialista no tema. 

Um elemento que comprova a pouca familiaridade de Amorim com as teorias educacionais é a 

                                                      
92 Se refere ao Instituto Politécnico. 
93 Texto publicado em página web sem numeração de páginas. 
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referência que ele faz a Vigotski como um construtivista, noção amplamente combatida entre 

educadores do campo marxista, como por exemplo, Newton Duarte (2008). Amorim entendia o 

campo construtivista como amplo o suficiente para abranger as contribuições de John Dewey, 

Anísio Teixeira e Lev Vigotski. Essa apreensão, no entanto, nunca foi encarada como uma 

contradição, já que as práticas pedagógicas sempre foram construídas a partir de uma apreensão 

crítica dessas teorias que sempre trazia o trabalho como o centro do processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, essa apreensão sempre sofreu críticas dos atores diretos da 

construção da metodologia da escola, em especial do grupo de professores que mais produziu 

academicamente sobre a experiência do Instituto Politécnico. 

Essas aparentes contradições eram minimizadas, em especial, pela firmeza em que eram 

defendidos os dois princípios teórico-metodológicos fundamentais para a prática pedagógica do 

IPUFRJ: a educação politécnica e o trabalho como princípio educativo. No mesmo texto em que 

Amorim aponta a influência de Anísio Teixeira, ela delimita a sua interpretação sobre politecnia: 

O conceito de Politecnia: no Brasil essa proposta-concepção de educação ficou 

relativamente latente até a década de 1980, quando foi (re)introduzida no 

debate pedagógico a partir do estudo das concepções de Marx e de Antonio 

Gramsci. Baseia-se em práticas pedagógicas concretas que devem buscar 

romper com a profissionalização estreita, por um lado, e com uma educação 

geral e descolada do mundo do trabalho, por outro. Uma Educação Politécnica 

inclui a educação intelectual, corporal e tecnológica, por meio da produção 

concreta, material, com o propósito de superar o hiato historicamente 

produzido entre trabalho manual e trabalho intelectual, proporcionando ao 

educando uma compreensão integral do processo produtivo. Assim, 

possibilitando uma formação omnilateral, de forma a tornar o aluno capaz de 

produzir e fruir ciência, arte e técnica (AMORIM; COSTA; VENTIN, 

PEREIRA, 2011). 

 

Pode-se aferir, comparando o trecho supracitado aos depoimentos dados pelos 

professores/coordenadores do Instituto Politécnico que há uma clara apropriação da concepção 

de educação politécnica de base marxista. Ela está explícita no trecho, além dos elementos já 

citados de associação entre trabalho manual e intelectual, além dos aspectos gerais de 

apropriação da técnica, da ciência e das artes, que nos remete a integração entre a formação 

geral e específica. Esses elementos estão também delimitados na definição de trabalho como 

princípio educativo: 

O trabalho como princípio educativo: remete ao caráter formativo do trabalho 

e da educação como ação humanizadora por meio do desenvolvimento de todas 

as potencialidades do ser humano. Seu campo específico de discussão teórica 

é o materialismo histórico, que parte do trabalho como produtor dos meios de 

vida, tanto nos aspectos materiais como simbólicos e culturais. Percebe que a 

configuração do trabalho no capitalismo vigente trouxe transformações 

profundas nas relações de trabalho que impedem a plena concepção do 

trabalho como princípio educativo. A divisão de tarefas gera uma 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/omn.html
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diferenciação nas relações de trabalho que coloca de um lado o trabalho 

manual e de outro o trabalho intelectual. Tal divisão é agravada pelo fato de 

que os trabalhadores não se apropriam do produto do seu trabalho, ao contrário 

do trabalho intelectual, onde o conhecimento produzido, que também se 

configura como mercadoria, é apropriado pelo autor (trabalhador intelectual) 

através da propriedade intelectual (AMORIM; COSTA; VENTIN, PEREIRA, 

2011). 

 

Portanto, há nas propostas educativas do grupo que compõe o Núcleo Interdisciplinar 

UFRJmar uma evidente apropriação das categorias fundamentais do materialismo histórico e 

dialético, além de uma visão crítica da divisão social do trabalho imposta pelo modo de produção 

capitalista e seus evidentes impactos na educação da classe trabalhadora. Serão esses 

fundamentos que estabelecerão os princípios fundamentais do projeto político-pedagógico do 

Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio e das demais inciativas educacionais do Núcleo. 

 

3.3. Aspectos da metodologia de ensino: o trabalho como princípio educativo e a 

apropriação crítica da pedagogia de projetos 

 

Como foi visto, os aspectos ético-político e teórico-metodológicos do projeto político-

pedagógico do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio eram bastante claros e difundidos 

tanto entre os idealizadores do projeto, como entre os professores e coordenadores pedagógicos 

da escola. A educação politécnica e o trabalho como princípio educativo sempre foram as 

referências fundamentais e havia uma consciência dos limites impostos pela divisão social do 

trabalho no modo de produção capitalista. Então como se estruturou a prática pedagógica do 

IPUFRJ diante dessas contradições? Talvez aí esteja a principal contribuição dessa experiência 

que se apropriou de contribuições metodológicas de experiências de outros campos teóricos para 

estabelecer uma prática bastante inovadora. 

Em todos os “documentos fundadores” do Instituto Politécnico há uma clara menção à 

prática pedagógica apoiada em projetos. Há sempre a referência à pedagogia de projetos ou 

metodologia de projetos como um referencial metodológico. Isso aparece, por exemplo, em 

“Uma escola, um sonho, uma realidade”: 

O projeto pedagógico [...] é estruturado com base em projetos de caráter 

interdisciplinar, que são uma forma de romper com a prisão das grades 

curriculares, das disciplinas estreitas — que não conseguem dar conta da 

complexidade do mundo do trabalho, nem da complexidade dos currículos 

tradicionais. Não é um desafio pequeno. (AMORIM; SILVEIRA, 2006, p. 4). 

 

No documento “Programa de Cursos Técnicos da UFRJ”, a referência a pedagogia de 

projetos aparece de forma mais explícita: 
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Pedagogia de projetos: Metodologia que se apoia na formulação de um desafio 

que para ser superado pressupõe a aquisição de novos conhecimentos. Os 

projetos devem ter sempre um resultado que tenha uma sólida relação com os 

conhecimentos planejados. O trabalho a ser realizado deverá ser uma aplicação 

concreta dos conceitos que estruturam o conhecimento a ser adquirido. Desta 

forma, é preciso buscar resultados também concretos, que permitam a 

avaliação do processo de aprendizado pelo aluno (AMORIM; COSTA; 

VENTIN, PEREIRA, 2011). 

 

Apesar de haver sempre referência à projetos nesses documentos, nunca houve um 

aprofundamento de como essa metodologia se materializava na prática. Essas reflexões só 

vieram a ser feitas mais tarde, com a produção acadêmica dos professores do Instituto 

Politécnico. A prática pedagógica do Instituto Politécnico da UFRJ, a partir de projetos, foi 

constituída a partir de diversas experimentações que não tinham uma referência direta da dita 

“Pedagogia de Projetos” ou “Metodologia de Projetos” clássicas delimitadas pelos 

escolanovistas, em especial pelo pragmatismo estadunidense de John Dewey e William 

Kilpatrick. 

As experiências de trabalho com projeto por parte de membros do Núcleo UFRJmar são, 

no entanto, anteriores a existência do Instituto Politécnico da UFRJ. Essas práticas apoiadas em 

projetos são bastante comuns nos cursos de engenharia da UFRJ e foram amplamente 

difundidas, em especial, no Departamento de Engenharia Naval e Oceânica. Essas práticas 

foram introduzidas em especial pela professora Maria Helena Silveira e, mais tarde, 

desenvolvidas por diversos professores, entre eles Fernando Amorim e Protásio Martins Filho. 

Os três produziram uma reflexão sobre o uso de projetos pedagógicos como métodos para o 

ensino da engenharia, em 2013, quando apresentaram essa metodologia como uma alternativa 

para o vínculo entre os aspectos teórico e prático das disciplinas e para uma abordagem 

transdisciplinar. 

É preciso que as escolas de engenharia possam criar e recriar a cultura, o saber 

das ciências e das tecnologias, as teorias sem separá-las das dimensões éticas 

que lhes dão o sentido e das dimensões sociais e históricas que lhes emprestam 

substância e relevância. O projeto pedagógico apontará dimensões para que 

cada curso possa superar a condição de mero reprodutor de conhecimentos e 

valores que homogeneizam os estudantes, através das formas organizacionais 

que impõem uma ordem esterilizante e rígida. Essa ordem castradora do 

pensamento criador, desestimuladora dos empreendedores, aspirando a 

controlar as inovações, simultaneamente, se despreocupa do desenvolvimento 

intelectual e afetivo dos estudantes e dos grupos de trabalho, não aceitando 

críticas. Todos se tornam então conduzidos demais, sem direito a 

questionamentos, debates, confrontos teóricos nem formulações divergentes, 

isso paralisa o trabalho de docentes e discentes pelos obstáculos que se impõe 

à reflexão crítica e a mudança (SILVEIRA, AMORIM, MARTINS FILHO, 

2003, p. 2). 
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Essa apreensão do uso de projetos é, portanto, muito mais complexa do que a proposição 

original referenciada no pragmatismo liberal e nos fundamentos da Escola Nova. O Método de 

Projetos – mais difundido como Pedagogia de Projetos – foi descrito por William Kilpatrick, 

em 1918, em um livro intitulado The Project Method, claramente inspirado nas ideias de seu 

mentor John Dewey. 

Dewey foi um dos responsáveis por difundir a pedagogia de base pragmática que tinha 

como princípio de que os processos de ensino-aprendizagem só teriam significância se fossem 

baseados na resolução de problemas reais. Foi responsável pela divulgação de novos métodos 

de ensino baseados no experimentalismo e centrados nos interesses do educando. Esses 

princípios foram transplantados para o método descrito por William Kilpatrick fundamentado 

em três elementos básicos: (1) partir de uma situação problemática; (2) construir um processo 

de ensino-aprendizagem vinculado ao mundo exterior à escola e (3) oferecer uma alternativa à 

fragmentação do conhecimento imposta pela divisão disciplinar dos currículos tradicionais 

(HERNÁNDEZ, 1999, p. 67-68). 

Esses elementos eram complementados por quatro condições fundamentais propostas 

por Dewey e descritas por Hernández: 

 

a) o interesse do aluno, ainda que seja fundamental, não basta, se não se define 

que tipo de objetivo e atividade contém; 

b) atividade que deve ter algum valor intrínseco. O que quer dizer que devem 

ser excluídas as atividades meramente triviais, as que não têm outra 

consequência do que o prazer imediato que produz sua execução; 

c) a terceira condição é que, no curso de seu desenvolvimento, o projeto 

apresente problemas que despertem nova curiosidade, criem uma demanda de 

informação e necessidade de continuar aprendendo; 

d) por último, deve-se levar em conta que, para a execução de um projeto, 

deve-se contar com uma considerável margem de tempo. 

A partir desses princípios, e seguindo Dewey, o Método de Projetos não é uma 

sucessão de atos desconexos, e sim uma atividade coerentemente ordenada, 

na qual um passo prepara a necessidade do seguinte, e na qual cada um deles 

se acrescenta ao que já se fez e o transcende de um modo cumulativo. 

(HERNÁNDEZ, 1999, p. 68, grifos do autor) 

 

Todas essas ideias estão postas nas práticas baseadas em projetos desenvolvidas pelo 

Núcleo Interdisciplinar UFRJmar. Mas esses elementos não são suficientes para descrever a 

metodologia de ensino posta em prática no Instituto Politécnico da UFRJ. Isso porque as ideias 

de Dewey e Kilpatrick encontram-se em um campo teórico antagônico ao dos elementos 

políticos pedagógicos propostos pelos idealizadores do IPUFRJ. Apesar dos pensadores da 

Escola Nova trazerem contribuições importantes para a tentativa de superar o caráter mecânico, 

artificial e desatualizado da escola tradicional, existem limites epistemológicos claros nas 
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metodologias ativas propostas pelo pragmatismo de base liberal, ressaltados por Marise Ramos 

(2010): 

 

Em termos metodológicos, a pedagogia “nova” tende a valorizar as 

descobertas feitas pelos próprios estudantes – e, como tal, consideradas válidas 

e verdadeiras se demonstrada sua utilidade para a resolução de problemas – em 

detrimento do saber produzido socialmente e acumulado como patrimônio 

científico e cultural. Como estes dois campos tendem a ser identificados como 

conteúdos abstratos e a-históricos, o ensino que se propõe a transmiti-los é 

considerado como tradicional e retrógrado. Ocorre que a transmissão e a 

aquisição dos conhecimentos obtidos pela ciência, sistematizados e 

incorporados como acervo cultural da humanidade, são fundamentais para a 

produção de novos conhecimentos, posto que todo novo conhecimento 

pressupõe um anterior. Sendo assim, nenhum método de ensino que se baseie 

somente na investigação ou na resolução de problemas – a não ser que 

admitido o espontaneísmo da aprendizagem e o relativismo do conhecimento 

– se sustentaria (RAMOS, 2010, p. 185). 

 

Ramos ressalta os limites da Pedagogia Nova, tratando-a como “não-crítica” valendo-se 

da interpretação feita por Antonio Gramsci e Dermeval Saviani. Essas críticas às metodologias 

ativas são amplamente difundidas pelos professores e coordenadores pedagógicos do Instituto 

Politécnico, que tentam se distanciar desses aspectos propondo o distanciamento do termo 

“Pedagogia de Projetos” que aos poucos passa a ser tratado em trabalhos acadêmicos como 

“apropriação crítica da pedagogia de projetos”. Mas quais seriam esses elementos de 

apropriação crítica? 

O principal elemento da apropriação crítica da pedagogia de projetos feita pelo Instituto 

Politécnico é a centralidade do trabalho nos processos de ensino-aprendizagem. A referência 

ético-política das dimensões ontológicas do trabalho, trazem à metodologia de ensino baseada 

em projetos desenvolvida no IPUFRJ a superação dos aspectos acríticos da pedagogia de 

projetos. Para isso são fundamentais dois elementos filosóficos fundamentais na construção da 

metodologia de ensino do Instituto Politécnico: a Teoria Histórico-Cultural, proposta por Lev 

Vigotski, e a Teoria da Atividade de Alexei Leontiev. É importante demarcar que ambas teorias 

têm elementos comuns à pedagogia nova deweyana, em especial no que se refere ao vínculo 

entre os processos de ensino-aprendizagem com o mundo externo à escola. No entanto, Vigotski 

e Leontiev superam o pragmatismo ao entender esses processos historicamente. 

Vigotski supera a visão de Dewey, centrada no indivíduo, ao perceber que “a verdadeira 

trajetória de desenvolvimento do pensamento não vai no sentido do pensamento individual para 

o socializado, mas do pensamento socializado para o individual” (VIGOTSKI, 2008). A base 

da teoria histórico-cultural proposta pelo pedagogo soviético parte do princípio de que os 

processos de apropriação do conhecimento se efetivam na atividade externa interpessoal, sendo 
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internalizada em um processo posterior individual. Há, portanto, um processo de mediação que 

se dá a partir da atividade, que é o elemento central que mediatiza o indivíduo e a realidade 

objetiva.  

É, portanto, a partir da atividade sócio-histórica e coletiva dos indivíduos que se 

desenvolvem as funções mentais superiores, ou seja, o processo de aprendizagem está mediado 

pela cultura e pelas experiências historicamente acumuladas. Nessa perspectiva, a atividade 

assume um papel fundamental nesse processo, já que é a partir dela, que os indivíduos fazem a 

mediação entre eles próprios e a sociedade. Entendendo que o trabalho é atividade humana 

fundamental (LEONTIEV, 2004), abre-se possibilidade para a compreensão de como o trabalho 

pode-se materializar como princípio educativo. 

 

La actividad es una unidad molecular, no una unidad aditiva de la vida del 

sujeto corporal, material. En un sentido más estricto, es decir, a nivel 

psicológico, es la unidad de vida mediatizada por el reflejo psicológico, cuya 

función real consiste en que orienta al sujeto en el mundo objetivo. En otras 

palabras, la actividad no es una reacción ni un conjunto de reacciones, sino un 

sistema que tiene estructura, sus transiciones y trasformaciones internas, su 

desarrollo94 (LEONTIEV, 1984, p. 66-67). 

 

A partir dessa perspectiva de que as atividades humanas são um sistema de transições e 

transformações, podemos inferir que o trabalho é a atividade externa fundamental que fomentará 

esse sistema de atividades psicológicas internas dos indivíduos. Portanto, a relação dialética 

entre atividades externa (trabalho) e interna (processos de aprendizagem) é fundamental no 

processo de desenvolvimento humano. 

Essas contribuições estão presentes de forma efetiva nas práticas baseadas em projetos 

do Instituto Politécnico. A compreensão de que os projetos pedagógicos são elementos que 

organizam o trabalho dos professores e dos estudantes é o que diferencia a percepção tradicional 

da pedagogia de projetos da metodologia utilizada no IPUFRJ. Essa percepção está presente no 

depoimento do professor Paulo Maia. No trecho que se segue, o professor disserta sobre como 

os projetos ajudam no desenvolvimento do trabalho dos alunos, que realizam produções 

audiovisuais como um elemento fundamental da formação no curso de ensino médio integrado 

à formação profissional em Produção de Áudio e Vídeo. 

 

                                                      
94 Tradução livre feita pelo autor: A atividade é uma unidade molecular, não uma unidade aditiva da vida do sujeito 

corporal, material. Em um sentido mais estrito, isto é, no nível psicológico, é a unidade da vida mediatizada pelo 

reflexo psicológico, cuja verdadeira função consiste em orientar o sujeito no mundo objetivo. Em outras palavras, 

a atividade não é uma reação nem um conjunto de reações, mas um sistema que tem estrutura, suas transições e 

transformações internas, seu desenvolvimento. 
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Todo projeto é o desenvolvimento de um trabalho, não só um trabalho de 

pesquisa sobre as questões que interessam para a gente, mas de um trabalho de 

realização audiovisual. Então, se o que importa é o projeto, e o projeto é 

trabalho, o que importa para a gente é o trabalho. O trabalho é o princípio 

central da formação dos professores, da formação dos estudantes e da formação 

de quem quer que assuma a coordenação. [...] O trabalho é o centro, as pessoas 

se formam a partir do trabalho como centro pedagógico, como princípio 

educativo (depoimento do professor Paulo Maia).  

 

O entendimento de que o uso de projetos é apenas um recurso metodológico de 

organização do trabalho como princípio educativo é o que distancia a prática pedagógica do 

Instituto Politécnico das experiências que utilizam o método (ou pedagogia) de projetos tal qual 

a proposta de Kilpatrick. O projeto é tratado na escola como uma etapa prévia de um trabalho, 

no qual se organizam os objetivos pedagógicos gerais, os conteúdos, conceitos e categorias a 

serem abordados, a forma de atuação dos professores e estudantes, as etapas de desenvolvimento 

do trabalho e os mecanismos de avaliação. 

Se, por um lado, a compreensão do uso de projetos como um elemento metodológico de 

organização do trabalho como princípio educativo afasta as práticas do Instituto Politécnico do 

método de projetos em sua percepção deweyana liberal, não há dúvidas que o elemento 

integrador do método está presente nas práticas do IPUFRJ. Os projetos pedagógicos ajudam a 

conectar as diversas atividades realizadas pelos estudantes durante um período letivo, fazendo 

com que estes entendam as relações entre os diversos conhecimentos das diferentes disciplinas 

e entre os conteúdos da formação geral e da formação profissional. 

A proposta de uso de projetos como recurso metodológico de ensino no Instituto 

Politécnico é bastante distinta do que convencionalmente é feito em escolas tradicionais. A 

marcação dessas diferenças fica evidente no depoimento do professor Cosme Maciel, que já 

havia trabalhado com projetos na Escola Municipal Teixeira e Souza, justamente a escola na 

qual o Instituto Politécnico ficou sediado no seu primeiro ano de existência. A experiência de 

Maciel é importante já que ele foi um dos professores cedidos pela Prefeitura de Cabo Frio para 

atuar no IPUFRJ e demonstrou clareza na diferença do tratamento pedagógico dado aos projetos 

nas suas duas vivências como docente. 

 

O que é um projeto? Para mim, até o ano anterior [quando atuava na Escola 

Municipal Teixeira e Souza], era a gente pensar um tema, como “a dengue”. 

Todo ano tinha um momento de combate à dengue, então, havia o “projeto 

dengue”. [...] Cada professor, em sua disciplina, pensava uma dinâmica com 

os alunos, produziam alguma coisa que normalmente era um cartaz [...]. A 

visão que a gente tinha de projeto era essa ideia bem fragmentada. A partir de 

um tema, então, cada professor, dentro de sua disciplina, aborda o tema, depois 

isto é apresentado, mas também sem uma relação mais integrada, como que 
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cada uma dessas disciplinas contribuía de forma relevante para, pelo menos, 

pensar o tema (Depoimento de Cosme Maciel). 

 

Apresentada a forma de trabalho com projetos na Escola Municipal Teixeira e Souza, 

Cosme Maciel diferencia a prática com projetos no Instituto Politécnico, em seu primeiro ano 

de existência. 

Na prática, projeto significava algo que pudesse trazer alguma integração, 

dentro da área de conhecimento. Os projetos inicialmente eram pensados por 

área, então no meu caso eu tinha que pensar um projeto na área de Relações 

Sociais. Então tinha que ter uma construção prática, algo que no final fosse 

palpável, a necessidade de a gente, ao longo do processo, ir desenvolvendo 

conteúdos que pudessem contribuir para a realização daquele projeto 

(Depoimento de Cosme Maciel). 

 

Cosme Maciel reforça a ideia de que os projetos pedagógicos no Instituto Politécnico 

eram pensados como forma de integrar conhecimentos para o desenvolvimento de um trabalho. 

Como reforça o professor, inicialmente os projetos eram elaborados por uma equipe de uma 

determinada área de conhecimento, no caso de Maciel, a área de Relações Sociais, que integrava 

as disciplinas de História, Geografia, Ciências Sociais e Filosofia. Mais adiante, veremos que 

essa prática de projetos desenvolvidos por áreas de conhecimentos será substituída por práticas 

com projetos integrados, que contemplaram o trabalho pedagógico com todas as áreas do 

conhecimento. Independente dessas mudanças, o que caracteriza a prática pedagógica com 

projetos no Instituto Politécnico é a necessidade de haver a “construção prática” de algo que se 

materializasse em um produto socialmente útil, ou seja, ter o trabalho como o elemento de 

integração curricular. Em um outro momento, Cosme Maciel analisa a questão da metodologia 

de ensino baseada em projetos, como um elemento central para a materialização das referências 

ético-políticas da educação politécnica, além da importância de incorporar à metodologia de 

ensino uma perspectiva de visão de mundo fundamentada no materialismo histórico e dialético. 

 

A politecnia na escola se faz presente nessa ação intencional de se buscar esse 

movimento da relação entre teoria e prática. [...] Então, analisando um projeto 

isoladamente a gente percebe vários problemas para isso acontecer de fato, 

mas é muito nítido o movimento intencional que existe para isso acontecer, 

essa relação constante entre teoria e prática e esses momentos de maior 

integração dos campos de conhecimento. [...] A politecnia traz implícita uma 

concepção do mundo que está baseada no materialismo histórico-dialético. 

Então acho que na prática da escola essa questão da totalidade, pensar o projeto 

de forma integrada não era só para ficar todo mundo ali junto, bonitinho, 

fazendo uma coisa legal e todo mundo veria que participou, mas é a questão 

de pensar qualquer fenômeno a partir das múltiplas determinações [...]. Você 

tem um olhar que vai além do que lhe aparece num primeiro momento, então 

acho também que a partir de um determinado momento isso estava presente 

nos projetos, no movimento da escola (depoimento de Cosme Maciel). 
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Portanto, pode-se entender os projetos como instrumentos de mediação entre a totalidade 

do trabalho pedagógico e as suas múltiplas determinações, presentes nos diversos campos do 

conhecimento e disciplinas, sejam elas ligadas à formação geral ou à formação profissional dos 

estudantes. É esse aspecto que dá à apropriação do método de projetos, por parte dos professores 

do Instituto Politécnico, um conteúdo crítico capaz de integrar os aspectos práticos e teóricos 

do trabalho, ou seja, as dimensões intelectual e manual do trabalho pedagógico. 

Portanto há um dilema epistemológico em se aderir ou não ao Método (ou pedagogia) 

de Projetos na construção de um modelo educacional fundamentado na educação politécnica. 

Só é possível compreender a incorporação desse método à proposta educacional compreendendo 

os aspectos da apropriação crítica feita durante as delimitações das práticas pedagógicas do 

Instituto Politécnico. A meu ver, o mais prudente seria afastar-se da denominação “Pedagogia 

de Projetos” ou “Método de Projetos”, já muito associada ao pragmatismo deweyano. Porém, 

essas terminologias já estão consagradas entre os agentes da prática pedagógica do Instituto 

Politécnico e, reverter esse vocabulário não é tarefa simples. Por isso, é importante delimitar o 

caráter crítico da metodologia de ensino do IPUFRJ. 

O professor José Cubero compartilha dessa opinião. Ele ressalta que a opção pelo uso de 

projetos se dá pela particularidade das condições estruturais brasileiras que impedem um vínculo 

mais profundo entre o processo produtivo e o sistema educacional, diferente do que ocorre em 

Cuba e o que ocorreu na União Soviética. A impossibilidade de ter unidades produtivas nas 

escolas brasileiras, ou de se levar os estudantes a postos de trabalho, faz com que seja necessário 

que as atividades laborais se desenvolvam dentro da escola. 

Eu creio que é aí é onde está o que o Instituto [Politécnico] tem de diferente, o 

que tem de importante. E aí está também a mão de Fernando [Amorim], esse 

ideário pedagógico de Fernando, que é a realização de chegar ao conhecimento 

a partir de organizar dentro da escola a atividade laboral. Porque, por suposto, 

ele [o estudante] não pode ir fazer nenhum trabalho prático em nenhum centro 

[produtivo] porque esses centros de produção são particulares. Não é como o 

caso de Cuba, da União Soviética, são diferentes. No caso do Brasil, e de outros 

países, a formação no trabalho [se dá] na medida em que se organiza uma 

atividade. É então quando se assume a metodologia de projetos, que 

supostamente se assume aqui. Eu diria inclusive que essa ‘Pedagogia de 

Projetos’ não é tal como a Pedagogia de Projetos. Pode ser que num futuro 

cheguemos a dizer que essa é a metodologia da Pedagogia de Educação e 

Trabalho, que se faz por projetos. Por quê? Porque para se fazer um trabalho é 

necessário fazer um projeto de trabalho (depoimento do professor José 

Cubero). 

 

Em outro momento da entrevista, o professor Cubero assume que a utilização de projetos 

como metodologia de ensino é uma opção metodológica que se dá como uma forma de organizar 
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a atividade laboral dentro do Instituto Politécnico. Ele admite que essa forma de organização 

pode se dar por outros métodos, mas que devido a experiência bem-sucedida em experiências 

anteriores capitaneadas pelo Núcleo UFRJmar, como o ensino de engenharia implementado no 

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica e as práticas pedagógicas da Escola de 

Pescadores de Macaé, optou-se pela utilização de projetos. Nesse momento, ele reafirma a 

necessidade de marcar posição sobre uma possível “Pedagogia da Educação e Trabalho”, que 

no caso do IPUFRJ, é organizada por projetos. Ele acredita, ainda, que esteja nesse aspecto a 

originalidade da experiência do Politécnico de Cabo Frio e crê, também, que essa prática tem 

possibilidade de ser replicada em outras escolas. 

A incorporação dessa apropriação crítica do Método de Projetos na prática pedagógica 

do Instituto Politécnico é claramente designada pelas experiências de ensino de engenharia de 

Maria Helena Silveira, Fernando Amorim e Protásio Martins Filho. A influência de Amorim é, 

sem dúvida, o fator mais marcante para a disseminação da terminologia “Pedagogia de Projetos” 

no cotidiano da escola e evidencia um certo ecletismo nas suas visões de educação, como já foi 

salientado nessa análise. Esse aspecto foi salientado na entrevista dada pela professora Eleonora 

Camenietzki: 

 

Mas, eu acho que é muito o jeito que o Fernando [Amorim] fazia com a escola. 

Ele nunca sentou para se preocupar em construir uma formulação conceitual 

original sobre aquele problema pedagógico que ele estava tentando, quer dizer, 

a construção original: ‘é vamos estudar muitos problemas conceituais, vamos 

conhecer todos os modos de trabalho, todas as formas, inclusive, os mais 

tradicionais. Vamos conhecer tudo e vamos usar isso tudo para fazer aquela 

escola funcionar’. [...] Claro, que não é ‘salada’, como o pessoal diz aqui 

‘salseiro teórico’, não é tudo que cabe. Dentro desse campo teórico de pensar 

as coisas como processo, portanto, em transformação. Que não é uma relação 

unívoca de sujeitos e objeto, mas algo que está se transformando nessa relação, 

se construindo e se transformando permanentemente, num dado momento 

histórico, com os limites e circunstancias que desenham essas opções. E, com 

o esforço teórico crítico de você estudar e quanto mais ferramentas você tiver, 

mais condições, mais rica vai ser a sua resposta (Depoimento de Eleonora 

Camenietzki). 

 

A fala da professora Camenietzki reforça a análise feita de como esse elemento de caráter 

metodológico – a Pedagogia de Projetos – foi incorporada por um projeto de educação marcado 

por elementos políticos de um campo teórico antagônico ao liberalismo e ao pragmatismo 

deweyano. Essas influências, claramente marcadas pela formação de engenheiro de Fernando 

Amorim, além da herança familiar de educadores, como Nereu Sampaio, acabaram sendo 

sintetizadas em um método de ensino bastante original que traz elementos metodológicos 

transformados por uma visão de mundo marcada pelo materialismo histórico e dialético, 
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advindo da sua atuação como militante comunista. A meu ver, não há contradição teórica na 

construção da metodologia de ensino do Instituto Politécnico, já que os idealizadores da 

proposta utilizaram alguns aspectos do método de projetos, porém reinterpretando-o de uma 

forma dialética. O desenvolvimento prático dessa metodologia de ensino gerou uma síntese 

crítica e original que aporta contribuições fundamentais para uma proposta educacional 

fundamentada no trabalho como princípio educativo. 

Essas ideias de Fernando Amorim, em parceria com Maria Helena Silveira, 

influenciaram inclusive a trajetória do professor José Cubero, que quando chegou ao Brasil já 

tinha uma vasta experiência com educação em Cuba e em diversos outros países da América 

Latina e do Leste Europeu. 

 

Tanto Maria Helena [Silveira], como Fernando [Amorim] eram dois 

interlocutores científicos importantíssimos para mim. Eu descobri essa 

vocação de Fernando Amorim como um grande pedagogo. Eu falo de 

Fernando com o seu ideário pedagógico, porque Fernando tinha toda uma 

concepção de pedagogia, apesar de ser engenheiro. E ele era um grande 

pedagogo, possivelmente pela influência familiar que tinha. E esse ideário é 

algo que alguém tem que ir resgatando, precisamente de seu trabalho, dos 

escritos que tem – que não são escritos em livros sobre pedagogia. O próprio 

trabalho dele e a prática, a aplicação. E alguns textos e documentos, onde ele 

escrevia e desenvolvia essas ideias, que eram ideias, por suposto, avançadas 

totalmente, dentro da educação (Depoimento do professor José Cubero). 

 

O professor Cubero reforça esse aspecto da construção do ideário pedagógico de 

Fernando Amorim, ressaltando que o mesmo nunca foi um teórico da educação: 

 

[A Escola de] Macaé não é mais do que a continuação das experiências do 

Projeto Maré e também do projeto de ensino de engenharia, o projeto de uma 

[tentativa] de um mestrado em Educação e Trabalho. Todos esses eram 

projetos em que o Fernando [Amorim] estava sempre buscando desenvolver 

algo para formar pessoas, para formar professores. [...] Foi aí que começa [a 

Escola] de Macaé, e segue em Cabo Frio. [...] O que mais gostava em Fernando 

era que ele não era um pedagogo em teoria. Ele era um pedagogo da prática, 

de execução. De execução efetiva. Ou seja, ele levava para adiante seus 

projetos e suas ideias e as executava na prática. Podia equivocar-se, mas ele as 

experimentava e mudava quando tinha que mudar (Depoimento do professor 

José Cubero). 

 

Esse aspecto das transformações da prática pedagógica será foco da análise do próximo 

tópico deste capítulo, no qual será estudado também, outros aspectos da construção da 

metodologia de ensino do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 
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3.4. As transformações da Metodologia de Ensino-Aprendizagem: a busca pela 

integração 

 

Como já foi dito, o desafio de construção de um modelo contra-hegemônico de educação 

não é simples. Apesar de uma base conceitual clara e consistente, não havia, até aquele momento 

uma referência metodológica calcada nos princípios da politecnia, que fosse adaptável à 

realidade da escola em questão. Por isso, os coordenadores do Núcleo Interdisciplinar UFRJ 

Mar iniciaram um processo de desenvolvimento de uma metodologia que fragmentasse o 

mínimo possível o conhecimento, evitando a desarticulação entre o trabalho intelectual e 

manual. 

A primeira estratégia foi redefinir as áreas de conhecimento, organizando campos mais 

gerais do que os estruturados tradicionalmente pela Ciência Moderna. Após algumas 

transformações, chegou-se a seguinte formatação:  

 Práticas de Comunicação Social e Artes (PCSA): composta por Língua 

Portuguesa, Literatura, Línguas Estrangeiras, Artes e História Cultural; 

 Práticas Desportivas Aquáticas e Terrestres (PDAT): composta por Educação 

Física e Dança; 

 Ciências do Ambiente (CA): composta por Biologia, Geografia, Química e 

Física; 

 Relações Sociais (RS): composta por História, Geografia, Filosofia, Sociologia 

e Antropologia; e 

 Ciências da Natureza e Outras Tecnologias (CNTec): composta por Matemática, 

Física, Química e Construção Naval. 

É evidente que essa nova divisão de áreas do conhecimento, por si só, não seria capaz 

de desfragmentar o conhecimento. Seria necessário associar essa nova divisão a um modelo 

pedagógico que integrasse ao máximo essas áreas, principalmente, tentando eliminar a divisão 

entre áreas de formação geral e de formação técnica. Foi nesse ponto da construção 

metodológica que os idealizadores das escolas resolveram recorrer à referida apropriação crítica 

do método de projetos. 

Assim sendo, desde os seus primeiros movimentos, o Instituto Politécnico da UFRJ, 

assim como já ocorria no Colégio Municipal de Pescadores, versou suas práticas a partir de 

projetos pedagógicos. Inicialmente as turmas eram submetidas por projetos por áreas (RS, 

PCSA, PDAT, CA e CNTec), ou seja, cada turma desenvolveria cinco projetos simultâneos, um 
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para cada campo do conhecimento. No entanto, logo se percebeu que, desta forma, continuava 

a haver uma fragmentação do conhecimento. Portanto, chegou-se à conclusão de que cada turma 

deveria seguir um projeto integrador, pensado e elaborado por uma equipe multidisciplinar de 

professores. Esse projeto poderia ser complementado por atividades extracurriculares e projetos 

complementares, quando a equipe pedagógica avaliasse que o projeto integrador não seria 

suficiente para cobrir uma gama mínima de conhecimentos estabelecida para cada uma das 

turmas em determinado período. 

Essa transformação da metodologia de ensino-aprendizagem baseada em projetos, longe 

de ser prejudicial, tem sido benéfica, já que ao invés de implantar um modelo metodológico já 

aplicado a outra realidade, a escola tem conseguido construir uma metodologia, que atende às 

suas próprias necessidades. Além disso, tem proporcionado a incorporação de novos elementos 

ao método, em especial às propostas ligadas à teoria histórico-cultural da atividade, segundo 

preceitos formulados por autores como Leontiev e Vigotski. 

A primeira iniciativa de aplicação de projetos pedagógicos na escola, no entanto, ainda 

foi fortemente influenciada pela criação dos novos campos de conhecimento. Essa experiência 

foi avaliada da seguinte forma por Porto, Maciel e Silva (2011): 

 

As equipes das áreas eram responsáveis por propor e desenvolver projetos específicos 

da sua área para cada ano de escolaridade. Nessa metodologia, todos os professores 

davam aulas para todas as turmas do Instituto e cada turma tinha que realizar cinco 

projetos ao longo de um trimestre. Posteriormente, de forma empírica, pôde-se avaliar 

que cinco projetos por turma ficou muito desgastante e trabalhoso tanto para os 

professores avaliarem como para os alunos construírem os objetos propostos. E que a 

grande quantidade de trabalhos para serem feitos pelos alunos acabava por prejudicar 

na apropriação de alguns conceitos importantes. (PORTO; MACIEL; SILVA, 2011, 

p. 8) 

 

Além da sobrecarga de trabalho e da dificuldade na avaliação do processo de 

aprendizagem dos alunos, como foi apontado pelos autores, um problema persistia com a 

aplicação deste modelo metodológico: a fragmentação do conhecimento. Por mais que esses 

projetos fossem pensados a partir de áreas mais interdisciplinares, havia pouca interação entre 

essas áreas. Essa fragmentação era resolvida, em parte, a partir de reuniões gerais entre os 

professores, nas quais eram apontadas possibilidades de interlocução entre os projetos. Porém, 

ainda assim, não era suficiente. 

Por isso, a partir do segundo semestre de 2009, ocorreu a primeira grande transformação 

metodológica na aplicação da pedagogia de projetos na escola. Deste momento em diante, os 

projetos por áreas foram substituídos por um só projeto integrador por turma. Esse projeto passa 

a ser pensado por uma equipe multidisciplinar, contendo pelo menos um professor de cada área 
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do conhecimento. Assim, eram pensados objetivos gerais amplos, que contemplassem a inserção 

dessas diversas áreas, além de objetivos mais específicos, que permitissem o aprofundamento 

de conteúdos e conceitos de cada uma dessas áreas. 

Desta forma, os alunos passaram a estar submetidos a dois tipos de atividades: as 

atividades gerais de projeto e as atividades específicas de aprofundamento de conceitos e 

conteúdos das áreas. Porto, Maciel e Silva (2011) exemplificam essa dinâmica: 

 

A título de exemplo podemos citar a experiência com o estudo do tema mar. No 

momento de projeto levantamos uma série de questões junto aos alunos, tais como: 

origem do mar, por que é salgado, importância para a vida, aspectos econômico, social, 

religioso e cultural, componentes químicos, atividades esportivas praticadas, e etc. 

Essas são questões que vão para além de uma dimensão específica do conhecimento, 

são bem amplas apesar de estarem relacionadas a um mesmo tema. No entanto, seria 

difícil contemplar todas as demandas dos alunos num mesmo espaço de tempo, por 

isso, tínhamos os tempos de área para aprofundamento. Questões da área de humanas, 

por exemplo, seria tratada com mais intensidade na área denominada Relações Sociais 

(RS). (PORTO; MACIEL; SILVA, 2011, p. 12) 

 

A escola passou a estar dividida em grupos multidisciplinares de professores, sendo cada 

um desses grupos responsável por elaborar e planejar atividades de cada um desses projetos 

integradores. Além disso, os professores se reuniam semanalmente em grupos de áreas, levando 

as demandas dos seus projetos para a equipe do campo de conhecimento específico. Essa 

dinâmica permitia que os professores pudessem atuar em diversos projetos, de acordo com as 

demandas apresentadas, podendo auxiliar no caso de ter maior familiaridade com temas 

desenvolvidos em outros projetos. 

No entanto, a coordenação da escola entendia que as reuniões de área faziam ainda que 

os professores pensassem de forma fragmentada, preocupando-se demais com as suas demandas 

específicas e dedicando-se pouco as demandas gerais do projeto. Essa avaliação, entretanto, não 

foi compartilhada por todos professores, inclusive os autores supracitados, que acreditam que 

esta dinâmica foi a mais adequada às necessidades da escola. 

A partir de 2010, as reuniões de área foram abandonadas, e montaram-se cinco grupos 

multidisciplinares fixos. Um deles atendia as turmas do ensino fundamental (6º ao 9º ano); outro 

deles era dedicado especificamente às duas turmas do primeiro ano do ensino médio95; os outros 

três ficaram responsáveis por para cada um dos cursos técnicos (Análises Química, Cultura 

Marítima e Produção de Áudio e Vídeo), atendendo as turmas de 2º, 3º e 4º anos de cada curso 

                                                      
95 O primeiro ano do Ensino Médio no IPUFRJ é atendido por um só projeto integrador comum. As duas turmas 

desse ano passam por vivências relacionadas aos três cursos técnicos oferecidos pela escola, com o intuito de 

auxiliar o aluno na escolha profissional. Somente a partir do segundo ano, os alunos passam a se dedicar ao curso 

técnico escolhido, sendo que esta formação se dá de forma integrada ao Ensino Médio. 
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integrado. Nesse momento, os professores deixaram de circular por diversas turmas, dedicando-

se exclusivamente a elaborar atividades aos projetos integradores designados ao seu grupo 

multidisciplinar. 

Além desta mudança, houve uma orientação da coordenação para que as atividades 

ocorressem da forma mais interdisciplinar possível, contemplando, na maior parte do tempo, 

pelo menos duas áreas do conhecimento. Ademais, as turmas dos cursos técnicos integrados 

deveriam ter em seus projetos integradores, objetivos gerais que contemplassem o 

desenvolvimento de técnicas específicas de sua formação. Isso não quer dizer, no entanto, que 

a formação técnica passou a ser prioritária. Essa medida tinha como objetivo contemplar os 

conteúdos das mais diversas áreas a partir do desenvolvimento de trabalhos ligados a formação 

escolhida pelo aluno. 

Essas transformações tiveram efeitos distintos. Os efeitos positivos giram em torno à 

obrigação que essa estrutura impunha aos professores elaborar projetos e atividades amplos e 

integradores (tanto para as áreas de conhecimento, quanto para a formação geral e técnica). No 

entanto, algumas áreas de conhecimento encontraram dificuldades de integração e, em diversos 

momentos deixaram de ser contempladas por essa razão. 

Essa dificuldade de inserção de algumas áreas está ligada a dois aspectos: o primeiro se 

refere ao caráter muito específico de algumas delas, em especial o da área de PDAT. Em alguns 

projetos é realmente difícil pensar em que contribuições algumas áreas podem auxiliar na 

resolução de um problema específico de algum trabalho relacionado aos cursos técnicos da 

escola. O segundo aspecto está relacionado à formação dos professores. Sobre esse, cabe uma 

reflexão mais profunda. 

Essa transformação, ocorrida em 2010, foi responsável pela maior integração. Porém, ao 

mesmo tempo, apontou desafios a serem superados: (1) inserção das áreas mais específicas sem 

ligações diretas com o trabalho produtivo; (2) a formação dos professores; e (3) contemplar toda 

gama curricular mínima. 

Já que as demandas curriculares surgem a partir das demandas apresentadas pelo projeto 

integrador, a grade curricular não segue a linearidade como nas escolas tradicionais. Em alguns 

momentos, certos conceitos e conteúdos são priorizados para dar conta da resolução do 

problema proposto pelo projeto integrador. Surge então um dilema: como suprir as necessidades 

de aprendizagem desses conceitos e conteúdos que não são contemplados pelo projeto 

integrador? 
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Surgiu então, em 2011, a possibilidade de criação de projetos complementares que 

suprissem essas demandas curriculares. Essa foi a principal transformação metodológica 

apresentada nesse ano. No entanto, a aplicação desse princípio ficou completamente 

comprometida pelos problemas de estrutura da escola, tais quais a falta de um local próprio e 

adequado para o desenvolvimento das aulas, além da suspensão das atividades em tempo 

integral, ocorridas pela inviabilidade de fornecer alimentação aos alunos. 

Já em 2012, mesmo com a manutenção dos problemas apontados, essas ideias passam a 

ser aplicadas de forma mais sistematizada, porém ainda de forma insuficiente em todos os cursos 

e turmas. A mudança mais significativa se refere à participação mais efetiva dos alunos na 

elaboração dos projetos pedagógicos. A partir deste ano, os alunos, orientados pelos professores, 

passaram a fazer o levantamento dos problemas a serem solucionados na escola, e traçar 

estratégia para superá-los. Essa proposição de mudança surgiu a partir de estudos feitos por 

grupos de professores que, no ano anterior, assumiram espontaneamente essa dinâmica de 

grupos de estudos como parte de seu processo formativo. Ainda em 2011, a partir dessa 

proposição advinda dos professores envolvidos em estudos sobre Pedagogia de Projetos – em 

especial da professora Camila Porto – as turmas do primeiro ano do ensino médio já passaram 

a elaborar os seus próprios projetos pedagógicos. O sucesso da empreitada do ano anterior 

motivou que, em 2012, todos os projetos pedagógicos estabelecidos passassem a visar resolução 

problemas da escola – desde problemas da estrutura física, até mesmo a construção de uma 

imagem institucional – a partir das demandas apresentadas pelos alunos, que foram responsáveis 

pela delimitação do tema, dos objetivos gerais e das etapas dos mesmos. 

Ainda em 2012, foi proposto pela coordenação a utilização do “Método do Quadro 

Lógico” (MQL) para a elaboração dos projetos junto com os alunos. A utilização do mesmo 

apresentou aspectos positivos e negativos. O principal efeito positivo foi a sistematização de um 

plano de elaboração dos projetos juntos com os alunos. Como o MQL prevê passos claros e 

específicos para a elaboração de projetos, isso facilitou a compreensão dos alunos de suas tarefas 

durante esse processo. 

Por outro lado, a utilização do MQL dificultou a elaboração dos projetos, já que o mesmo 

se apresenta muito fechado, pois é voltado para projetos acadêmicos e ou de engenharia. Para 

projetos pedagógicos, o MQL não se mostrou eficiente, pois não prevê as especificidades do 

processo educativo. Por isso, foram feitas diversas adaptações no método para que o mesmo 

pudesse atender às demandas do processo de aprendizagem proposto pela escola. 
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Em 2013, após todo o acúmulo apresentado nas experiências de construção 

metodológica, optou-se por manter as dinâmicas de projetos integradores, complementados, 

quando necessário por projetos complementares e por atividades extracurriculares. A 

preocupação fundamental foi construir parâmetros curriculares mínimos para cada curso 

técnico, a partir da definição de conceitos gerais a serem desenvolvidos em cada série. Com 

isso, buscou-se a repetição de alguns projetos consagrados como bem-sucedidos, priorizando-

se a delimitação de um percurso formativo para cada um dos cursos. Essa experiência será 

analisada com mais rigor no próximo tópico, dando enfoque ao curso de Análises Químicas. 

Todo esse movimento de transformações na metodologia, longe de representarem 

problemas, apontam novas perspectivas para um modelo pedagógico em construção. Admitir o 

modelo metodológico do Instituto como um modelo em construção, ou seja, que ainda não está 

pronto, tem permitido que se façam os ajustes necessários para que se possa chegar cada vez 

mais próximo a uma formação integral dos alunos. 

Percebe-se que as transformações apresentadas de 2008 a 2012 tem obedecido um 

sentido claro de busca pela desfragmentação dos conhecimentos e pela integração entre os 

aspectos da formação geral e da educação profissional. Ainda há alguns obstáculos a serem 

superados, mas acredita-se, porém, que a prática pedagógica do Instituto Politécnico da UFRJ 

em Cabo Frio tem trazido contribuições relevantes para a construção de novas perspectivas 

metodológicas para o ensino médio integrado à educação profissional. 

 

3.5. A construção de currículos integrados: a experiência do curso de Ensino Médio 

Integrado à Formação Profissional em Análises Químicas 

 

O desafio de construção de um currículo integrado referenciado na concepção de 

educação politécnica, tendo o trabalho como princípio educativo, e práticas pedagógicas 

inovadoras não é simples. A experiência do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio mostra-

se inovadora principalmente por ter tido a oportunidade de experimentar na prática várias 

possibilidades metodológicas e consolidar uma prática capaz de sintetizar todos esses 

elementos. Pode-se dizer que entre os anos de 2008 e 2012, houve uma série de tentativas 

visando encontrar um modelo pedagógico que pudesse se consolidar visando integrar todos 

esses princípios. A partir de 2013, o modelo se consolida baseando nesses princípios de caráter 

teórico-metodológico, a partir de projetos pedagógicos integradores, com a possibilidade de 

formulação de projetos complementares e atividades extracurriculares. Entre 2013 e 2015, não 

houve transformações metodológicas significativas e objetivo traçada pela coordenação 
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pedagógica do IPUFRJ foi consolidar currículos integrados que estabelecessem um itinerário 

formativo que fosse claro para professores e estudantes. 

Os elementos balizadores dos currículos integrados do Instituto Politécnico estão postos 

na análise das dimensões ético-políticas e nas referências teórico-metodológicas já analisadas 

nesta tese. A partir de 2014, o IPUFRJ concentra-se na formação de trabalhadores na modalidade 

de ensino médio integrado à formação profissional em três grandes campos: (1) Produção de 

Áudio e Vídeo, (2) Análises Químicas e (3) Cultura Marítima. O itinerário formativo dos três 

cursos técnicos oferecidos pela escola, prevê um período de formação de quatros anos, sendo o 

primeiro deles um ano comum para todos os cursos. A partir do segundo ano, os estudantes 

optam pela habilitação profissional, que prevê dois anos de trabalhos pedagógicos na sede da 

escola (segundo e terceiros anos) e um quarto ano de estágio supervisionado realizado, na 

maioria dos casos, em laboratórios da UFRJ, na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, no Rio 

de Janeiro. 

No caso do curso de Cultura Marítima, ainda não previsto no Catálogo de Cursos 

Técnicos do Ministério da Educação, os estudantes optam, no último ano de formação, por uma 

especialização em uma dessas três profissionalizações: (1) Pesca e Aquicultura, (2) Mergulho, 

(3) Construção Naval. Nos dois primeiros casos, o estágio supervisionado é feito em Cabo Frio, 

enquanto, no terceiro as atividades acontecem nas dependências do Pólo Náutico, do Núcleo 

Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES), e no Museu do Mar (Hangar), todos 

na Cidade Universitária, no Rio de Janeiro. Os estágios de quarto ano do curso de Análise 

Químicas acontecem em laboratórios da Escola de Química, do Instituto de Macromoléculas e 

do NIDES, enquanto o estágio do curso de Produção de Áudio e Vídeo acontece nas 

dependências e sob a supervisão do Grupo de Educação Multimídia (GEM), da Faculdade de 

Letras da UFRJ. 

Além das referências teórico-metodológicas, outro elemento que ajudou a 

fundamentação dos currículos integrados do Instituto Politécnico foram as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, aprovadas pela 

Câmara de Educação Básica do MEC, no dia 9 de maio de 2012. O documento sugere a seguinte 

definição para a formação integrada: 

 

Assim, quando se fala em formação integrada ou no Ensino Médio integrado 

à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em quaisquer das suas 

formas de oferta, o que se quer dizer com essa concepção, é que a formação 

geral do aluno deve se tornar inseparável da formação profissional e vice-

versa, em todos os campos onde se dá essa preparação para o trabalho: seja nos 

processos produtivos, seja nos processos educativos, tais como o Ensino 
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Fundamental e o Ensino Médio, seja na formação inicial ou qualificação 

profissional, seja na Educação Profissional Técnica e ou na Tecnológica, bem 

como nos demais cursos superiores. Significa enfocar o trabalho como 

princípio educativo, objetivando superar a tradicional e preconceituosa 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, incorporando a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, objetivando a 

formação de trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, 

na posição de dirigentes ou de subordinados. Para tanto, como está definido no 

inciso IV do art. 35 da LDB, é preciso propiciar aos alunos a “compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” 

(CONSELHO, 2012, p. 29). 

 

Essa concepção de ensino médio integrado já era amplamente perseguida no Instituto 

Politécnico através, principalmente, das ideias difundidas por Gaudencio Frigotto, Maria 

Ciavatta e Marise Ramos e das orientações contidas no Decreto n. 5154/2004. A percepção dos 

professores do ensino médio integrado está em consonância com os aspectos abordados no 

capítulo anterior, como se evidencia, por exemplo na fala da professora Marcella Ventin: 

 

Ensino Médio Integrado é uma das possibilidades do Ensino Médio Técnico. 

Então, ele existia a um tempo atrás, que era essa ideia de fazer com que o 

ensino científico andasse junto com a formação técnica, profissional do 

menino. Depois de um tempo, essa possibilidade de formação foi negada aqui 

no Brasil e, aí ficaram só com a modalidade concomitante e subsequente. [...] 

E a partir de 2004, o Ensino Médio Integrado volta a ser uma possibilidade de 

ensino técnico. Em que o menino tem efetivamente, burocraticamente, uma 

matrícula só para as duas formações. A ideia do Ensino Médio Integrado é 

trazer de volta, fomentar a ideia de trabalho como princípio educativo. A ideia 

é que a partir da apropriação das técnicas e do futuro trabalho dele como 

profissional, ele também se aproprie dos conhecimentos gerais. Então, o 

Ensino Médio Integrado, não só fomenta, mas possibilita que isso seja feito 

conforme a gente faz aqui no Politécnico, por exemplo. O que a gente faz aqui 

é Ensino Médio Integrado (Depoimento de Marcella Freire). 

 

Esse aspecto está presente também na percepção do professor Cosme Maciel: 

 

Ensino médio integrado para mim é esse movimento de proporcionar a 

formação profissional com uma formação geral, mas ao mesmo tempo também 

com essa preocupação de uma formação política, cidadã, no sentido de ter 

também o trabalho como elemento central, para que esses alunos, a partir dessa 

formação, possam se posicionar neste mundo do trabalho. Então é pensar a 

articulação dessas duas dimensões, uma formação mais geral, no sentido de 

entender a realidade social e de entender alguns princípios da ciência em vários 

campos, e ao mesmo tempo a apropriação de uma atividade prática produtiva 

(Depoimento de Cosme Maciel).  

 

Foi consenso entre os entrevistados para a pesquisa desta tese que o Decreto n. 

5155/2004 representou um avanço na perspectiva de fomento de um modelo educativo 

referenciado na politecnia e no trabalho como princípio educativo. Para a professora Eleonora 
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Camenietzki, a possibilidade do ensino médio integrado vai de encontro às contradições 

impostas pela dualidade do ensino de nível médio no Brasil. 

No entanto, o impacto do Decreto n. 5154/2004 ainda é pouco percebido nas práticas 

pedagógicas para o Ensino Médio. O que se percebe, na maioria dos casos, é que a integração 

ocorre apenas de forma burocrática na maioria das escolas de educação profissional de nível 

médio, que admitem em uma única matrícula cursos de formação profissional e formação geral 

que possuem pouca ou nenhuma integração entre esses aspectos formativos96. 

Nessa perspectiva, surge uma série de grandes desafios que concernem à aplicação 

prática desses princípios na construção de uma modalidade de ensino profissional que ofereça 

aos trabalhadores uma educação integral. O primeiro desses desafios está ligado à disseminação 

dessa concepção de educação profissional, que ainda disputará espaço com as modalidades 

concomitante e subsequente. Além disso, num contexto de ampliação de investimentos na 

educação profissional, propiciado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), é importante lutar para que a formação integrada seja prioritária no 

recebimento de recursos e de apoio administrativo, para que as conquistas não se tornem meras 

instruções burocráticas. 

Além disso, entre esses desafios, está a estruturação de uma prática pedagógica 

fundamentada na formação integrada. É importante ressaltar que são raras e esparsas as 

experiências que realmente tenham levado em consideração a integração efetiva das formações 

geral e profissional, sendo necessário, portanto, apropriar-se um referencial para que o ensino 

médio integrado se desenvolva. 

Para isso é fundamental que a questão do currículo seja amplamente discutida, já que a 

formação integrada pressupõe uma reformulação profunda dos tempos e espaços da escola, 

trazendo perspectivas de aprendizagem inteiramente novas. Assim, é importante que se traga à 

tona a discussão em torno o “currículo integrado” e suas possibilidades de aplicação em escola 

de formação de trabalhadores. As DCNs abordam a questão do currículo integrado da seguinte 

maneira: 

É pressuposto essencial do chamado “currículo integrado”, a organização do 

conhecimento e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de tal 

maneira que os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma 

totalidade concreta que se pretende explicar e compreender, de sorte que o 

estudante desenvolva um crescente processo de autonomia em relação aos 

objetos do saber. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura são, desta forma, 

                                                      
96  A professora Nádia Batista Corrêa dedicou a compreender as mediações e contradições do ensino médio 

integrado no Instituto Federal Fluminense (CORRÊA, 2014). Neste trabalho é possível compreender que em alguns 

casos, como o do IFF, o que ocorre é apenas uma integração burocrática, sem efetiva articulação entre a formação 

geral e a educação profissional. 
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entendidos como dimensões indissociáveis da formação humana, partindo-se 

do conceito de trabalho, simplesmente pelo fato de ser o mesmo compreendido 

como uma mediação de primeira ordem no processo de produção da existência 

e de objetivação da vida humana. A dimensão ontológica do trabalho é, assim, 

o ponto de partida para a produção de conhecimentos e de cultura pelos 

diferentes grupos sociais (CONSELHO, 2012, p. 12). 

 

A integração entre os conhecimentos é fundamental para a construção de um currículo 

integrado, principalmente no que se refere à “relação entre partes e totalidade na produção do 

conhecimento, em todas as disciplinas e atividades escolares” (CIAVATTA, 2011, p. 19). É 

importante ter em mente que essa integração nunca será plena se o elemento integrador desses 

conhecimentos não seja o trabalho. Ramos e Ciavatta dão destaque a esse aspecto: 

 

Assim, o currículo integrado – ou o currículo do ensino médio integrado – 

destaca a organização do conhecimento como um sistema de relações de uma 

totalidade histórica e dialética. Ao integrar, por um lado, trabalho, ciência e 

cultura, tem-se a compreensão do trabalho como mediação primeira da 

produção da existência social dos homens, processo esse que coincide com a 

própria formação humana, na qual conhecimento e cultura são produzidos. O 

currículo integrado elaborado sobre essas bases não hierarquiza os 

conhecimentos nem os respectivos campos das ciências, mas os problematiza 

em suas historicidade, relações e contradições (RAMOS; CIAVATTA, 2012, 

p. 309-310). 
 

 

A questão em torno ao trabalho, como elemento integrador do conhecimento, e em 

última instância do currículo, também está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais: 

Do ponto de vista escolar é o estudo do trabalho humano e suas relações com 

os processos técnicos. Para os estudantes de cursos técnicos de nível médio, 

tais discussões se tornam acessíveis na medida em que são capazes de 

compreender os princípios gerais sobre os quais se fundamentam a 

multiplicidade de processos e técnicas fundamentais para os sistemas de 

produção. É esta a essência dos núcleos politécnicos comuns previstos na 

organização curricular dos cursos técnicos de nível médio. O estudo destes 

princípios implica necessariamente na compreensão do processo histórico de 

produção científica e tecnológica e no entendimento de como tem se dado a 

apropriação social desses conhecimentos para a transformação das condições 

naturais da vida e para a ampliação das capacidades e potencialidades e dos 

sentidos humanos. Em outras palavras, implica em assumir o trabalho 

(condição humana de intervenção) como princípio orientador do processo 

formativo. (CONSELHO, 2012, p. 52) 

 

No Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio, as práticas pedagógicas centradas no 

trabalho, organizado a partir de projetos, têm se mostrado uma forma eficaz de integração 

curricular entre as dimensões manual e intelectual do trabalho, além da interlocução entre os 

aspectos gerais e específicos (profissionais) da formação de trabalhadores. Porém, ao longo do 

período entre 2008 e 2012, devido às transformações ocorridas na metodologia de ensino-
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aprendizagem, não estava claro para estudantes e professores o itinerário formativo proposto 

para a formação dos futuros trabalhadores. Havia certo espontaneismo na formulação dos 

projetos pedagógicos integrados, que muitas vezes não obedeciam uma lógica formativa clara. 

Além disso, havia uma certa dificuldade de organizar e controlar os conteúdos e conceitos 

abordados por cada turma durante o seu percurso formativo. 

O esforço empreendido após 2013 tentou dar conta dessas deficiências. Mas, desde o 

início, ficou claro que não seria possível pensar em um currículo único para a escola, devido às 

especificidades de cada período formativo e de cada curso de formação profissional. As 

orientações gerais para os currículos era de que ele deveria está centrado na atividade laboral 

desenvolvida pelos estudantes, na integração dos aspectos gerais e específicos (profissionais) 

da formação dos futuros trabalhadores e que se deveria buscar trabalhar o essencial geral dos 

conceitos fundamentais de cada área de conhecimento. Como o trabalho é o elemento central 

do processo de ensino-aprendizagem, os currículos deveriam estar centrados nos aspectos 

profissionais da formação, mas sem deixar com que estes se sobrepusessem à formação geral. 

Essa ideia ficará mais clara, quando da análise do currículo integrado proposto para o curso de 

Análises Químicas. 

O acúmulo das práticas desenvolvidas ao longo da história do Instituto Politécnico fez 

com que as diretrizes curriculares para o primeiro ano do Ensino Médio, comum para todos os 

estudantes da escola, fosse orientada pelos seguintes princípios: (1) compreensão dos processos 

de produção do conhecimento de base científica e dos saberes populares; (2) apropriação dos 

aspectos da cultura popular e da produção do conhecimento das populações tradicionais da 

Região dos Lagos (caiçaras, quilombolas, pescadores artesanais, trabalhadores da indústria 

salineira, etc.); (3) compreensão do processo histórico de apropriação dos conhecimentos 

científicos enquanto meios de produção e (4) proporcionar vivências de trabalho nos três cursos 

técnicos oferecidos pela escola, com o intuito de facilitar a escolha da habilitação profissional. 

A partir desses princípios, podem ser construídos quaisquer projetos pedagógicos que deem 

conta de abordar esses aspectos. 

Ao longo da história foram desenvolvidos uma série de projetos nessa perspectiva. Entre 

os principais estiveram “O Teatro de Sal”, que visou a construção de esquetes teatrais baseadas 

nas relações e construção do conhecimento dos trabalhadores da industrial salineira da Região 

dos Lagos, além dos construtores de embarcações para o transporte do sal; “Sobre Ombros de 

Gigantes”, que abordou o processo histórico que culminou na Revolução Científica do século 

XVII, através da contribuição dos principais cientistas do período; “Narração Contra a Maré” 
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que tinha como objetivo “a vivência dos cursos técnicos oferecidos pelo IPUFRJ, a partir do 

levantamento das embarcações tradicionais da região de Cabo Frio, tendo como eixo condutor 

do projeto a documentação do processo e a construção de narrativas (literatura, teatro, música), 

assim como o trabalho de extensão junto às comunidades pesquisadas” (TURRINI, 2015, p. 69); 

e “Engenho e Arte”, que visou fomentar a “problematização da história da ciência contribuísse 

para a análise da marginalização dos saberes populares, principalmente aqueles relacionados às 

atividades da pesca e da construção naval” (ibidem, p. 70). 

A construção de projetos pedagógicos distintos, permite uma variação das práticas, 

porém, a essência dos projetos contempla as diretrizes curriculares estabelecidas para as turmas 

do primeiro ano. Nada impediria que algum desses projetos fosse replicado, mas o espírito da 

experimentação faz com que haja renovado interesse por parte de alunos e professores. 

Como foi dito, a partir do segundo ano do Ensino Médio, os estudantes ingressam no 

curso técnico integrado de sua escolha. A partir desse momento, os currículos integrados variam 

de acordo com a especificidade do trabalho típico de cada formação profissional. O curso de 

Cultura Marítima, por exemplo, centra suas atividades no trabalho voltado para as habilitações 

oferecidas no quarto ano. Durante o percurso formativo, os estudantes vivenciam projetos 

centrado em trabalhos de mergulho, construção naval e pesca. 

No caso do curso de Produção de Áudio Vídeo, o percurso formativo passa por dois 

momentos: o primeiro deles é conhecido como “navegando pelo audiovisual”, quando há uma 

imersão dos estudantes em diversas formas de produção artísticas (vídeo, cinema, música, 

teatro, artes plásticas, etc.). Num segundo momento, conhecido como “produzindo audiovisual”, 

os estudantes passam a produzir de forma mais efetiva, passando por todas as etapas, desde a 

roteirização, pré-produção, produção, edição e exibição dos produtos. Um elemento importante 

é que os estudantes passam por etapas da produção que normalmente não seriam 

responsabilidades de um técnico, como roteirização e direção, já que as funções do técnico estão 

normalmente ligadas as atividades executivas. Esse é um aspecto importante da vinculação entre 

os aspectos manual e intelectual do trabalho. 

A construção do currículo do curso de ensino médio integrado à formação profissional 

em Análises Químicas foi um processo coletivo, no qual tiveram papel ativo todos os 

professores da equipe de trabalho, independente das áreas de formação, sob a minha 

coordenação. A proposta de currículo foi apresentada aos estudantes do curso e alguns pais e 

responsáveis que participaram de uma assembleia convocada no início do ano letivo de 2012, 

sendo aprovada sem maiores alterações. 
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A ideia central da construção coletiva do currículo do curso foi orientada pela seguinte 

observação da professora Marise Ramos: “O currículo integrado organiza o conhecimento e 

desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos 

como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreende” 

(RAMOS, 2012, p. 117). Além disso, foi importante ter como referência central o trabalho do 

técnico em Análises Químicas que, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do 

Ministério da Educação, é caracterizado da seguinte forma: 

 

Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. 

Atua no planejamento, coordenação e execução de processos de análises 

laboratoriais, respeitando normas de segurança. Seleciona técnicas e 

metodologias analíticas. Auxilia a validação de metodologias de análises. 

Emprega normas técnicas e de biossegurança. Coordena e controla a geração 

e destinação de resíduos do laboratório com responsabilidade ambiental97. 

 

Assim sendo, durante as reuniões com a equipe de trabalho do curso de Análises 

Químicas, ficou definido que o currículo seria dividido em seis módulos semestrais, cada um 

deles orientados por projetos pedagógicos integradores. Os três primeiros módulos seriam 

temáticos, voltados para a compreensão de três temas fundamentais para a realização do trabalho 

de um técnico em Análises Químicas: a Química Geral, a Físico-Química e a Química Orgânica. 

Os três últimos módulos seriam módulos instrumentais e o estágio supervisionado, segundo o 

seguinte esquema: 

 

Série Semestre letivo Módulo 

2º Ano 1º semestre Temático: Química Geral 

2º Ano 2º semestre Temático: Físico-Química 

3º Ano 1º semestre Temático: Química Orgânica 

3º Ano 2º semestre Instrumental: Práticas Laboratoriais 

e Normas de Segurança 

4º Ano 1º semestre Instrumental: Práticas Laboratoriais 

Estágio nos Laboratórios da UFRJ 

4º Ano 2º semestre Estágio nos Laboratórios da UFRJ 

Tabela 2: Percurso formativo dos estudantes do curso de Análises Químicas do Instituto 

Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

Fonte: (INSTITUTO, 2013). 

 

Os módulos temáticos, apesar de serem dirigidos por temas específicos da formação 

profissional, são orientados por projetos pedagógicos com objetivos amplos, que permitam a 

mediação entre a totalidade do trabalho do técnico em Análises Químicas e as suas múltiplas 

determinações sociais, políticas, culturais, ambientais, físicas, etc. Os elementos da formação 

                                                      
97  Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação está disponível no sítio: 

http://pronatec.mec.gov.br/cnct/et_controle_processos_industriais/t_analises_quimicas.php (Acesso em 15 de 

março de 2015). 
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geral dos alunos são abordados a partir de atividades integradas que permitem a apreensão dos 

conhecimentos a partir da realidade objetiva do trabalho. 

Não há uma determinação prévia dos projetos a serem desenvolvidos, podendo variar de 

acordo com as demandas específicas de formação de cada turma, com as possibilidades 

materiais da escola no momento específico de execução dos mesmos. Os projetos sempre 

demandam atividades de pesquisa, e um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento 

de ensino-aprendizagem é a apreensão das metodologias científicas utilizadas na ciência 

Química. Todos os projetos pedagógicos do curso, demandam a elaboração, por parte dos 

estudantes, de um projeto de pesquisa, cujos objetivos são validados ou não ao final do período 

letivo. Esse é um dos elementos essenciais da associação entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual no curso de Análises Químicas, já que os alunos não são submetidos a tarefas 

aleatórias de análise químicas específicas, mas sim executam essas tarefas de acordo com 

elaborações intelectuais feitas previamente em um projeto de pesquisa. É evidente que esses 

projetos de pesquisa obedecem a um nível de complexidade correspondente ao estágio da 

formação dos estudantes, iniciando-se com pesquisas mais simples e, ao longo do tempo, 

complexificando-se. 

Como forma de facilitar a compreensão do desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizado do curso, a partir das demandas do currículo integrado, usaremos como exemplo 

três projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano de 2014 com os estudantes. Abordaremos 

um projeto para cada módulo temático, como forma de compreender como se desenvolvem as 

atividades dos estudantes do curso de Análises Químicas. 

O primeiro exemplo, referente ao módulo temático de Química Geral é o projeto “Horto-

Laboratório: Estudo dos Solos dos Ecossistemas de Manguezal e Restinga”, realizado por alunos 

do segundo ano do curso, e que tinha como objetivo geral compreender as relações 

socioecológicas na Região dos Lagos a partir da construção de um horto-laboratório, que 

serviria para o estudo da química com base na análise dos diferentes tipos de solos. Além do 

objetivo geral, o projeto continha diversos objetivos específicos, voltados para cada uma das 

áreas do conhecimento. O projeto é permeado por diversas atividades que podem estar voltadas 

para o objetivo geral ou para um objetivo específico de alguma área do conhecimento. O 

importante é que o estudante perceba a relação dialética entre cada uma dessas atividades, 

observando as mediações entre o trabalho e os conhecimentos apreendidos em cada área. É 

bastante comum que as atividades integrem duas ou mais áreas do conhecimento, sendo 

elaboradas e orientadas por professores de áreas distintas, que atuam em conjunto. Porém, há 
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momentos em que essas atividades são mais específicas, tratando de um objetivo que precisa 

ser trabalhado de forma mais profunda. 

Para melhor compreensão, usaremos alguns exemplos de atividades deste projeto. 

 

- Atividade 1: Construção do Horto-Laboratório (Temas e conceitos trabalhados: 

geometria espacial, cálculo de área, volume, estudo da área da construção, desenho 

técnico, estudo das condições naturais (vento, sol), estudo do solo). 

 

 

Figura 1 - Acervo pessoal, autor: Vitor Bemvindo, 2014. Atividade de Construção do 

Horto-Laboratório. Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

 

-Atividade 2:  Análise dos solos do manguezal e da restinga (Temas e conceitos 

trabalhados: Tabela periódica, parâmetros físico-químicos do solo, estudo dos 

ecossistemas de Mata Atlântica, ocupação do solo na Região dos Lagos, características 

e usos dos diferentes tipo de solo, práticas agroecológicas, diferenças entre agroecologia 

e agronegócio, a relação do homem com a terra ao longo da História, a formação do 

latifúndio, lutas e conflitos pela terra no Brasil). 
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Figura 2 - Acervo pessoal, autor professora Carolina Rebiere, 2014. Atividade de análise 

de solos. Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

 

 

- Atividade 3: Leitura do poema “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto 

(Temas e conceitos trabalhos: história da literatura brasileira, estilos literários, figuras 

de linguagem, gramática, dramatização, a questão fundiária no Brasil, êxodo rural, 

ecossistemas brasileiros, conflitos pela terra no Brasil, formação do latinfúndio, análise 

dos aspectos culturais, políticos, geográficos e religiosos presentes no texto, estudo das 

fotografias do livro “Terra” (de Sebastião Salgado) e das canções do álbum “Terra” (de 

Chico Buarque de Holanda), transposição de linguagens, análise das adaptações do texto 

literário para cinema, TV, teatro, música e animação). 
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Figura 3 - Acervo pessoal, autora: professora Carolina Rebiere, 2014. Atividade de 

leitura e análise do poema “Morte e Vida Severina”. Instituto Politécnico da UFRJ em 

Cabo Frio. 

 

Nota-se que, nos três exemplos de atividade, o trabalho dos alunos é o elemento 

fundamental para apropriação dos conhecimentos. A temática central do projeto, o estudo dos 

diferentes tipos de solo, é o elemento que integra a apropriação dos conhecimentos das diversas 

áreas do conhecimento. A “atividade 1”, a construção da estrutura do Horto-Laboratório, surgiu 

a partir de uma demanda objetiva da construção de um espaço apropriado para o 

desenvolvimento de atividades de campo e possibilitou o estudo de temas de Matemática e 

Geografia.  

A “atividade 2” é uma demanda concreta do projeto de pesquisa elaborado: os estudantes 

deveriam avaliar as diferenças físicas e químicas dos solos de Restinga e Manguezal, 

ecossistemas típicos da Região dos Lagos. A partir dessa atividade, os estudantes tiveram a 

oportunidade de abordar temas ligados à Biologia, Geografia, Química e Física. Além disso, as 

questões sociais de ocupação do solo da região também foram abordadas, podendo-se trabalhar 

temas de Sociologia e História. 

Por fim, a “atividade 3” é um exemplo de como a arte e a cultura é um elemento central 

no processo de ensino-aprendizagem no Instituto Politécnico. A partir da temática da ocupação 

dos solos, foram abordados temas como o êxodo rural, a luta pela terra, a questão do latifúndio 
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na economia brasileira, dentre outros. A área de Práticas de Comunicação Social e Artes (PCSA) 

recomendou a leitura e análise do poema “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Mello 

Neto, como forma de formentar os debates sobre a terra. A partir da leitura diversos temas foram 

estudados como os ecossistemas do Brasil e as temas sociais e históricos que envolvem a questão 

agrária no país. Nesse momento, os estudantes tiveram acesso a uma série de outras obras de 

arte que tratam do tema, como as fotografias de Sebastião Salgado e as músicas de Chico 

Buarque. Essa atividade é um exemplo efetivo de como as especificidades de cada área do 

conhecimento atuam como mediações para a compreensão da totalidade do trabalho de análise 

dos solos. 

O módulo temático de Físico-Química teve como projeto integrador “Um Diagnóstico 

da Lagoa: Monitoramento e Análise da Qualidade da Água da Lagoa de Araruama”, que teve 

como objetivo geral “discutir as relações socioambientais da região de Cabo Frio a partir do 

monitoramento da qualidade da água da Praia do Siqueira (Lagoa de Araruama), com o intuito 

de subsidiar à gestão da atividade da pesca”. O projeto, desenvolvido com estudantes do 

segundo ano, possibilitou o aprofundamento das questões levantadas no primeiro módulo, tendo 

como foco as questões da Química Inorgânica, e as questões ambientais envolvidas no tema da 

água. 

Temos como exemplo de atividade: 

 

- Atividade 4: Análise e Monitoramento da Qualidade da Água (Temas trabalhados: 

Parâmetros Físico-químicos da análise da água, estudo de soluções, misturas, densidade, 

empuxo, equilíbrio, adaptação ao meio aquático, natação marítima, método científico, 

produção de projeto de pesquisa, redação de texto científico, estudo dos processos de 

urbanização da cidade e seus consequentes impactos ambientais, saneamento básico, 

políticas públicas, estudo das atividades econômicas da região, tipos de pesca, etc.) 
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Figura 4: Acervo pessoal, autora: professor Gustavo Bastos, 2014. Atividade análise e 

monitoramento da qualidade da água. Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

 

Os estudantes participavam de atividades regulares de monitoramento e análise da 

qualidade da água da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, observando uma série de parâmetros 

físico-químicos. Entre essas atividades, eram discutidos os motivos da degradação do ambiente 

na Região, a partir, por exemplo, do estudo da história da ocupação da cidade, das atividades 

econômicas realizadas no entorno da Lagoa de Araruama e as questões sociais que envolvem a 

atividade da pesca. 

Por fim, trazemos o exemplo do projeto desenvolvido no módulo temático de Química 

Orgânica, em 2014: “Horto-Laboratório: Processos e Transformações Químicas da 

Compostagem”, que teve como objetivo geral analisar os processos de produção e 

reaproveitamento de resíduos na sociedade de consumo, a partir da construção de composteiras 

para auxiliar na melhoria das condições do solo, subsidiando a implantação do horto-laboratório. 

Eis alguns exemplos de atividades desse projeto: 
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- Atividade 5: Construção das composteiras (Temas e conceitos trabalhados: 

transformações químicas, compostos orgânicos e inorgânicos, bioquímica, micro-

organismos do solo e da compostagem, sociedade de consumo, produção e 

reaproveitamento de resíduos, reciclagem, práticas agroecológicas, ecologia, meio rural 

X meio urbano, etc.) 

 

 

Figura 5: Acervo pessoal, autora: professora Carolina Rebiere, 2014. Construção de 

composteiras. Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

 

- Atividade 6: Experimento de adubagem orgânica e inorgânica (Temas e conceitos 

trabalhados: diferenciação dos processos de adubagem orgânica e inorgânica, agricultura 

no Brasil, ecossistemas, produção de alimentos no Brasil e no Mundo, desigualdades 

sociais, crescimento de espécies vegetais, espécies vegetais típicas da restinga, 

composição de solos, etc.) 
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Figura 6: Acervo pessoal, autora: professora Carolina Rebiere, 2014. Experimento de 

adubação orgânica e inorgânica. Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

 

As atividades 5 e 6 demonstram como se materializa na prática do Instituto Politécnico 

o trabalho pedagógico. A partir de uma demanda de pesquisa, os estudantes se mobilizam em 

trabalhos coletivos que visam a apropriação de conhecimentos técnicos que são mediados a 

partir de atividades que abordam questões relativas a formação geral. Nenhuma atividade deixa 

de ser problematizada e contextualizada, tendo sempre relação com temas sociais, políticos e 

culturais. 

Após concluídos os módulos temáticos, os estudantes são submetidos aos módulos 

instrumentais, como forma aprimorar a aplicação dos conteúdos e conhecimentos a situações 

práticas. Os módulos instrumentais não obedecem necessariamente a uma temática exclusiva e 

tem como objetivo aprofundar questões técnicas específicas a partir de práticas laboratoriais 

diversas e da familiarização com as normas de segurança e saúde do trabalho no laboratório. 

Essas práticas são sempre integradas às demais áreas de conhecimento e atendem às demandas 

de conhecimento específicas de cada uma das turmas. Por fim, os estudantes realizam o estágio 

supervisionado nos laboratórios da Escola de Química da UFRJ, na Cidade Universitária, no 

Rio de Janeiro. Nesse período de estágio, os alunos são submetidos a situações reais de trabalho, 

nos quais atuam junto a pesquisadores e professores da universidade em pesquisas avançadas 

na área da Química. 
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A construção do currículo integrado do curso de Análises Químicas possibilitou uma 

maior clareza para professores e estudantes do percurso formativo dos estudantes. O trabalho é 

o elemento central de todas os projetos desenvolvidos ao longo do curso, havendo sempre a 

preocupação de integrar os conhecimentos técnicos específicos aos da formação geral. O 

estudante do curso jamais executa práticas meramente manuais, pois todas as atividades são 

articuladas por um projeto de pesquisa por ele elaborado. Além disso, a constante 

problematização e contextualização dos trabalhos executados, permitem um profundo debate 

sobre as determinações sociais, políticas e culturais envolvidas nesses trabalhos. 

 

3.4 – A luta e a resistência como elementos pedagógicos 

 

As dificuldades para o desenvolvimento das práticas aqui descritas são enormes. O 

Instituto Politécnico funciona em um espaço pouco adequado para uma escola, em um prédio 

de madeira provisório, sem fornecimento de energia elétrica da rede e em condições de trabalho 

bastante precárias. Mas talvez as maiores dificuldades estejam relacionadas à falta de apoio 

institucional efetivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde a sua fundação, em 2008, 

o corpo social do Instituto Politécnico tem enfrentado uma luta cotidiana para a 

institucionalização efetiva da escola e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido. 

Como já foi dito, o Instituto Politécnico foi criado em 2008, como um projeto de 

extensão, pelo Núcleo Interdisciplinar UFRJ-Mar, em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio e 

a Secretaria Estadual de Educação. Essa escola reflete um projeto político-pedagógico de caráter 

transformador, defendendo o trabalho como princípio educativo e propondo uma revisão do 

papel da educação profissional na cisão histórica entre as atividades manual e intelectual na 

divisão social do trabalho. O Politécnico, além de oferecer ensino médio integrado em três áreas 

de formação profissional, funciona como um laboratório do Programa de Qualificação de 

Professores em Educação e Trabalho, e tem se notabilizado por desenvolver metodologias de 

ensino que possibilitam a integração dos saberes e a unidade entre teoria e prática. 

Nesse período, o IPUFRJ tem colecionado bons resultados acadêmicos: em 2013, a 

escola obteve o melhor desempenho no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) entre as 

escolas públicas de ensino de Cabo Frio. Dados da pesquisa de Marcella Ventim, realizados 

com egressos da escola formados entre 2010 e 2014, apontam que 34,16% dos egressos da 

escola estavam matriculados em universidades públicas; outros 30,64% em universidades 
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privadas (recebendo bolsas do Prouni98); 19,02% deles atuavam nas áreas de formação nas quais 

se formaram no Politécnico; outros 13,50% trabalhavam em área de atuação distinta da que se 

formaram; 1,23% cursavam outros cursos técnicos (Pronatec); 0,61% cursavam cursos em 

universidade particular (sem receber bolsa do Prouni) e apenas 0,61% estavam desempregados 

(VENTIM, 2014, p. 30). 

A formação de professores também tem resultados importantes: desde 2008, formaram-

se mais de 150 docentes, sendo que vários deles defenderam estudos e pesquisas sobre práticas 

desenvolvidas no IPUFRJ em diferentes programas de pós-graduação: quatro especializações, 

seis dissertações e esta tese de doutorado. 

Somente objetividade dos números talvez não seja suficiente para medir a qualidade de 

ensino oferecida pelo Instituto Politécnico, mas também não pode ser ignorada. É relevante o 

dado que aponta que quase 65% dos estudantes formados na escola, até 2014, tenham 

conseguido dar prosseguimento em seus estudos no ensino superior. O alto índice de 

aproveitamento dos estudantes no mercado também revela que os alunos do Politécnico estão 

qualificados não só para entrar em universidades, mas também para assumir postos de trabalho 

no setor produtivo. Certamente esses trabalhadores terão um diferencial formativo que os 

possibilitará compreender sua função dentro desse processo produtivo, atenuando as condições 

de exploração de sua força de trabalho. 

Esses dados ganham força se forem analisados diante das condições em que o trabalho 

de formação foi realizado. Não há aqui nenhuma espécie de glamorização da precariedade, mas 

é notável que todos esses resultados tenham sido obtidos mesmo sem o devido apoio 

institucional das três instâncias que se comprometeram originalmente com a formulação do 

projeto do Politécnico. Talvez isso só tenha ocorrido por conta das dificuldades encontradas 

pelo IPUFRJ serem incorporadas como um instrumento pedagógico. Isso é evidente, em 

especial nos cursos de Produção de Áudio Vídeo e Análises Químicas, nos quais a total falta de 

recursos materiais para o desenvolvimento mínimo de processos formativos básicos poderia ser 

encarada como um elemento inviabilizador das atividades. Ao contrário, o que se nota é a 

tentativa constante de buscar alternativas para que os estudantes não sejam prejudicados pela 

precariedade que se instala. O exemplo da construção do Horto-Laboratório, descrito na seção 

anterior, é simbólico: o Instituto não dispõe de instalações de laboratório e, ainda assim, os 

estudantes conseguem ter um processo formativo que não abre mão de vivências práticas. As 

                                                      
98 Programa Universidade para Todos, do Governo Federal, que subsidia a formação de nível superior de estudantes 

em instituições de ensino privadas através de bolsas de estudo. 
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análises químicas são realizadas com kits básicos adquiridos com recursos para as oficinas do 

Festival UFRJMar, financiado por editais de apoio da Universidade, e todo material que resta 

dessas oficinas é utilizado durante o ano letivo posterior. Sendo assim, o ambiente escolar é o 

laboratório, as praias são laboratórios, a restinga e mangue vizinhos ao Instituto são laboratórios. 

A total falta de recursos para a melhoria das condições de trabalho é explicada pela falta 

de institucionalidade formal do Instituto Politécnico na estrutura da UFRJ. Em 2011, o convênio 

entre a UFRJ e as secretarias foi rompido de forma unilateral pelos governos Estadual e 

Municipal. A partir de então a escola passou a enfrentar uma série de graves problemas, e a 

comunidade acadêmica passou a se mobilizar, junto ao Conselho Universitário, em busca de 

uma solução institucional pela manutenção do Instituto. Durante aquele ano, até mesmo as 

bolsas recebidas pelos professores passaram a ser pagas com atraso, chegando ao ponto de 

acumularem cinco meses sem serem repassadas. Naquele momento houve uma grande 

mobilização dos docentes para pressionar por uma solução institucional. O então reitor Aloísio 

Teixeira, assumiu o compromisso de manter a escola através de um Programa de Extensão, 

formalizado em somente 2012, durante a reitoria do professor Carlos Levi. 

O programa de extensão em questão formalizou o curso de formação dos docentes, que 

já vinha sendo desenvolvido. A partir daquele momento, todos os docentes passaram a ser 

efetivamente matriculados no curso de extensão conhecido como “Programa de Qualificação de 

Professores em Educação e Trabalho”. A formação docente, assim como a dos estudantes, tem 

o trabalho como princípio educativo fundamental, tendo a prática docente um peso fundamental 

para o curso, que é complementado por três disciplinas de caráter teórico-prático99 e atividades 

de pesquisa. A partir dessa formalização, todos os professores do Instituto Politécnico passaram 

a ter o status de “residentes-docentes”, numa equiparação funcional aos médicos-residentes, que 

atuam em atividades de formação de caráter prático e, para isso, recebem bolsas. Essa solução 

foi entendida como provisória, até que uma solução institucional definitiva fosse acordada 

dentro da estrutura da Universidade. Essa solução deveria prever a institucionalização definitiva 

do Instituto Politécnico, porém, a reitoria do professor Carlos Levi não conseguiu encaminhar 

as discussões referentes a esse processo no Conselho Universitário. Ainda assim, houve o 

compromisso de apoio ao Programa de Extensão, que passou a receber recursos regulares para 

o pagamento das bolsas dos docentes. 

                                                      
99 As disciplinas oferecidas na formação docente do “Programa de Qualificação de Professores em Educação e 

Trabalho” são: (1) Fundamentos da Educação pelo Trabalho; (2) Tecnologia, Cultura e Sociedade e (3) 

Metodologias das Ciências. 
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Apesar do compromisso da reitoria, a partir de meados de 2014 os repasses de recursos 

se tornaram irregulares, por conta dos contingenciamentos de recursos feitos pelo Ministério da 

Educação. Com isso, os docentes voltam a conviver com constantes atrasos nos pagamentos. 

Ainda assim, o ano letivo é concluído com relativa normalidade. 

A situação agrava-se no início de 2015, com o acúmulo dos atrasos nos pagamentos das 

bolsas. O então reitor, Carlos Levi, garante o repasse de recursos para a quitação dos pagamentos 

até o mês de abril, deixando um passivo para a reitoria subsequente, que assumiu em julho desse 

mesmo ano. Nesse momento há uma série de mobilizações dos estudantes e professores visando 

a regularização dos pagamentos. Não houve a interrupção das atividades letivas, no entanto, a 

precarização obrigou a diminuição da carga de trabalho dos docentes, que passaram a se revezar 

com o intuito de manter o funcionamento da escola. 

Diante da dificuldade de prosseguir com a institucionalização do Instituto Politécnico, a 

coordenação do NIDES passou a buscar, desde 2012, possibilidades para resolver a questão. 

Uma alternativa que se mostrou viável foi a elaboração de um convênio com o Instituto Federal 

Fluminense para a criação de um Centro de Referência de Formação de Professores para o 

ensino profissional que teria o Instituto Politécnico como o laboratório da formação prática de 

docentes. Esse convênio garantiria também a incorporação administrativa do Instituto 

Politécnico ao IFF, que passaria ser responsável também por parte do repasse de recursos, 

compartilhando a gestão acadêmica com a UFRJ. A proposta foi prontamente aceita pelo reitor 

do IFF, Luiz Augusto Caldas, um militante histórico em defesa da educação politécnica. 

Um primeiro convênio de cooperação acadêmica entre UFRJ e IFF foi firmado já em 

2012, e previa, inicialmente previa a atividades de formação docente conjunta. A primeira ação 

desse convênio resultou no I Encontro de Educação Tecnológica Federal da Região dos Lagos, 

que contou com a participação e organização dos campi Arraial do Cabo do Instituto Federal do 

Rio de Janeiro (IFRJ) e Cabo Frio do IFF, além do Instituto Politécnico da UFRJ, realizado em 

dezembro de 2013. Esse encontro foi uma síntese de uma série de ações conjuntas realizadas 

durante aquele ano, que permitiu a troca de experiências entre as três instituições e a utilização 

das dependências de laboratório do IFF por estudantes do IPUFRJ. O encontro permitiu intensos 

debates sobre as possibilidades de práticas pedagógicas referenciadas na educação politécnica 

para o ensino médio integrado à formação profissional, fomentados por conferências de 

referências da área de Trabalho e Educação como Acácia Kuenzer e Maria Ciavatta. 

No ano seguinte, as aproximações ente IPUFRJ e IFF se intensificaram através de umas 

ações conjuntas de grande potencial de transformação. A primeira delas foi a interação entre o 



 

 

 

 

271 

 

 

 

novo campus do IFF, em Santo Antônio de Pádua, e o Instituto Politécnico, através de uma série 

de ações de formação docente. Durante o segundo semestre de 2014, os coordenadores 

pedagógicos do IPUFRJ estiveram por diversas vezes na nova unidade acadêmica visando a 

formação dos professores que atuariam, em 2015, nos cursos de ensino médio integrado. A 

experiência do Politécnico de Cabo Frio inspirou a direção do campus a implementar, 

juntamente com o corpo social, um projeto político-pedagógico referenciado na educação 

politécnica e no trabalho como princípio educativo. Além disso, o IFF em Santo Antônio de 

Pádua implementou metodologia de ensino-aprendizagem baseada na proposta da escola cabo-

friense, utilizando projetos pedagógicos como elementos de integração curricular. Os 

professores do IFF estiveram em um processo de imersão no IPUFRJ, vivenciando de perto as 

práticas com o intuito de reproduzi-las em Pádua. 

Além disso, houve uma série de discussões com o intuito do Instituto Federal Fluminense 

credenciar os cursos técnicos do IPUFRJ, fato que ocorreu em abril de 2015, com a aprovação 

pelo Conselho Superior da instituição da certificação definitiva de todos os estudantes formados 

pelo Instituto Politécnico. 

Diante dessas novas perspectivas de institucionalização, durante a campanha eleitoral 

para a reitoria da UFRJ, em 2015, estudantes e docentes buscaram as três chapas que concorriam 

no pleito para tentar garantir apoio ao processo de institucionalização definitivo do Instituto 

Politécnico. No primeiro debate entre os postulantes ao cargo de reitor da universidade, um 

grupo de docentes questionou os representantes das chapas sobre o apoio ao processo de 

institucionalização do IPUFRJ. Apenas uma das chapas, a da professora Denise Pires, declarou 

apoio incondicional à regularização definitiva. Os dois outros concorrentes alegaram que a falta 

de institucionalidade invalidava a existência do projeto do Instituto Politécnico, sendo que a 

professora Angela Rocha dos Santos declarou que não apoiaria a institucionalização da escola 

e o professor Roberto Leher, apesar de condenar a forma como a escola teria sido criado, 

prometeu buscar soluções para a questão. O professor Leher, vencedor das eleições, naquela 

ocasião declarou: 

Eu compartilho do projeto pedagógico do Instituto Politécnico. Eu entendo que 

o trabalho tem uma dimensão simbólica que deve ser resgatada. Portanto, a 

formação mediada pelo trabalho é o que nos humaniza enquanto processo 

metabólico com a natureza e com a sociedade. No entanto, o Instituto 

Politécnico não foi criado de uma forma republicana. Eu insisto nesse ponto. 

Ele não foi autorizado por colegiado algum. Ele não existe na estrutura formal 

da UFRJ. Como pode existir um Instituto que se quer tem existência legal? 

Estávamos falando agora em respeito às decisões do colegiado, ora, como é 

possível instituir um Instituto sem passar pelos órgãos colegiados de modo que 

ele pudesse compor a estrutura da Universidade? Então é esse debate que nós 
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vamos fazer com o Instituto Politécnico: discutir a legalidade e a 

institucionalidade dessa unidade. Não podemos nos esquecer que esse 

Instituto, objetivamente, foi criado de uma maneira descuidada sob o ponto de 

vista da instituição100. 

 

A posição dos professores Roberto Leher e Angela Rocha dos Santos demonstrou um 

desconhecimento do processo de lutas empreendido por uma série de educadores, estudantes e 

da comunidade de Cabo Frio pela institucionalização do Instituto Politécnico. Ambos se 

ativeram a argumentos burocratistas e legalistas e ignoraram por completo a longa história de 

luta e resistência desse coletivo para implementar a proposta da escola na Região dos Lagos. É 

importante ressaltar que o IPUFRJ não nasce como uma escola da UFRJ, mas sim um projeto 

conveniado com os governo estadual e municipal, que seriam responsáveis pelo financiamento 

e gestão administrativa da escola. A UFRJ só passa a assumir a integralidade dessas 

responsabilidades a partir do momento em que estado e município abandonam a escola, em 

2011, quando o reitor Aloísio Teixeira entende que não poderia deixar os estudantes 

desamparados, já que as secretarias de educação das duas instâncias se recusaram a receber os 

estudantes do Instituto Politécnico. Entre 2011 e 2015, as tentativas de resolver a questão 

institucional do projeto foram inúmeras, porém sempre esbarraram na resistência de parte do 

Conselho Universitário e de setores conservadores da universidade, em especial do Centro de 

Tecnologia, que não vêm como função da universidade fomentar a formação profissional e 

docentes para essa modalidade de ensino. 

Ao assumir a reitoria, em julho de 2015, o professor Roberto Leher abandona o 

compromisso de “discutir a legalidade e a institucionalidade” do IPUFRJ e comunica a 

suspensão dos pagamentos das bolsas dos residentes-docentes. O argumento é que o Programa 

de Qualificação de Professores em Educação e Trabalho, registrado como programa de 

extensão, não poderia oferecer bolsas de residência. Essa posição praticamente inviabilizou a 

continuidade das atividades do Instituto Politécnico, já que gerou uma enorme insegurança entre 

os professores que passaram a não mais ter certeza dos seus pagamentos. 

Assim sendo, a reitoria recomentou ao NIDES a regularização de um novo programa de 

residência, que justificasse jurídica e burocraticamente o pagamento das bolsas. No entanto, 

essa posição foi catastrófica para o andamento das atividades, já que o novo programa deveria 

passar por um longo processo de formalização que demandaria a aprovação em diversas 

instâncias da universidade. Criou-se um vácuo institucional. O que seria feito até a aprovação 

                                                      
100 Transcrição literal da fala do professor Roberto Leher no debate, realizado no dia 25 de março de 2015, entre 

os candidatos a reitoria da UFRJ. 
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do novo programa? Essa questão passa a mover uma série de mobilizações para pressionar a 

reitoria a encontrar uma alternativa provisória para o funcionamento da escola. 

As mobilizações se intensificam. Os estudantes que já haviam promovido um grande ato 

em defesa do Instituto Politécnico da UFRJ, no dia 26 de março de 2015, durante o Dia Nacional 

de Luta pela Educação, passam a se unir a professores e técnicos-administrativos para tentar 

resolver a questão. 

Eis algumas imagens do primeiro ato promovido pelos estudantes do Instituto 

Politécnico: 

 

 

 

Figura 7 – Acervo pessoal. Autora: Ana Luíza Barbosa. Ato em defesa do Instituto 

Politécnico da UFRJ, em Cabo Frio, no dia 26/03/2015.  
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Figura 8 – Acervo pessoal. Autora: Ana Luíza Barbosa. Ato em defesa do Instituto 

Politécnico da UFRJ, em Cabo Frio, no dia 26/03/2015.  

 

 

Figura 9 – Acervo pessoal. Autora: Ana Luíza Barbosa. Ato em defesa do Instituto 

Politécnico da UFRJ, em Cabo Frio, no dia 26/03/2015 
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As fotografias do ato demonstram uma total identificação dos estudantes não só com a 

escola que estudam, mas também com o elemento político-pedagógico que orientam as práticas 

do Instituto Politécnico. Entre muitas faixas levadas para o ato, podem-se notar pelo menos duas 

fazendo menção direta à politécnica. Uma delas diz: “Politecnia é o futuro” e outra “Politecnia 

fazendo muito mais, se liga no ensino e aprende como faz”. Essa segunda frase é uma menção 

ao refrão um rap composto por uma das turmas de primeiro ano do ensino médio da escola 

durante o projeto pedagógico “Narração Contra a Maré”, em 2013. Essas manifestações 

demonstram o quanto as práticas pedagógicas do IPUFRJ geram uma conscientização em torno 

da proposta educacional realizada, ao ponto de um trabalho acadêmico ganhar as ruas em forma 

de protesto. 

Além do ato, uma série de ações foram feitas juntos diversas instâncias da sociedade 

civil, entre elas o Ministério Público Federal, a Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), e que recebeu o apoio de intelectuais e 

trabalhadores da educação de todo o país, de sindicatos, do movimento estudantil organizado e 

de parlamentares combativos de diversos partidos. Esse apoio foi expresso através de um 

manifesto em apoio ao Instituto Politécnico assinado por intelectuais e profissionais da educação 

de todo o país101 e de notas de apoio divulgadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

da UFRJ (Sintufrj), da Associação de Docentes da UFRJ (AdUFRJ), do Diretório Central dos 

Estudantes da UFRJ (DCE Mário Prata), da  União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(Ubes), da Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro (AERJ), dos coletivos 

estudantis RUA (Juventude Anticapitalista) e Correnteza. Além disso, foi realizada na Alerj, no 

dia 28 de outubro de 2015, uma audiência pública em defesa do IPUFRJ, na qual se pretendia 

negociar possíveis soluções para a institucionalização da escola; no entanto, a reitoria da UFRJ 

não mandou representantes. 

Toda essa mobilização e manifestação inconteste de apoio ao Instituto Politécnico da 

UFRJ não foi capaz de sensibilizar a reitoria, que não atendeu aos inúmeros pedidos de reunião 

para debater o tema. A questão só foi colocada em debate durante as sessões do Conselho 

Universitário, onde, através da solicitação dos conselheiros, o tema foi colocado em debate. 

Nessas sessões, houve uma série de mobilizações, nas quais estiveram presente um número 

grande de professores e estudantes do IPUFRJ. Somente na sessão do Conselho Universitário 

do dia 22 de outubro de 2015, o reitor se posicionou formalmente sobre a questão: 

                                                      
101 A “Carta dos Intelectuais e Trabalhadores Da Educação em Apoio ao Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo 

Frio” foi assinada por 212 professores de universidades e Institutos Federais de diversas partes do país. 
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Primeiro encaminhamento que nós fizemos, em relação a situação do 

‘chamado’ Instituto Politécnico, foi retomar a decisão do Conselho 

Universitário que indicava a possibilidade do convênio com o Instituto 

Federal. E por nós termos apreço, acordo, concordância com o projeto de 

educação politécnica, nós entramos em contato com o reitor, que é o professor 

Luiz Augusto Caldas, que veio à UFRJ conversar conosco, para que os 

estudantes que estão hoje no quarto ano sejam certificados, ganhem o diploma 

do Instituto Federal, porque assim eles terão agora um registro formal da sua 

escolaridade. [...] Em relação aos estudantes que estão hoje no primeiro, 

segundo e terceiro anos do Ensino Médio, nós estamos trabalhando com o 

Instituto Federal para que esses estudantes possam ser transferidos para o 

Instituto Federal, articulados pelo polo de Pádua, de modo que eles passem a 

ter registros formais, passem a ter um histórico escola legal, e nós estamos 

propondo ao Instituto Federal Fluminense um convênio com a UFRJ, para que 

a UFRJ faça o trabalho de apoio pedagógico na perspectiva da politecnia. 

Gostaria de grifar: defenderemos e viabilizaremos a perspectiva da educação 

onmilateral da politecnia. Mas vamos ampliar a perspectiva de politecnia 

articulando agora um setor para fazer toda a parte de estágio de docência, etc. 

com o Colégio de Aplicação, Faculdade de Educação, com os centros, 

particularmente a área de cultura, artes, etc. para que os estudantes que estarão 

agora articulados e apensados - vinculados melhor dizendo – ao IFF em Pádua 

possam ter uma formação de natureza politécnica, omnilateral, na área de 

cultura, artes, ciências e tecnologia com o trabalho da UFRJ. É este o 

encaminhamento geral que nós estamos propondo, agora já com a 

formalização do trabalho com o IFF, nós poderemos ir a Cabo Frio conversar 

com os estudantes, conversar com os que aturam na docência, com as famílias, 

para que possamos apresentar e discutir qual é o encaminhamento da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em relação ao Politécnico102.  

 

Da longa fala sobre a questão do Instituto Politécnico, reproduzimos aqui apenas as 

resoluções defendidas pelo reitor Roberto Leher. A fala completa segue reproduzindo uma série 

de impropriedades sobre o processo histórico de lutas pela institucionalização do IPUFRJ, 

negligenciando por completo todo o esforço feito, que foi inviabilizado pela burocracia 

característica das instituições públicas brasileiras. O que importa, no entanto, é que a reitoria 

resolveu, a partir de então, assumir a proposta de institucionalização proposta pelo corpo social 

da escola, que prevê o convênio com o Instituto Politécnico da UFRJ. 

O reitor Roberto Leher, acompanhado do chefe de gabinete Agnaldo Fernandes e da pró-

reitoria de extensão Maria Malta, esteve no Instituto Politécnico mais de um mês depois da 

declaração, no dia 25 de novembro de 2015, em uma reunião que contou com a participação 

massiva de estudantes, professores, técnicos-administrativos, pais e responsáveis. Da reunião, 

foi formulado um acordo com cinco pontos que viabilizariam o processo de institucionalização 

                                                      
102 Transcrição da fala do reitor Roberto Leher na sessão do Conselho Universitário da UFRJ, do dia 22 de outubro 

de 2015, disponível em vídeo no sítio https://www.youtube.com/watch?v=qiqmGRFXnlU. (acesso 09/11/2015). 
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da escola. O ponto mais importante, que se refere a continuidade imediata das atividades do 

IPUFRJ, foi a aceitação, por parte da reitoria, da proposta feita pela comunidade da escola para 

o pagamento dos professores: o reitor aceitou formular, junto ao Ministério Público Federal, um 

Termo de Ajuste de Conduta que respaldaria legalmente a regularização dos pagamentos dos 

residentes-docentes. Os outros pontos, referem-se ao acompanhamento do processo de 

regularização da certificação dos estudantes pelo IFF, o convênio com a mesma instituição, a 

legalização do terreno onde está sediado o Politécnico, e a tramitação do Programa de 

Residência em Docência que viabilizará a formação dos professores e o pagamento das bolsas 

a partir de 2016. 

O grupo de professores e coordenadores do Instituto Politécnico da UFRJ comprometeu 

a retomar as atividades da escola assim que o primeiro repasse para o pagamento das bolsas 

fosse efetivado. Foi proposto um calendário de reposição de aulas – que estavam suspensas 

desde agosto – que deveria ser implementado entre janeiro e abril de 2016. 

No entanto, até o fechamento da versão final desta tese, em janeiro de 2016, pouco – ou 

quase nada – se avançou em relação ao acordo selado. O Termo de Ajuste de Conduta já foi 

elaborado pelo Ministério Público, com a anuência da UFRJ, porém a burocracia da 

universidade mais uma vez tem vencido o IPUFRJ. O Termo está sendo analisado por diversas 

instâncias burocráticas da UFRJ e do Ministério da Educação e ainda não foi formalmente 

firmado, causando enorme apreensão entre estudantes e professores que temem pelos anos 

letivos de 2015 e 2016. 

Ainda assim, não há como negar os avanços conquistados com a luta de estudantes e 

professores que têm provado, sistematicamente, que só vencem os que lutam e resistem. 

 

 

3.5 – Contribuições do Instituto Politécnico para a construção de perspectivas para 

o ensino médio integrado 

 

Este capítulo buscou fazer uma análise dos principais referenciais ético-políticos, 

teórico-metodológicos e da prática pedagógica do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. 

Entre 2011 e 2012, o autor desta tese, juntamente com Cosme Maciel e Jullia Turrini, dedicou-

se a análise da experiência do IPUFRJ em diversos trabalhos apresentados em eventos 

acadêmicos ao longo do ano de 2012. A síntese dessas análises encontra-se, de forma mais 

detida, no artigo publicado no número 16 da revista Trabalho Necessário (BEMVINDO; 
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MACIEL; TURRINI, 2013). Em todos esses trabalhos, apresentamos a seguinte percepção da 

concepção de formação humana do Instituto Politécnico: 

Pode-se dizer que a concepção de formação humana do Instituto Politécnico da UFRJ 

está estabelecida a partir: (1) do trabalho como princípio educativo – posto em prática 

na escola a partir da Pedagogia de Projetos –; (2) da integração entre a formação geral 

e técnica dos alunos – bem como a interação entre os diferentes campos do 

conhecimento. Por isso, o IPUFRJ nos possibilita pensar um caminho alternativo ao 

que é hegemônico, tendo como horizonte uma formação humana capaz de intervir de 

forma crítica na sociedade. Analisar as condições pelas quais se constituiu o trabalho 

nos permite perceber que para se desenvolver o processo educativo por este viés faz-

se necessário questionarmos para qual sociedade se quer formar e, indagarmos, 

também o que se tem legitimado nas práticas educativas desenvolvidas no cotidiano 

das escolas. Refletir sobre outros caminhos a partir de experiências concretas, ainda 

que de forma isolada, contribui para que se vislumbre novas alternativas 

(BEMVINDO; MACIEL; TURRINI, 2013, p. 27). 

 

O acúmulo feito desde então, permite avançar em outras perspectivas de análise. A 

primeira delas diz respeito a compreensão de educação politécnica contida na proposta político-

pedagógica do Instituto Politécnico da UFRJ. Pode-se afirmar que o conceito de politecnia que 

referencia a experiência é subsidiário das contribuições de Marx e de Gramsci. Tendo em vista 

as reflexões feitas no primeiro capítulo sobre a ideia de trabalho como princípio educativo 

contida nas análises de Grasmci, pode-se afirmar que a proposta do IPUFRJ está mais próxima 

das ideias gramscianas de escola única do que propriamente da perspectiva de politecnia em 

Marx. 

Como foi dito no primeiro capítulo, Marx via o trabalho produtivo, especialmente o 

trabalho fabril, como um elemento com potencial educativo tremendo. Gramsci, por sua vez, 

acreditava que o trabalho deveria ser um elemento a ser incorporado na escola. Diante das 

condições estruturais impostas pelo capitalismo dependente brasileiro, podemos dizer que essa 

proximidade com as ideias gramscianas de trabalho como princípio educativo e da escola 

unitária são menos é muito mais uma imposição das circunstâncias do que uma escolha 

consciente. 

Seria inimaginável, dentro da realidade objetiva brasileira, pensar num modelo educativo 

de base contra-hegemônica que estivesse diretamente vinculado ao processo produtivo 

hegemônico no país. Portanto, a alternativa de tornar o espaço escolar o locus do trabalho é a 

opção de que restou aos idealizadores do IPUFRJ.  

Ainda assim, não se pode afirmar que esse aspecto afasta a experiência do Instituto 

Politécnico da concepção marxista de politecnia. Como vimos, a dimensão ético-política e as 

referências teórico-metodológica as conectam umbilicalmente. Além disso, pode-se dizer que o 

IPUFRJ também é herdeiro dos processos de lutas estabelecidos no Brasil por um ensino médio 

referenciado na politecnia. A opção por adotar o ensino médio integrado à formação profissional 
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não é fortuita, mas sim uma escolha política. O corpo social do Politécnico de Cabo Frio enxerga 

nessa proposta a possibilidade de construção de um modelo educativo emancipatório para a 

classe trabalhadora, diante da realidade objetiva que está imposta. 

Por fim, o aspecto da metodologia de ensino-aprendizagem aponta para perspectivas 

concretas de implementação de um ensino médio que integre de forma efetiva a formação de 

caráter geral e técnica. Pela análise aqui posta, pode-se averiguar que, apesar de incialmente 

assumir a Metodologia de Projetos, ou Pedagogia de Projetos, como a referência metodológica 

para os processos de ensino-aprendizagem, as transformações dessa metodologia apontam para 

caminhos bem diversos dos originais. Ao se valer do materialismo histórico e dialético para a 

construção dos projetos pedagógicos, a proposta metodológica do Instituto Politécnico da UFRJ 

em Cabo Frio mostra-se estar mais próxima do sistema dos complexos proposto por Pistrak para 

a Escola-Comuna do que o método de projetos de influência deweyana. 

Portanto, as práticas pedagógicas do IPUFRJ apontam para novas possibilidades de 

práxis efetivas para o ensino médio integrado à formação profissional de base unitária, centrada 

no trabalho como princípio educativo e referenciada na politecnia. Para que essas práticas se 

efetivem definitivamente é preciso, no entanto, que cresça o apoio institucional ao projeto, que 

ao longo de sua história tem sofrido por conta da fragilidade institucional e pelos constantes 

ataques de setores conservadores da Universidade Federal Fluminense. 

As soluções institucionais que ora se anunciam, frutos de uma luta incessante de 

educadores abnegados e estudantes comprometidos, delineiam a possibilidade de expansão do 

modelo educacional construído por Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio. O iminente 

convênio com o Instituto Federal Fluminense pode significar a multiplicação dessas ideias para 

uma rede de educação tecnológica carente de práticas efetivas de integração entre a formação 

geral e o ensino profissional. O primeiro passo já foi dado, com a parceira entre o IPUFRJ e o 

campus de Santo Antônio de Pádua do IFF, que atualmente já implementa modelo inspirado na 

experiência de Cabo Frio. 

Mas a luta está apenas no início...  

  



 

 

 

 

280 

 

 

 

Considerações Finais 
 

  Esta tese teve como objetivo analisar criticamente os processos históricos de 

(re)construção e apropriação do conceito de politecnia, observando as nuances interpretativas 

advindas dos diferentes grupos e classes sociais, projetos societários e tempos históricos 

(passado e presente), além de perceber como experiências educativas da atualidade se utilizam 

desse conceito. Para isso, fizemos um estudo aprofundado das origens do conceito de politecnia 

e das diversas apropriações do conceito. 

No primeiro capítulo, admitimos que o conceito de educação politécnica está em disputa 

e remontamos esse processo de disputas às suas origens no século XIX. Observamos que as 

primeiras instituições a se valerem do termo “politécnico” surgiram na França, pouco tempo 

depois da Revolução de 1789. As primeiras escolas politécnicas tinham um forte caráter 

classista e eram voltadas para a formação de uma nova elite burguesa que assumira o poder. 

Além disso, essas escolas tinham uma preocupação fundamental com o desenvolvimento do 

processo produtivo capitalista na França e se voltavam para a formação de quadros técnicos que 

seriam responsáveis por dirigir a produção. 

A escola politécnica mais representativa da concepção burguesa de politecnia do início 

do século XIX foi a École Polytechnique (Escola Politécnica de Paris), que desenvolveu um 

modelo de formação que foi replicado em diversas outras escolas do mesmo tipo em diversas 

partes da Europa e até mesmo no Brasil. Entre as principais características das escolas 

politécnicas burguesas estava o rigoroso processo de admissão que restringia quase que por 

completo a possibilidade de acesso às classes trabalhadoras. A valorização da cultura e das 

ideologias da burguesia, a criação de um espírito de corpo (com padrões de comportamento e 

de práticas pedagógicas), a valorização do positivismo e a crença na transformação social 

através da ciência também estão entre os atributos dessas escolas. 

Apesar de haver uma evidente relação entre essas escolas politécnicas e a formação para 

o trabalho produtivo, as restrições às classes trabalhadoras fizeram com que essas instituições 

de ensino fossem responsáveis pela formação de uma tecnocracia capaz de dirigir tanto o 

processo produtivo como o processo político. Esse mesmo “modelo politécnico” foi importado 

para o Brasil a partir de meados do século XIX, sendo as principais representantes desse modelo 

as Escolas Politécnicas do Rio de Janeiro e de São Paulo (hoje incorporadas respectivamente à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Universidade de São Paulo). 

O processo de apropriação do conceito de politecnia pelo campo crítico iniciou-se com 

os socialistas utópicos, que tentaram implementar escolas onde o trabalho produtivo e o ensino 
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tivessem uma relação direta. O socialista utópico que levou essa ideia mais adiante foi Robert 

Owem, que implementou uma experiência em New Lanark, na Escócia, onde as relações de 

trabalho fugiam do padrão de exploração capitalista típicos da primeira metade do século XIX 

e os processos de formação a partir do trabalho eram valorizados. 

Os anarquistas também construíram sua concepção de educação politécnica, a partir das 

contribuições de Pierre Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin Paul Robin, Sébastien Faure e 

Célestin Freinet. Os socialistas libertários entendiam o trabalho como um elemento fundamental 

para a formação da classe trabalhadora e, assim como os utópicos, eram críticos aos efeitos da 

divisão social do trabalho na educação. Defendiam uma concepção de educação que rompesse 

com a dicotomia entre trabalho intelectual e manual, no entanto, rechaçavam a intervenção 

estatal nos processos formativos. 

As contribuições dos socialistas utópicos e libertários foram importantes para as 

formulações de Marx e Engels sobre a educação. Ambos defenderam a politecnia como um dos 

elementos da concepção socialista de educação, que deveria ter no trabalho um elemento central. 

Assim como os anarquistas, Marx defendia o fim da dissociação do trabalho intelectual e manual 

e pressupunha a transformação da sociedade. 

O marxismo avançou nas formulações sobre a escola única do trabalho a partir das 

contribuições de Antonio Gramsci e suas reflexões sobre o trabalho como princípio educativo. 

As proposições do autor italiano apresentam um avanço em relação às ideias de Marx e Engels, 

pois Gramsci entende o trabalho como um elemento formativo a ser incorporado em todos os 

níveis de formação e não apenas dentro da fábrica. A proposta de escola única gramsciana rompe 

com a dualidade educacional imposta pelas propostas burguesas de educação e sugere uma 

escola desinteressada, na qual o trabalho não será um elemento de formação pragmática, mas 

sim de caráter emancipador. 

Há um elemento comum entre todas as concepções de educação politécnicas estudadas 

no primeiro capítulo: o vínculo entre educação e trabalho. O que difere as distintas apropriações 

feitas do conceito são justamente o sentido político-pedagógico atribuído ao termo, que está 

diretamente ligado ao projeto societário defendido por cada um desses grupos. 

No segundo capítulo, concentramo-nos no estudo de duas experiências do dito 

socialismo real que se apropriaram da concepção marxiana-engeliana de educação politécnica: 

a União Soviética e Cuba. Em ambos países, houve uma série de debates e controvérsias em 

torno às diferentes intepretações sobre o conceito. Na União Soviética, o tema da politecnia foi 

tema de ferozes disputas internas entre pedagogos da primeira geração de líderes 
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revolucionários. Havia um grande embate entre os defensores de uma educação centrada no 

trabalho, mas que desse ênfase aos aspectos da formação integral do trabalhador, e os que 

argumentavam em prol e um modelo formativo mais pragmático, que atendesse às demandas 

imediatas do desenvolvimento econômico do país. Essa segunda visão da educação foi a que 

prevaleceu com a ascensão do stalinismo, colocando as ideias de pedagogos como Krupskaia, 

Pistrak, Shulgin, entre outros, em completo ostracismo. 

Por sua vez, em Cuba, a concepção marxista de educação politécnica ganha novo fôlego, 

em especial, pela conjugação desse conceito com as ideias de José Martí. O Apóstolo da 

Independência cubana defendia uma “educação para a vida” e via no trabalho um elemento 

importante para a formação integral dos sujeitos. Após 1961, com a declaração do caráter 

socialista da Revolução Cubana, a politecnia assume papel primordial na formação dos cubanos. 

Atualmente os Institutos Politécnicos são exemplos bem-sucedidos da vinculação entre trabalho 

e educação. 

No Brasil, as concepções críticas de educação politécnica só passam a fazer parte do 

debate educacional a partir dos anos de 1980, durante o processo de redemocratização do país. 

Os mais de vinte anos de ditadura impediram que esse tema fosse tratado na formulação de 

políticas públicas para a educação. Durante a Assembleia Constituinte, o conceito de politecnia 

passa a ser abertamente discutido entre educadores e as forças políticas daquele momento. 

Apesar de um projeto de Leis de Diretrizes e Bases da Educação, redigido pelo professor 

Dermeval Saviani, que contemplava a formação politécnica como o elemento balizador do 

ensino médio, ter sido colocado em discussão, a proposta foi derrotada. Durante os anos 1990, 

com a hegemonia do neoliberalismo, os temas relacionados à politecnia voltam a ser 

negligenciados nas formulações de políticas educacionais, restringindo-se aos debates nos 

campos políticos minoritários e acadêmicos. A aprovação do Decreto n. 2208, em 1997, reforça 

essa hegemonia neoliberal, ao reforçar o dualismo educacional que desassocia a formação geral 

da educação profissional. 

Somente na primeira década do século XXI, as discussões em torno à educação 

politécnica voltam a tomar vulto, quando dos debates sobre o decreto que revogaria o 2208/97. 

O decreto 5154/2004 traz, como principal contribuição, a possibilidade de integração entre a 

formação geral e profissional, através do ensino médio integrado. No entanto, os efeitos práticos 

desse decreto são bastante tímidos, já que a maior parte das instituições de ensino promove uma 

integração meramente burocrática, admitindo na mesma matrícula os cursos de formação geral 

e profissional. 
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O caminho para o desenvolvimento de um ensino médio integrado à formação 

profissional que realmente articule o trabalho manual e intelectual, os aspectos gerais e 

específicos da formação, é o caminho da luta e da disputa. É necessário impor ao projeto do 

ensino médio integrado a dimensão política presente na concepção marxista de educação 

politécnica. 

Um aspecto importante dessa luta é o desenvolvimento de experiências bem-sucedidas 

de ensino médio integrado referenciadas na politecnia. Os casos da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV) e do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio (IPUFRJ) são 

emblemáticos na perspectiva de luta para a construção de perspectivas para a formação integrada 

no Brasil. 

A experiência que recebeu especial atenção no último capítulo da tese, a do IPUFRJ, 

aponta para algumas perspectivas que podem ser replicadas aumentando o alcance das 

transformações possibilitadas pelo ensino médio integrada à formação politécnica. Analisamos 

aqui os antecedentes dessa experiência, que remete ao Projeto Maré, nos anos 1980, passando 

pelos Festivais UFRJMar e o Colégio de Pescadores de Macaé. Essa trajetória de luta congrega 

atores de diversas áreas de conhecimento que tinham em comum a extensão como um elemento 

de integração entre os saberes produzidos na universidade e a sociedade. O Núcleo 

Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES) da UFRJ é, atualmente, a unidade que 

melhor tem congregado, de forma efetiva, a pesquisa, o ensino e a extensão, dentro do Centro 

de Tecnologia, de forma a contribuir para ações diretas de fomento do desenvolvimento social. 

O Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio, desde a sua criação em 2008, tem 

acumulado uma considerável experiência em práticas pedagógicas para o ensino médio 

integrado referenciado na politecnia. Analisamos aqui o processo de elaboração da concepção 

de educação do Politécnico, em sua dimensão ético-político e teórico-metodológica. 

Observamos que a concepção de formação humana do IPUFRJ pode ser resumida em: 

concepção marxista de educação politécnica, trabalho como princípio educativo – materializado 

posto em prática a partir da apropriação crítica da metodologia de projetos – e a integração entre 

os aspectos da formação geral e da educação profissional. 

Como vimos, as transformações metodológicas ocorridas ao longo do tempo 

possibilitaram ao Instituto Politécnico poder contar com uma metodologia de ensino-

aprendizagem que viabiliza a materialização, nas práticas pedagógicas, os princípios que 

compõe a formação humana oferecida pela escola. Observamos também que a incorporação de 

elementos do materialismo histórico-dialético a essa metodologia, e observância do trabalho 
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pedagógico, enquanto totalidade, a partir das suas múltiplas determinações, aproxima muito a 

proposta da UFRJ do método dos complexos (ou sistema dos complexos) desenvolvido pela 

Escola-Comuna, a partir da contribuição de Pistrak e Shulgin, nos primeiros anos da Revolução 

Bolchevique na Rússia. O IPUFRJ recebe também a influência das experiências de educação 

politécnica cubanas, devido às contribuições do professor José Cubero, que durante a elaboração 

da proposta da escola, bem como da formação dos professores, ao longo desses anos, tem 

colaborado para a estruturação de um modelo educativo crítico e de caráter emancipador. 

A resistência encontrada no processo de institucionalização do Instituto Politécnico 

somente explicita a disputa existente entre diversos projetos político-pedagógicos dentro da 

universidade, onde qualquer iniciativa de caráter crítico é alvo de constante ataques. O IPUFRJ 

representa claramente uma proposta contra-hegemônica de educação e não é de se estranhar 

que, por isso, o mesmo sofra forte oposição por parte de setores conservadores e liberais da 

universidade. 

Ainda assim, o movimento de lutas pela sua efetivação definitiva deve servir como 

exemplo de como é possível, mesmo diante de condições estruturais adversas pautar debates em 

torno a perspectivas críticas de educação. A existência do Instituto Politécnico da UFRJ, mesmo 

que em condições adversas como as atuais, representa um alento na disputa pela hegemonia de 

projetos político-pedagógicas. A luta e a resistência características desta experiência é exemplar 

e deveria tornar-se um convite para que os intelectuais que se posicionam no campo do 

pensamento crítico assumam uma postura mais propositiva e combativa na intenção de construir 

iniciativas que possibilitem a difusão de concepções críticas de educação, como a politecnia. 
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