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RESUMO
A presente dissertação teve como objetivo analisar as concepções de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) contidas nos documentos dos partidos políticos brasileiros, no período de 2003
a 2018. A pesquisa apresentou como principais questões: Quais as concepções de EJA
(incluindo a “desresponsabilização como política pública educacional”) expressas pelos
partidos? As concepções de EJA nesses partidos estão em consonância com as concepções de
formação humana e de sociedade por eles defendidas? Qual projeto de ser humano e sociedade
defendem? Sendo assim, esta pesquisa partiu da hipótese de que a EJA é negligenciada pelos
partidos políticos, uma vez que eles não apresentam de forma explícita em seus documentos a
real importância da modalidade, ignorando-a enquanto Educação Básica em Nível Fundamental
e Médio. Já a perspectiva epistemológica que orienta o desenvolvimento deste trabalho é o
materialismo histórico-dialético, por possibilitar a apreensão da totalidade que compõe o objeto
e a análise das suas diferentes formas de desenvolvimento. Do ponto de vista metodológico, o
corpus empírico da pesquisa foi construído a partir do levantamento dos documentos dos 33
partidos brasileiros em seus sites oficiais, com registro atual no Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), e da análise das fontes documentais. Dessa forma, buscou-se localizar em cada um dos
partidos as concepções contidas em seus documentos para, assim, identificar o (não) lugar da
EJA. Os resultados da pesquisa indicaram que poucos partidos apresentam uma proposta de
política para a EJA, sendo possível constatar as contradições existentes na práxis das políticas
educacionais com as leis que as estabeleceram. Logo, o (não) lugar da EJA não se resume
apenas à não citação explícita de sua nomenclatura nos documentos, mas ao descaso e ao
desinteresse dos partidos em criar políticas públicas que atendam às especificidades da
modalidade. Assim, as considerações finais destacam como a falta da EJA em todos os partidos
não é mera coincidência, mas retrato de uma política abastada de representatividade e
autonomia que foi afetada pelos interesses do sistema econômico neoliberal. Portanto, para
realizar esta pesquisa, foram utilizadas algumas categorias de análise, como partido político em
Gramsci (2017), ideologia, hegemonia e Estado ampliado, que ajudaram no entendimento da
complexidade do objeto. Para isso, além dos estudos gramscianos, tiveram ênfase a obra
clássica de Marx (2004) e autores contemporâneos como Rummert (2007a), Gracindo (1994),
Coutinho, C. N. (2010), Fernandes (1976), Ventura (2011), entre outros.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Partidos Políticos. Hegemonia.

ABSTRACT
This dissertation aimed to assess the conceptions of Youth and Adult Education (YAE)
contained in the documents of Brazilian political parties, from 2003 to 2018. The research
presented as main questions: What are the YAE conceptions (including the “liability disclaim
as educational public policy”) expressed by the parties? Are this YAE’s parties conceptions in
accord with the human formation and societies conceptions defended by them? Which human
being and society project do they defend? Therefore, this assessment arised from the hypothesis
that YAE is neglected by political parties, since they do not explicitly present in their documents
the real importance of the modality, ignoring it as Basic Education at Elementary, Middle and
High School levels. Also, the epistemological perspective that guides this research development
is the historical-dialectical materialism, for enabling the totality apprehension that composes
the object and the analysis of its different development forms. From a methodological point of
view, the research empirical corpus was built from the survey of the 33 Brazilian parties’
documents on their official websites, currently registered at the Regional Electoral Court
(REC), and from the documental sources’ analysis. Therefore, the aim was to locate in each of
the parties the concepts contained in their documents to, thus, identify the YAE (non) place.
The research results indicated that few parties present a policy proposal for YAE, being possible
to verify the existing contradictions in the educational policies’ praxis with the laws that
established them. Then, the YAE (non) place is not just about its non explicit nomenclature
citation in documents, but to the parties’ neglect and disinterest in creating public policies that
meet the modality specifics. Thus, the final considerations highlight how the lack of YAE in all
parties is not a pure chance, but a portrait of a wealthy policy of representativeness and
autonomy that was affected by the interests of neoliberal economic system. Therefore, to
perform this research, some analysis categories were used, such as political party in Gramsci
(2017), ideology, hegemony and expanded State, that helped in understanding the object
complexity. To this end, in addition to gramscian studies, Marx’s classic work (2004) and
contemporary authors such as Rummert (2007a), Gracindo (1994), Coutinho, C. N. (2010),
Fernandes (1976), Ventura (2011), among others, were emphasized.
Keywords: Youth and Adult Education. Political Parties. Hegemony.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa analisa as concepções de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
contidas nos documentos dos partidos políticos brasileiros, no período de 2003 a 2018. No
desenvolvimento da pesquisa, buscamos selecionar, organizar e analisar as propostas para
políticas públicas formuladas para a EJA, manifestas nos documentos disponibilizados nos sites
eletrônicos dos partidos, apreendendo as concepções de EJA expressas nos referidos
documentos, seja pela presença direta ou indireta, seja pela total ausência de propostas. Nesse
sentido, o estudo discute, de maneira ampla, se e como os partidos políticos institucionalizados
abordam a Educação de Jovens e Adultos.
Trata-se, portanto, de um trabalho de pesquisa de tipo documental, que tem como
corpus empírico o estudo dos programas nacionais e de demais documentos normativos
específicos dos partidos políticos, e, neles, a busca por dados sobre a Educação de Jovens e
Adultos. Compreendemos os programas como conjuntos de princípios ou objetivos que
apresentam compromissos por atender projetos ou planos a executar, em ordem preferencial,
bem como os documentos escritos que apresentam as políticas públicas a serem executadas ou
que já foram implementadas (FERREIRA, 2008).
Para além dos limites dos partidos políticos institucionalizados, fundamentamos
teoricamente nossa análise na concepção gramsciana de partido, em uma abordagem mais
ampla. No sentido atribuído por Gramsci (1999), partido possui a função de encaminhar a classe
subalternizada1 a elaborar uma concepção do mundo que supere a visão da classe dirigente2 por
meio da filosofia da práxis3 e, assim, sobrepuje o senso comum a partir do desenvolvimento da
consciência crítica. Portanto, interpretamos o partido como “[...] organismo que é o centro de
direção e instrumento ativo do processo revolucionário (transição para o socialismo) e que é
expressão de um grupo social (classes subalternas), e somente deste grupo” (COUTINHO, S.
A. A., 2002, p. 14).
Meu primeiro contato com o tema “partido político e educação” aconteceu no ano de
2014, quando iniciei o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de Formação de
“O elemento distintivo dos subalternos e dos grupos subalternos é sua desagregação. Esses grupos (ou classes)
sociais não são apenas múltiplos, mas também divididos e bastante diferentes entre si. Embora alguns deles
possam ter atingido um significativo nível de organização, a outros falta coesão, enquanto nos mesmos grupos,
existem vários níveis de subalternidade e de marginalidade” (BUTTIGIEG, 2017, p. 1476).
2
Conforme ressalta Filippini (2017), a classe dirigente não visa à direção, mas à dominação. Dessa forma, a
capacidade de “direção” da classe dirigente manifesta-se pelo aparelho privado de hegemonia ou sociedade civil,
assim como pelos aparelhos do Estado.
3
Segundo Dainotto (2017), a filosofia da práxis é filosofia e, ao mesmo tempo, política. Sua prática faz parte do
primeiro momento em que o homem toma consciência dos conflitos de estrutura e atua para transformá-los.
1
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Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especificadamente, com as
disciplinas de EJA. À época, obtive meus primeiros contatos com a história da modalidade e
com o conceito de EJA. A partir de então, fui me interessando pelas políticas públicas que são
destinadas à modalidade e pela questão do direito à Educação Básica.
Naquele contexto, o projeto de pesquisa que resultou em monografia (MATA, 2018),
fundamentado em Gracindo (1994), analisou as propostas político-partidárias para a educação.
Na monografia, foram analisados programas de 16 partidos políticos que citam a EJA: Partido
Progressista (PP); Partido dos Trabalhadores (PT); Movimento Democrático Brasileiro (MDB);
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Democratas (DEM); Partido Social
Democrático (PSD); Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Partido Socialista Brasileiro (PSB);
Partido Republicano Brasileiro (PRB); Partido Democrático Trabalhista (PDT); Solidariedade
(SD); Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Partido Social Cristão (PSC); Partido Social
Liberal (PSL); Partido Popular Socialista (PPS); e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
Em razão do pouco tempo destinado à preparação da monografia e do surgimento de
um novo contexto político partidário ocorrido com o Golpe Parlamentar de 20164, o qual pôs
em evidência a “guinada à direita” que o bloco no poder já havia dado desde antes5, algumas
perguntas não conseguiram ser respondidas durante a elaboração do trabalho. Por esse motivo,
trouxemos essas questões para o Mestrado, de modo a contribuir com esta dissertação. Assim,
retomamos as perguntas: Como a ascensão de Michel Temer à presidência acelerou o processo
de contrarreformas6, particularmente na área da educação, também houve mudanças nos
programas educacionais para a modalidade? Quais propostas de políticas para EJA foram
elaboradas e com que concepção de EJA? Quais partidos políticos citam a EJA em seus
programas e demais documentos disponibilizados em páginas oficiais?
Na monografia, o critério escolhido para analisar os 16 programas dos partidos
políticos constituiu-se a partir da representação que estes tinham na Câmara Federal. Os
resultados encontrados para identificar os objetivos e as propostas educacionais destinados à
EJA se evidenciaram por meio das buscas realizadas nos estatutos e nas diretrizes de cada
partido. Dessa forma, foi possível constatar que, dos 16 programas dos partidos analisados,

4

Ver a obra de Singer et al. (2016), que traz um panorama aprofundado sobre o contexto político ocorrido em
2016.
5
“A direita militaresca outorgou constelações de sentido à posteridade, assim como a posteridade tratou de
rearranjá-las em formatos condizentes com as modificações sócio-históricas pertinentes” (FERNANDES;
MESSENBERG, 2018, p. 6).
6
“Outra importante observação de Gramsci refere-se ao fato de que a contrarreforma não se define como tal, como
um movimento restaurador, mas – tal como o faz o neoliberalismo de nossos dias – busca apresentar-se também
ela como uma ‘reforma’” (COUTINHO, C. N., 2012, p. 121).
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apenas o PP citou explicitamente oportunizar a EJA em seu projeto político educacional, porém,
designando-a como supletivo, o que gerou mais questionamentos acerca dos conceitos dos
projetos destinados à modalidade.
Sendo assim, a escolha deste tema de pesquisa – na Graduação e na Pós-graduação –
resultou da curiosidade suscitada a partir da leitura de Gracindo (1994) e se intensificou quando
da constatação de que poucos autores buscaram atualizar a pesquisa da autora7 ou se basear
nesta. Isso nos estimulou a dar continuidade ao tema, especificadamente, buscando um maior
conhecimento sobre ele e uma atualização sobre a modalidade EJA no âmbito da pauta de
educação dos partidos políticos.
Vale lembrar que, no contexto da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996a) –, a Educação de Jovens e Adultos
é definida como uma modalidade da Educação Básica, nos Níveis Fundamental e Médio, com
funções e finalidades específicas. Observamos, portanto, que a área é balizada pela afirmação,
no plano jurídico, do direito formal à educação, ao tempo mesmo em que ocorre efetivamente
sua negação no âmbito das políticas implementadas para a área.
Destacamos, assim, que a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de
Educação Básica destinada aos jovens e adultos da classe trabalhadora que não conseguiram
ingressar na escola ou concluir a escolarização na idade própria. Em outras palavras, é uma
modalidade de educação que possui as marcas da desigualdade social que assola a classe
trabalhadora subalternizada por relações sociais de assimetria. Em suma, a EJA é a expressão
da educação da classe trabalhadora:

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são trabalhadores com baixa
ou nenhuma escolarização. Frequentam os cursos de EJA adultos, jovens e idosos
cujas condições socioeconômicas não permitiam o acesso ou a conclusão do processo
de educação básica. Observa-se que os adultos são, geralmente, marcados pela
inserção precoce e precarizada no processo produtivo. Há, também, jovens recémegressos do ensino regular diurno, evadidos, repetentes ou expulsos, em geral
prematuramente e empurrados para a EJA, muitos conciliando escolarização e alguma
ocupação no mercado de trabalho. Não raro, quase todos repetem a “sina” de seus pais
quanto ao chamado fracasso escolar. Há, ainda, os idosos, muitos com a trajetória do
trabalho no campo e uma experiência migratória, que, embora aposentados, muitas
vezes são compelidos a criar estratégias para manter-se e/ou contribuir com o
orçamento da família. Diferentes identidades constituídas a partir de formas diversas
de inserção na vida em sociedade, mas tendo em comum o fato de serem pessoas
marcadas pela desigualdade que caracteriza a sociedade de classes. Por isso, para a
caracterização dos sujeitos da EJA, o termo “trabalhador” não é apenas um atributo,
mas um fundamento primordial para o entendimento da sua configuração, enquanto
educação básica, no âmbito de uma ordem social injusta e desigual. (VENTURA,
2011, p. 144)

7

Afirmação baseada na revisão bibliográfica.
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Isso posto, acentuamos que, no Parecer CNE/CEB nº 11 (BRASIL, 2000), cujo relator
foi Carlos Roberto Jamil Cury, a EJA possui a função de: reparar o direito negado, ou seja, o
passado histórico brasileiro de negar o acesso ao bem real e social a uma escola de qualidade;
equalizar a oportunidade/cobertura de vagas à classe trabalhadora; e qualificar o ensino para
que seja permanente por toda a vida. Segundo Haddad (2007), o Parecer CNE/CEB nº 11
(BRASIL, 2000) foi criado com a finalidade de incorporar as novas concepções de EJA às
normas e diretrizes nacionais de educação. Contudo, mesmo com as afirmações desse parecer
e das demais leis, a Educação de Jovens e Adultos, ao longo de sua trajetória histórica, tem
apresentado dificuldade para manter-se no sistema de ensino como uma política pública.
No Mestrado, com a continuidade do tema, foi possível perceber as atualizações ou
mudanças em propostas para a Educação de Jovens e Adultos, no período de 2003 a 2018.
Sendo assim, a problemática desta pesquisa se expressa nas seguintes questões: Quais as
concepções de EJA (incluindo a “desresponsabilização como política pública educacional”)
expressas pelos partidos? As concepções de EJA nesses partidos estão em consonância com as
concepções de formação humana e de sociedades por eles defendidas? Qual projeto de ser
humano e sociedade defendem?
Com base nessas questões, partimos da hipótese de que a concepção de EJA, explícita
ou omitida na maioria dos documentos dos partidos, baseia-se em uma construção ideológica
capitalista e em sua influência sobre as políticas públicas educacionais 8. Consideramos que a
conquista do direito universal ao Ensino Fundamental público e gratuito, independentemente
de idade, consagrado no art. 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), ainda parece
distante, visto que a EJA chegou aos anos 2000 sem um real posicionamento das políticas
públicas quanto ao reconhecimento de fato de suas especificidades no âmbito do direito à
educação. Isso mostra que ainda há uma grande distância entre os direitos assegurados por lei
e a realidade das políticas públicas realizadas na modalidade.
Assim, a hipótese desta pesquisa é que a EJA é negligenciada pelas políticas públicas,
pois os partidos políticos – responsáveis pela criação e pela aprovação destas – não apresentam
de forma explícita em seus documentos a real importância da EJA, ignorando o número
alarmante de adultos não alfabetizados e/ou que não concluíram a Educação Básica. Dessa
forma, os partidos políticos reforçam em suas propostas educacionais uma EJA reduzida à

8

“O Estado capitalista moderno cuidaria não só de qualificar permanentemente a [mão de obra] para o mercado,
como também, através de tal política e programas sociais, procuraria manter sob controle parcelas da população
não inseridas no processo produtivo” (HÖFLING, 2001, p. 33).
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alfabetização de adultos e à formação profissional, de modo a favorecer, mesmo que não
abertamente, os interesses do mercado de trabalho.
Portanto, o objetivo geral busca analisar as concepções de Educação de Jovens e
Adultos contidas nos documentos dos partidos políticos brasileiros, no período de 2003 a 2018,
apreendendo as concepções, seja pela presença, seja pela ausência de menção à EJA nos
referidos escritos.
Para alcançar o objetivo geral, elencamos os seguintes objetivos específicos: a)
apreender os fundamentos históricos que contextualizaram as propostas de políticas públicas
para Educação de Jovens e Adultos nos programas nacionais e documentos dos partidos
políticos brasileiros; b) identificar os projetos de educação e EJA em disputa no Brasil do século
XXI; c) identificar as propostas para EJA manifestas nos programas nacionais e documentos
dos partidos políticos brasileiros; d) analisar os programas e demais documentos dos partidos
políticos brasileiros que abordam direta ou indiretamente a EJA.
A perspectiva epistemológica que orienta o desenvolvimento deste trabalho é o
materialismo histórico-dialético (MARX, 2008), por sua apreensão radical (que vai à raiz) da
realidade e pela busca por captar, por meio do pensamento, a “coisa em si”. Nessa linha, é
necessário ressaltar que a essência não se manifesta de forma direta. Afinal, “[...] se a aparência
fenomênica e a essência das coisas coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam
inúteis” (KOSIK, 2002, p. 17). Nessa perspectiva ancorada no materialismo histórico-dialético:
“A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e
sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade” (KOSIK,
2002, p. 20).
Portanto, a escolha do método se justifica pela possibilidade da apreensão da totalidade
que compõe o objeto de estudo, visto que, para Marx (2004), é preciso apoderar-se da matéria
e analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, para descrever adequadamente o
movimento real e apontar as contradições crítica e revolucionária. Em outros termos, somente
a partir da análise empírica da matéria, o pesquisador alcança o concreto pensado. Assim, para
construir esse pensamento, é preciso iniciar pelo corpus empírico, passar pelo abstrato e chegar
ao concreto (SAVIANI, 2015).
Sabemos que esse movimento real não se apresenta de forma aparente e imediata, mas,
ao contrário, ocorre por vias históricas e dialógicas. Por isso, é importante analisar o fenômeno
em sua concretude, para, depois, decompô-lo e, assim, identificar a essência da verdadeira
realidade, que, muitas vezes, fica escondida pela aparência do fenômeno. Dessa maneira,
designa-se o mundo da pseudoconcreticidade, “[...] a qual é um claro-escuro de verdade e
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engano. O seu elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e ao mesmo
tempo o esconde” (KOSIK, 2002, p. 14).
Kosik (2002) destaca a importância de utilizar o pensamento crítico para distinguir o
movimento entre a aparência e a essência, e para entender as determinações ontológicas que
interligam a construção do mundo da pseudoconcreticidade, pois as representações que
constroem esse mundo se contradizem a todo tempo para manter sua ideologia no poder. Diante
desse contexto de contradições, utilizamos as categorias do materialismo histórico-dialético –
trabalho; classe social; totalidade; contradição – e de análise – educação; intelectual; partido
em Gramsci (2017); ideologia – para apreender a totalidade do objeto.
A princípio, buscamos captar a relação intrínseca que há entre trabalho e educação –
as principais categorias que embasam o método –, para, em seguida, entender o processo em
que ocorre a construção da Educação de Jovens e Adultos trabalhadores na conjuntura atual.
Afinal, como ensinou Marx (2004): o trabalho forma o homem enquanto sujeito em seu
processo mais criativo, sendo, portanto, este um princípio educativo.
Dando continuidade, com as categorias de análise, intentamos compreender o objeto a
partir da discussão gramsciana (GRAMSCI, 2017) de estado, intelectual, ideologia e partido
político como intelectual coletivo, visto que tais categorias conversam diretamente com o
desenvolvimento deste estudo. Portanto, a partir do método histórico-dialético, adotamos
alguns procedimentos de pesquisa. Utilizaremos, fundamentalmente, o levantamento e a
análise de fontes documentais9, mas é importante sublinhar o tratamento dado às fontes citadas.
Concordamos com Evangelista (2012) quando afirma que os materiais produzidos pelos
aparelhos estatais, pelos organismos supranacionais, pelas entidades da sociedade civil e pelos
demais intelectuais não expressam apenas diretrizes para a educação, “[...] mas articulam
interesses, projetam políticas, produzem intervenções sociais” (EVANGELISTA, 2012, p. 52).
Assim, buscamos inquirir nossas fontes, de modo a problematizá-las, lendo criticamente o que
é dito, mas também o que não é dito.
Nossos procedimentos de pesquisa consistem na sistematização e na análise dos
partidos políticos (programas nacionais e documentos específicos) e da literatura científica
relacionada ao tema (artigos, dissertações e teses), além de documentos oficiais do Estado e de
notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Com o objetivo de identificar estudos que
contribuíssem para a compreensão do tema e para a análise do campo empírico, foi utilizada
uma ampla variedade de materiais com base nos seguintes procedimentos: revisão de literatura,
9

Compreendemos “documento” de forma ampla, conforme Evangelista (2004, p. 23), “o documento pode ser de
qualquer tipo: foto, leis, documentos oficiais, dados estatísticos etc.”.
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levantamento de pesquisas relativas ao tema, e levantamento e sistematização dos programas
nacionais e dos demais documentos dos partidos políticos.
A revisão da literatura caracterizou-se pelo levantamento de autores de textos e livros
específicos sobre o tema. A finalidade desse procedimento é revisar estudos produzidos no
período desta pesquisa e atualizar os autores que deram prosseguimento com o tema. Para a
revisão da literatura, levantamos pesquisas acadêmicas, autores e livros que apresentam
continuidade ao trabalho de Gracindo (1994) ou novas pesquisas sobre o tema. Todavia,
identificamos apenas dois livros respectivos ao início do ano 2000, que discutem acerca desta
temática. Em seguida, levantamos as revistas eletrônicas, publicadas no site de periódicos da
CAPES, e identificamos um artigo que contribui para a análise do campo empírico, como
mostra o quadro 1:
Quadro 1 – Relação das revistas eletrônicas levantadas no site da CAPES

A1

A2

B1

B2

•

Educação & Sociedade

•

Educação e Pesquisa

•

Educação e Realidade

•

Educar em Revista

•

História da Educação

•

Revista Brasileira de Ciências Sociais

•

Revista Brasileira de Educação

•

Revista Brasileira de História da Educação

•

Revista Brasileira de História

•

Revista da Faculdade de Educação (Universidade de São Paulo)

•

Educação (Porto Alegre)

•

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos RBEP-INEP

•

Revista brasileira de Política e Administração da Educação

•

Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade

•

Revista de Educação Pública (UFMT)

•

Revista de Sociologia e Política

•

Cadernos de Educação (UFPEL)

•

Educação em Foco (UFJF) PRINT

•

Educação (Rio Claro – Impresso)

•

Trabalho & Educação

•

Cadernos de Pesquisa em Educação

•

Cadernos de Educação (UFPEL)

•

Revista de Educação (PUC-Campinas)

•

Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos
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B3

B4

B5

C

•

Revista da Faculdade de Educação (Universidade do Estado de Mato Grosso)

•

Revista de Políticas Públicas (UFMA)

•

Revista de Ciências Humanas

•

Revista de Ciências Humanas (UFSC)*

•

Revista Educação e Emancipação

•

Cadernos da Pedagogia (UFSCAR – On-line)

•

Contexto & Educação

•

Educação em Debate (UFC)

•

Revista de Ciências Humanas – Educação

•

Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa

•

Cadernos de Educação (UMESP)

•

Educação e Políticas em Debate

•

Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas

•

Caderno de Estudos Sociais e Políticos

*A página da Revista de Ciências Humanas (UFSC) estava indisponível.
Fonte: Brasil, 2016b.

Os quadros 2 e 3 apresentam os resultados da revisão da literatura:
Quadro 2 – Levantamento bibliográfico de livros e autores contemporâneos ao tema da pesquisa
Título do livro
Partidos políticos e educação: a extrema-esquerda brasileira
e a concepção de partido como agente educativo10
Política e educação: análise de uma perspectiva partidária 11

Autor

Ano

Gilmar Henrique da Conceição

2000

Zacarias Pereira Borges

2002

Fonte: Elaboração própria.

Segundo a sinopse do livro: “[O] estudo trata da relação entre partidos políticos e educação, enfatizando o que
se poderia chamar de formação da militância, numa pedagogia efetivamente crítica. [Privilegiou-se] o estudo da
extrema-esquerda, porque nessa, a educação política ganha maior expressão, e a concepção de partido como
agente educativo é explicitamente assumida. [...] Para realizar este trabalho, [foi feito] um levantamento histórico
dos partidos e das matrizes ideológicas que os inspiraram. Para os partidos revolucionários, educar politicamente
significa desalienar as pessoas das influências da pedagogia capitalista e construir uma sociedade socialista. Tais
partidos pretendem estar a serviço da independência e da autonomia dos trabalhadores que, conforme se supõe,
serão os novos dirigentes da sociedade” (CONCEIÇÃO, 2000).
11
Conforme aponta a resenha do livro, feita por Oliveira (2003, p. 1402-1403): “A pesquisa ‘analisa a política
educacional desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, no período de 15 de
março de 1983 a 31 de dezembro de 1994’. [Esse período de estudo corresponde ao mandato de] três
governadores pertencentes ao mesmo partido político: o PMDB’. A investigação [tem como recorte a] educação
básica, [ao passo que busca] ‘entender a interface político-pedagógica das ações desenvolvidas pelos nove
secretários de estado da educação’ [de São Paulo]”.
10
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Quadro 3 – Levantamento dos artigos análogos ao tema
Artigo

Revista
Educação &

Educação e política: a proposta integralista

Sociedade

Educação democrática, os partidos políticos e a
globalização: reflexões sobre o pensamento
político de Gramsci

Maurício Tragtenberg

1981

Marcos Vinicius Pansardi

Educação

e Anita Schlesener

Revista Brasileira

democracia, partidos e disputas entre projetos

de Estudos

2007

Andrea Gouveia

2009

Editores

2016

Pedagógicos
Educação &

O contexto político e a educação nacional

Ano

Trabalho &

Direita e esquerda na política educacional:

de administração pública municipal no Brasil

Autor

Sociedade

Fonte: Elaboração própria.

No que tange ao levantamento de pesquisas relativas ao tema, buscamos os trabalhos
acadêmicos disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, pelo fato de apresentar
um extenso histórico de contribuições com banco público de trabalhos. Por meio desse
procedimento de pesquisa, identificamos quatro dissertações e três teses cujos temas se
assemelham ao desta dissertação. Para tal identificação acerca do tema, primeiro, realizamos a
leitura preliminar dos resumos, em seguida, do sumário, do desenvolvimento da pesquisa
empírica e, por fim, das considerações finais. O quadro 4 apresenta os resultados do
levantamento de pesquisas relativas ao tema:
Quadro 4 – Levantamento de pesquisas realizado no site da CAPES
Nº

1

2

Autor

Título

Programa

Sônia

Educação e partidos políticos: análise da

Programa de

Aparecida

concepção de cidadania em governos do Distrito

Pós-Graduação

das Dôres

Federal (1995-1998 e 2003-2006)

em Educação

Karina Cintra

Partidos políticos e educação: a implantação da

Programa de

de Abreu

reforma educacional e o papel da Assembleia

Pós-Graduação

Angelo

Legislativa do Estado de São Paulo (1995-1998)

em Educação

Partidos políticos e trajetórias da política
3

Andréa Barbosa

educacional municipal: um estudo sobre uma

Gouveia

administração do PFL de Curitiba e do PT em
Londrina (2001-2004)

4

Túlio César
Dias Lopes

Partido e educação: as contribuições do Partido
Comunista Brasileiro para a educação (19581964)

Instituição
Universidade de
Brasília (UnB)

Ano

2007

Universidade
Metodista de
Piracicaba

2007

(UNIMEP)

Programa de

Universidade de

Pós-Graduação

São Paulo

em Educação

(USP)

Programa de

Universidade

Pós-Graduação

Federal de

Conhecimento e

Minas Gerais

Inclusão Social

(UFMG)

2008

2016
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5

Rosemeire

Educação e meritocracia: a ação dos partidos

Programa de

Universidade

Lopes da Silva

políticos na Assembleia Legislativa de Mato

Pós-Graduação

Católica Dom

Farias

Grosso do Sul (2007 a 2010)

em Educação

Bosco (UCDB)

Programa de

Universidade de

Pós-Graduação

São Paulo

em Educação

(USP)

Romulo
6

A educação de jovens em partido político no

Francisco

contexto de trocas e transmissões geracionais

de Castro

7

Marcos

Remuneração dos professores públicos municipais

Programa de

Universidade

Quintanilha

no Brasil: execução orçamentária, partidos

Pós-Graduação

Federal do

da Silva

políticos e valorização docente (2008-2016)

em Educação

Paraná (UFPR)

2017

2018

2019

Fonte: Brasil, 2016a.

Com relação ao levantamento e à sistematização dos programas nacionais e dos demais
documentos dos partidos políticos, foi mapeada a documentação disponível nas páginas oficiais
dos 33 partidos políticos brasileiros com registro atual no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No decorrer da pesquisa, foram encontradas várias dificuldades quanto a essas informações, o
que a tornou um caminho longo e tortuoso, com muitas idas e vindas aos sites para organização
das fontes primárias – assunto que será detalhado no terceiro capítulo da dissertação.
Os levantamentos realizados nos sites dos partidos para a construção da base empírica
documental da pesquisa nos colocaram frente ao desafio de selecionar documentos e
empreender a análise crítica, fazendo “sangrar as fontes” 12 (EVANGELISTA, 2004) acerca da
concepção das propostas de políticas públicas para EJA, estejam essas propostas explícitas ou
implícitas na documentação, ou, ainda, ausentes dela. O quadro 5 apresenta os resultados do
levantamento e da sistematização dos programas nacionais e dos demais documentos dos
partidos políticos:
Quadro 5 – Outros documentos levantados nos sites dos partidos13
Documentos

Quantidade

Diretriz

1

Artigo

3

Estatuto

5

Notícia

9

Fonte: Elaboração própria.

Apresentamos, de forma sucinta, o que será discutido em cada capítulo desta
dissertação.

12
13

Trata-se de extrair o máximo de informações que, às vezes, não são apresentadas diretamente pelas fontes.
O conceito e a explicação dos documentos encontram-se no terceiro capítulo.
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O primeiro capítulo dialoga, principalmente, com a organização do partido político
apresentado por Gramsci (1999, 2017), e discute sobre os partidos institucionalizados e suas
diferentes posições partidárias na atualidade. Nessa perspectiva, trabalhamos com as categorias
que nos ajudam a entender o Estado em sua estrutura integral, como ele busca, por meio dos
aparelhos privados de hegemonia, a conformação do homem massa, e como o intelectual e o
partido podem militar a favor da consciência crítica e “conduzir” os subalternizados ao
pensamento crítico. Além disso, este capítulo discute o conceito de intelectual (orgânico e
tradicional), bem como a concepção de homem e de sociedade nos partidos. Assim, o primeiro
capítulo nos ajuda a entender todo o processo histórico e de contradição em torno do partido e
como ele, enquanto intelectual coletivo, pode contribuir no processo de emancipação humana.
Em termos de fundamentação teórica, para este capítulo, utilizamos, sobretudo, os cadernos
gramscianos (GRAMSCI, 1999, 2001a, 2001b, 2017) e autores que dialogam com o filósofo
(RUMMERT, 2007a); COUTINHO, C. N., 2012).
O segundo capítulo dialoga com os aspectos históricos do sistema econômico do
Brasil, com a construção da Educação de Jovens e Adultos para trabalhadores e com as
influências do sistema econômico no processo de criação dos projetos para a formação da classe
trabalhadora. Além disso, o capítulo apresenta a disputa hegemônica implícita em cada projeto
para EJA e como esses projetos podem contribuir para a perspectiva do capital ou da
emancipação política. Este capítulo parte da compreensão de que, para apreender as concepções
das propostas de políticas públicas direcionadas à EJA pelos partidos políticos, é necessário
entender o atual bloco hegemônico que mantém o sistema capitalista no poder, pois os
estudantes da modalidade fazem parte da classe trabalhadora e da luta de classes que ocorre no
cerne da sociedade capitalista. Isso indica que eles estão diretamente ligados à disputa por
hegemonia: uma categoria importante para compreender as relações de desigualdades e
subalternização dos trabalhadores nesse permanente processo de luta de classes.
Já o terceiro capítulo apresenta a pesquisa empírica a partir dos levantamentos
realizados nas páginas oficiais dos partidos políticos. Além disso, traz a contextualização
teórica sobre o partido em Gramsci (2017) e os partidos políticos institucionalizados. A
finalidade deste capítulo é evidenciar a essência dessas propostas e das não propostas de
políticas públicas destinadas à EJA pelos partidos.
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1. INTELECTUAIS, IDEOLOGIA E PARTIDO EM GRAMSCI: AS
CATEGORIAS DE ANÁLISE
Para alcançarmos a compreensão da totalidade em relação ao objeto pesquisado, é
importante nos apropriarmos de algumas categorias e alguns conceitos que dialogam com o
corpus empírico desta pesquisa. Revisitamos os cadernos de Gramsci (1979, 1999, 2001a,
2001b, 2017), os quais trazem um vasto aprofundamento teórico acerca da economia, da política
e da sociedade. Assim, neste primeiro capítulo, buscamos sistematizar a contribuição das
categorias “intelectual”, “ideologia” e “partido” em Gramsci (2017) para o desenvolvimento
deste trabalho.
Neste caso, antes de analisar tais categorias, vale mencionar quem foi Antonio Gramsci
e a relevância de sua obra, sobretudo no campo das Ciências Humanas e Sociais. Filósofo
italiano, revolucionário marxista, jornalista, político crítico e um dos fundadores do Partido
Comunista da Itália, o teórico teve um importante papel com suas obras na formação da
consciência crítica da classe subalternizada. Com uma passagem de vida curta, entre os períodos
de 1891 a 1937, Gramsci vivenciou grandes acontecimentos históricos que contribuíram para
seus estudos e marcaram os rumos de nosso século, como: a Primeira Guerra Mundial, a
Revolução Russa, os levantes operários na Europa, a formação de grandes partidos políticos, a
consolidação de regimes totalitários, a depressão econômica de 1929 e a afirmação dos Estados
Unidos como potência hegemônica mundial, como bem lembrou Semeraro (1999).
Segundo Rodrigues (2015), Gramsci atentou-se para todas as transformações que
ocorreram na sociedade e, por meio de sua análise, trouxe um novo olhar científico para a esfera
da cultura, da política e das questões dos intelectuais, além de uma visão revolucionária e
estratégica que rompia com o Estado burguês no processo de transição para o socialismo
marxista. Assim, Gramsci (1979, 1999, 2001a, 2001b, 2017) deu continuidade aos estudos de
Marx (2004, 2011) e contribuiu para o desenvolvimento teórico de algumas categorias, como
as que serão dialogadas neste capítulo.

Diferentemente da maioria de seus contemporâneos, o pensador italiano estava
convencido de que somente por meio do desenvolvimento de uma consciência
histórica da realidade e de uma ação política voltada a elevar a condição “intelectual
e moral” das massas, [poder-se-ia] chegar a uma sociedade realmente “civil”, capaz
de humanizar-se plenamente e de autogovernar-se. (SEMERARO, 1999, p. 67)

Sobre essa questão, é importante ressaltar que, por meio de Cadernos do cárcere
(GRAMSCI, 1999, 2001a, 2001b, 2017), que foram produzidos enquanto Antonio Gramsci
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estava preso por associação ao regime comunista, o autor desenvolveu seus estudos mais
relevantes para a formação da superioridade hegemônica da classe subalternizada. O teórico
também apresentou o intelectual como agente principal dessa formação do movimento histórico
de luta de classes e o partido político como responsável pela reforma intelectual e moral dos
subalternizados.
Conforme destacou Gramsci (2001a), todos os homens são intelectuais e filósofos. Isso
significa que todos possuem a capacidade de pensar e refletir a respeito de determinada questão
social, política, econômica, entre outras questões. Entretanto, não significa que todos exerçam
tal função. Para o autor, o ser intelectual não manifesta apenas o conhecimento científicofilosófico, mas também o conhecimento que ele possui, a atuação político-social que apoia, e
que movimenta as reformas e contrarreformas. Portanto, para exercer a função de intelectual, é
preciso estar próximo de seus aliados, ocupar os espaços e organizar as questões políticosociais, pois esse movimento contribui para o desenvolvimento de sua capacidade intelectual.
“Por isso, seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens
têm na sociedade a função de intelectuais [...]” (GRAMSCI, 1999, p. 18).
Para compreender o movimento de lutas de classes de seu tempo, Gramsci (1999,
2001a, 2001b, 2017) revisitou os escritos de Marx (2004, 2011), os quais retratam a luta de
classes e a economia política do capitalismo. A partir de seus estudos, mais precisamente no
volume 2 (GRAMSCI, 2001a), o teórico aponta que o desenvolvimento do capitalismo trouxe
mudanças significativas à postura do intelectual para com o Estado, a sociedade e o comércio.
Baseado nesse estudo, o estudioso apresentou dois questionamentos interligados acerca dos
intelectuais: eles são um grupo autônomo e independente, ou cada grupo social tem sua própria
categoria especializada de intelectuais?
Segundo Duriguetto (2014, p. 281): “Gramsci desenvolve uma das mais importantes
reflexões acerca da questão dos intelectuais”, ao especificar a importância deles para a
organização da sociedade. O teórico marxista ressalta que cada grupo social estabelece para si
uma ou mais categorias de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria
função no campo econômico, social e político (GRAMSCI, 2001a).
Compreendemos, assim, que cada grupo social possui um intelectual orgânico que fica
à frente da organização de suas funções econômica, social e política. Isso indica que até mesmo
os grupos originários do mundo da produção econômica precisam de um ou mais intelectuais
que assumam uma postura que lhes dê homogeneidade e consciência de sua própria
responsabilidade como classe dominante. Por isso, tais grupos criam para si seus respectivos
intelectuais, que passam a representá-los social e politicamente.
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Nesse sentido, para Gramsci (2001a), o empresário representa uma elaboração social
superior, caracterizada por certa capacidade dirigente e técnica. Em outras palavras, o
empresário é um intelectual orgânico que atua junto à sociedade e possui o papel de organizador
da massa de homens, além de incentivador da confiança dos que investem em sua empresa, dos
compradores de sua mercadoria, entre outros. Dos empresários14, senão de todos, é exigida a
capacidade de organizar a sociedade em geral – em todo complexo de organismo de serviço e
de organismo estatal, tendo em vista a necessidade de criar as condições favoráveis à expansão
da própria classe –, bem como a capacidade de escolher os empregados especializados a quem
possam confiar as atividades organizativas das relações gerais externas à empresa.
Sendo assim, conforme é contextualizado pelo teórico: “[...] um empresário, por sua
capacidade dirigente e técnica, próxima da produção, seria um intelectual das classes
dominantes” (CAVALCANTE, 2016, p. 8). A respeito dessa análise, Gramsci (2001a) ressalta
que, diferentemente de como ocorrera com os burgueses no início do capitalismo, o processo
de preparação dos intelectuais pelos camponeses, no período feudal e clássico, não se concedeu
de forma organizada. Em outras palavras, ainda que desenvolvessem funções essenciais no
mundo da produção, os camponeses não conseguiam elaborar, organizar seus próprios
intelectuais “orgânicos” nem apreender nenhuma camada de intelectuais, embora outros grupos
sociais retirassem muitos dos seus. Assim, conforme destaca Duriguetto (2014, p. 282, grifo da
autora):
É nesse contexto de sua reflexão que aparece a expressão intelectual orgânico: “os
intelectuais ‘orgânicos’ que cada nova classe cria consigo e elabora em seu
desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, ‘especializações’ de aspectos
parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz”.

A partir da apropriação acerca dos intelectuais orgânicos, Gramsci (2001a) reitera a
preparação e a participação destes em meio à sociedade, ou seja, como se desenvolvem e
organizam as questões que permeiam o social. Além disso, foi por meio dessa apreensão que o
teórico conseguiu identificar as funções que destacam alguns intelectuais orgânicos da grande
massa de intelectuais. Por isso, Coutinho (1990, p. 37 apud DURIGUETTO, 2014, p. 283)
salienta que, para o teórico, “[...] o intelectual orgânico é elaborado pela classe no seu
desenvolvimento, e pode tanto ser burguês quanto proletário”. Tudo depende da aproximação

14

Compreendemos, assim, que a figura do empresário não aparece apenas no campo econômico, mas também no
campo político como organizador e dirigente de determinada classe. Por isso, Mattos (2019, p. 17) aponta que
“O intelectual orgânico, por ele exemplificado na figura do empresário – organizador da produção e dirigente
político –, figura que, por pertencimento ou adesão, representa um dado projeto político, portanto, de classe”.
26

que ele tem com cada classe, seja com os que detêm o poder (dirigentes), seja com os que são
subalternizados pelo capital.
Já o segundo termo apontado por Gramsci (2001a) é o intelectual “tradicional”15, cuja
formação ocorre a partir da ideologia dos líderes religiosos, como é o caso dos eclesiásticos,
que se destacaram por sua participação no desenvolvimento histórico, uma vez que
monopolizaram por muito tempo alguns serviços essenciais para a sociedade, como a educação,
a filosofia, a ciência, a justiça, a assistência, entre outras áreas sociais, econômicas e políticas.
Além disso, no decorrer da história, esses líderes passaram a se vincular à classe dominante,
mesmo negando, de forma utópica, sua autonomia e sua independência dessa classe.
Compreendemos que, assim como os intelectuais orgânicos, os intelectuais
tradicionais também são parte integrante das relações sociais, isto é, são pertencentes a uma
classe social e, consequentemente, representantes dos interesses comuns dessa classe. Logo, os
intelectuais não são seres isolados e muito menos autônomos, como alguns tradicionais se
colocavam. Ao contrário, também são conformistas de algum conformismo. Para Gramsci
(1999), os intelectuais têm um papel ativo na formação filosófica da sociedade, pois formam e
sustentam opiniões a partir de sua própria concepção de mundo, e, como resultado, conservam
grupos sociais que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir. Diante disso, o ser
humano é conformista de algum conformismo, seja para conformação de homens-massa, seja
para conformação de homens-coletivos. Afinal, “[...] quando a concepção do mundo não é
crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma
multiplicidade de homens-massa [...]” (GRAMSCI, 1999, p. 94).
Nesse caso, o intelectual possui a responsabilidade de analisar e criticar a própria
concepção de mundo, e, portanto, de torná-la unitária e coerente, a fim de elevá-la até o
pensamento mais evoluído de toda a população. Essa análise feita por Gramsci (1999) criticou
toda filosofia16 até os dias atuais e os “fatos históricos” existentes, na medida em que deixou
conclusões consolidadas na filosofia popular. A elaboração crítica faz parte do processo do
“conhecer-te a ti mesmo”, é a conquista da consciência daquilo que realmente é, como produto
do contexto histórico que deixou traços no ser humano, acolhidos sem análise histórica
(GRAMSCI, 1999). Com isso, quando se apresenta como organizador da sociedade a partir do
“Intelectual tradicional como pensador autônomo em relação aos conflitos políticos e sociais de sua época,
portador de um conhecimento neutro, livre de vínculos maiores com quaisquer das classes sociais fundamentais,
cuja base histórica, já superada no século XX, era o clérigo católico do Antigo Regime” (MATTOS, 2012, p.
17).
16
“Se é verdade que toda filosofia é a expressão de uma sociedade, ela deveria reagir sobre a sociedade, determinar
certos efeitos, positivos e negativos. A medida da sua importância histórica, de não ser ela ‘elucubração’
individual, mas ‘fato histórico’” (GRAMSCI, 1979, p. 34).
15

27

viés burguês, o intelectual deixa de cumprir seu real papel de conscientizar os subalternizados
de um pensamento crítico e passa, de forma contraditória, a manter essa classe presa à
hegemonia das falsas realidades impostas pelos dirigentes burgueses.
Diante desse contexto contraditório, o partido político, enquanto intelectual coletivo,
possui uma importante função em relação à questão dos intelectuais. Afinal, como destacado
por Gramsci (2001a), na sociedade civil, o partido político constitui um mecanismo que
proporciona a unidade entre o intelectual orgânico e o intelectual tradicional, a fim de “[...]
transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as
atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e
política” (GRAMSCI, 2001a, p. 24).
Desse modo, os intelectuais que integram o partido político precisam assumir a função
política que lhes cabe enquanto educadores e organizadores. Tal função reverbera para a
superação dos conceitos econômicos e coorporativos estipulados pelos dirigentes, ao nível que
se atinja a consciência ética e política de uma elaboração superior à da própria concepção de
mundo. Por isso, “[...] um partido poderá ter uma maior ou menor composição do grau mais
alto ou do mais baixo, mas não é isto que importa: importa a função, que é diretiva e
organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual” (GRAMSCI, 2001a, p. 25).
De acordo com Gramsci (2001a), não basta esse novo intelectual ser eloquente,
momentâneo dos afetos e das paixões. Porém, do novo intelectual se espera uma inserção ativa
na vida prática, como construtor, organizador e “persuasor permanente”, não apenas orador
autêntico. Em outros termos, para o teórico, o intelectual deve “[...] tornar-se dirigente,
conjugando especialização e política” (CAVALCANTE, 2016, p. 10). Sendo assim, além de
exercer sua habilidade enquanto político, o intelectual coletivo precisa estar atento às lutas de
classes, participar dos movimentos sociais e dos processos revolucionários, ser o condutor dos
debates críticos e o organizador dos homens-coletivos.
Para Gramsci (1999), partido é uma organização complexa e conceitual, que precisa
ser desvelada científica, histórica e criticamente. O Dicionário gramsciano (LIGUORI; VOZA,
2017), que contém uma compilação de sinônimos sobre as categorias abordadas por Antonio
Gramsci, destaca que o partido, assim como os sindicatos, nasceu no Estado Moderno 17, fruto
de sua afirmação, com o objetivo de abolir algumas autonomias das classes subalternas e dar
espaço à nova política estatal. Para o teórico, o partido vai além de uma mera organização
político-social. O partido que surge no Estado Moderno apresenta a finalidade de dar espaço a
17

De acordo com Filippini (2017b), o Estado moderno apresenta-se para Gramsci como uma instituição em que a
força e o consenso são utilizados para o domínio da classe dirigente.
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uma nova política estatal de preceitos capitalistas, que busca a hegemonia a todo momento.
Prova disso é que Gramsci (2017) retoma a obra O príncipe (MAQUIAVEL, 2011), para
explicar e se aprofundar mais acerca de partido político. Afinal, para Gramsci (2017), a
descrição feita por Maquiavel (2011) sobre a forma de proceder um príncipe personifica-se em
um condottiero, o qual representa o símbolo da “vontade coletiva”. E tal representação constitui
as características do príncipe atual, o príncipe moderno, o partido político, pois, assim como o
condottiero, o partido político precisa ser líder ideal, isto é, sólido com aquilo que defende e
acredita.
Segundo Gramsci (2017), a obra escrita por Maquiavel (2011) deve ser explicada e
interpretada de acordo com o contexto do autor. O teórico aponta que, ao abordar a conduta do
príncipe para com o povo, a partir da perspectiva de conduzi-los à fundação do novo Estado,
Maquiavel (2011) utiliza tratamento com rigor lógico e com distanciamento científico, no qual
o próprio autor se faz povo e se confunde com o povo. Portanto, o príncipe é algo intrínseco à
obra e precisa ser explicado como um elemento necessário que reverbera a verdadeira luz em
todo o livro, fazendo dele algo semelhante a um “manifesto político”. O teórico continua a
destacar que o livro de Maquiavel (2011) retrata o contexto político da época dele, e que o
filósofo não se restringe apenas a um mero cientista, mas também é um homem de partido, de
paixões poderosas e um político que tem como pretensões criar novas relações de força
(GRAMSCI, 2017).
Dessa forma, a obra O príncipe (MAQUIAVEL, 2011) reluz a figura do intelectual
sagaz que possui o controle por meio do temor (coerção) e do consenso dos nativos de sua
época. Afinal, para Maquiavel (2011), o intelectual político precisa saber conduzir os civis, os
estrangeiros, as conquistas, os adversários e a guerra. A partir dessa perspectiva, o autor dedicou
seus conselhos a Lourenço de Médici II, propondo como o príncipe devia se portar e como
devia exercer sua função com excelência. Dentre as questões abordadas, explicitou a
importância do domínio/controle inteligente sobre os demais. Maquiavel (2011) afirmou, ainda,
que, para ser bem-sucedido, o príncipe precisa utilizar sua força e, ao mesmo tempo, sua
capacidade argumentativa para convencer os civis.
Ao retornar para os escritos de Gramsci (2017), percebemos que ele faz uma nova
leitura científica do partido político, mas sem retirar traços destacados por Maquiavel (2011).
O teórico destaca que o moderno príncipe, o mito-príncipe, não se trata de algo concreto, não é
uma pessoa real, e sim um organismo. Em outras palavras, trata-se de um elemento complexo
da sociedade, que teve início por meio da concretização de uma vontade coletiva, reconhecida
e firmada parcialmente na ação. “Este organismo já está dado pelo desenvolvimento histórico
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e é o partido político, a primeira célula na qual se sintetizam germes de vontade coletiva que
tendem a se tornar universais e totais” (GRAMSCI, 2017, p. 16).
Logo, para Gramsci (2017), o partido político se constitui a partir de seu caráter
revolucionário, que o encaminha para a realização de duas tarefas fundamentais: “[...] a
formação de uma vontade coletiva, da qual deve ser o organizador e sua expressão ativa e
atuante; e uma reforma intelectual e moral, em que seja gestada uma nova concepção de mundo”
(CAVALCANTE, 2016, p. 3). Com isso, apreendemos que, para alcançar o caráter
revolucionário, é necessário que a grande massa entenda e aja como ser coletivo a partir da
renovação de sua consciência intelectual e moral.
Dessa forma, para realizar as tarefas citadas, o moderno príncipe deve “[...] analisar as
possibilidades reais para o desenvolvimento dessa vontade coletiva, e refletir, em seguida, sobre
as tentativas históricas de sua construção, ainda, com o foco voltado para formação econômica
determinada” (CAVALCANTE, 2016, p. 4). Além desses deveres, é fundamental desenvolver
uma vontade coletiva nacional-popular18 que articule os grupos sociais urbanos com as massas
camponesas e proponha um projeto societário que supere as relações sociais de produção
(CAVALCANTE, 2016). Isso significa que o partido político precisa estar atento à conjuntura
histórica e às contradições propagadas pelo capital, para, assim, criar possibilidades de projetos
reais de transformação revolucionária no âmbito social, econômico, político e cultural entre
toda a população.
Já referente à reforma intelectual e moral, Gramsci (2017) aponta que cabe ao moderno
príncipe ser o anunciador e o organizador dessa reforma. Isso significa preparar o terreno para
um novo desenvolvimento da vontade coletiva nacional-popular, no sentido de realizar a
formação superior e total de civilização moderna. No entanto, Gramsci (2017, p. 19) questiona:
“[...] pode haver reforma cultural, ou seja, elevação civil das camadas mais baixas da sociedade,
sem uma anterior reforma econômica e uma modificação na posição social e no mundo
econômico?”. Imediatamente, o teórico responde que, sem reforma econômica, não há reforma
intelectual e moral, uma vez que as duas reformas estão interligadas.
Assim, compreendemos que o moderno príncipe não é caracterizado por um único
indivíduo, como outrora foi personificado por Maquiavel (2011), mas por um coletivo de
indivíduos que pactuam das mesmas ideias e que se unem com a finalidade de alcançar a
hegemonia política. Em outros termos: “A hegemonia gramscista é a primazia da sociedade

18

Já que “Qualquer formação de uma vontade coletiva nacional-popular é impossível se as grandes massas dos
camponeses cultivadores não irrompem simultaneamente na vida política” (GRAMSCI, 2017, p. 18, grifo do
autor).
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civil sobre a sociedade política” (PORTELLI, 1977 apud ALVES, 2010, p. 73-74). Diante
disso, podemos considerar que o moderno príncipe surge a partir de concepções análogas que
buscam e tendem a se tornar hegemônicas e universais. Por essa razão, Gramsci (2017) o
associa a esse que surge para atender à necessidade do Estado Moderno, ao partido político.
Para o teórico marxista, o moderno príncipe continua a exercer um importante papel em meio
à sociedade: o papel do intelectual coletivo.
Nesse sentido, o partido político, enquanto intelectual coletivo, possui a
responsabilidade de criticar a concepção de mundo que forma o homem-massa19, além de
conduzir a classe trabalhadora ao grupo do homem-coletivo. Afinal, assim como o intelectual
individual, que precisa passar pelo processo de reconhecimento de si próprio, o intelectual
coletivo também precisa fazer uma análise crítica das filosofias, cujo pensamento se estabeleceu
por meio do senso comum. Por esse motivo, Gramsci (2017) recorre à obra de Maquiavel (2011)
para compreender a filosofia apresentada e criada por ele acerca desse intelectual que não media
esforços para conquistar a hegemonia e se manter no poder. Portanto, quando o filósofo
marxista afirma que o intelectual precisa analisar criticamente o mundo que o cerca e como lida
com as questões estabelecidas por esse mundo, ele ressalta a necessidade de uma análise
histórica das filosofias que antes foram estabelecidas de forma discriminatória. Em outras
palavras, é necessário fazer uma análise da conduta do moderno príncipe com a história e
dialogar com as contradições que foram impostas.
Assim, a conduta do partido pode ser analisada a partir de seu posicionamento
ideológico, de sua linguagem e da forma com que se posiciona sobre seus ideais. Por isso, “[...]
o moderno Príncipe deve e não pode deixar de ser o anunciador e o organizador de uma reforma
intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno para um novo desenvolvimento da
vontade coletiva nacional-popular [...]” (GRAMSCI, 2017, p. 18). Afinal, é por intermédio da
reforma intelectual e moral que o intelectual coletivo assume a posição da filosofia da práxis20,
na qual busca conduzir a sociedade – especialmente os dirigidos da classe trabalhadora – a uma
concepção de vida superior.

“O homem-massa [...] não possui clara consciência do significado de sua própria ação e não avalia criticamente
sua forma de participação no processo histórico; [...]” (RUMMERT, 2007b, p. 15).
20
“O caminho apontado por Gramsci para a elaboração da filosofia da práxis remete, novamente, à historicidade,
na medida em que defende que ela só se realiza no estudo concreto da história passada e da atividade presente
de criação da história atual. O resultado desse tipo de ação [...] é a fundamentação de uma filosofia que, na
medida em que se impõe como um pensamento original e vigoroso, supera e incorpora as outras. Incorporar, no
entanto, não significa emprestar as soluções já estabelecidas, mas [se apropriar] dos problemas e solucioná-los a
partir de novas perspectivas metodológicas, e, nesse movimento, [manter] sua independência frente aos
paradigmas teóricos, filosóficos e científicos anteriormente estabelecidos” (GOMES, 2014, p. 13).
19
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Desse modo, a reforma se justifica em forjar um bloco intelectual-moral que torne
possível um progresso político-intelectual da massa e não restrito somente aos pequenos grupos
de intelectuais. Esse progresso promove a compreensão crítica de si mesmo por meio de uma
luta de hegemonias políticas com contrastes no campo da ética e da política, atingindo a
elaboração superior da própria concepção do real. Portanto, a consciência hegemônica acerca
da política é o primeiro passo para se conquistar uma mentalidade crítica da realidade
(GRAMSCI, 1999).
É por isso que deve chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento político
do conceito de hegemonia representa, para além do progresso político-prático, um
grande progresso filosófico, já que implica e supõe necessariamente uma unidade
intelectual e uma ética adequada, e uma concepção do real que superou o senso
comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos. (GRAMSCI,
1999, p. 104)

A classe trabalhadora rompe com a filosofia do senso comum quando passa a
desenvolver a consciência crítica de si e das ideologias que a cercam. Essa consciência crítica
a impulsiona a uma nova superioridade política a partir da conquista hegemônica. Assim, o
progresso filosófico se inicia com a atuação do intelectual que provoca os questionamentos
críticos à classe trabalhadora. Isso revela que toda propulsão hegemônica é iniciada pela
provocação do intelectual à classe. E se o partido também é um intelectual, possui a função de
encaminhar a classe trabalhadora à elaboração de uma concepção de mundo que supere a visão
do dirigente por meio da filosofia da práxis, uma vez que essa filosofia, diferentemente da
tradicional, apresenta uma atitude crítica, política e, ao mesmo tempo, polêmica “[...] como
superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente” (GRAMSCI,
1999, p. 101).
Diante disso, cabe ressaltar que, com o surgimento da modernidade, os partidos
políticos passaram a ter maior representatividade na formação da concepção de mundo,
tornando-se elaboradores da ética e da política que se adequavam à filosofia de mundo
pertencente a eles. Nesse sentido, compreendemos que o partido político, enquanto organismo
ativo, deva atuar em conformidade com o grupo social que represente a classe subalterna, além
de direcionar determinada classe para o desenvolvimento revolucionário. Nesse caso, o partido
político é a expressão de um grupo social, de um grupo de classe. Em outras palavras, o partido
opera o processo de transformação das concepções de mundo, uma mudança social, ética e
política que é promovida a partir de posicionamentos antagônicos relacionados às filosofias
passadas. Por meio desse processo, “[...] os partidos selecionam individualmente a massa
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atuante, e esta seleção opera-se simultaneamente nos campos prático e teórico, com uma relação
tão mais estreita entre teoria e prática [...]” (GRAMSCI, 1999, p. 105).
O partido moderno não prioriza somente a prática da massa. Ao contrário, como
intelectual, entende que, mesmo que a massa seja atuante em sua prática revolucionária, é
preciso haver união com a teoria. O conhecimento é fundamental para visualizar e, sobretudo,
entender as relações de forças políticas que condicionam a tensão entre dirigidos e dirigentes
presentes na sociedade. Para Gramsci (1999), o homem toma consciência das relações de forças
políticas quando consegue se colocar como um ser crítico atuante, pois tais relações são
compostas por momentos distintos.
Sobre essa questão, como exemplo de sua afirmação, Gramsci (2017) propõe três
análises de diferentes graus acerca das “relações de forças”. A primeira análise indica a relação
de forças sociais que, segundo Rodrigues (2015), certifica-se das condições necessárias e
suficientes para uma transformação, verifica as condições dadas para a transformação e
identifica, de modo objetivo, a realidade material que não se pode modificar. Em outros termos:
Com base no grau de desenvolvimento das forças materiais de produção, têm-se os
agrupamentos sociais, cada um dos quais representa uma função e ocupa uma posição
determinada na própria produção. Esta é uma realidade rebelde: ninguém pode
modificar o número das empresas e de seus empregados, o número das cidades com a
sua dada população urbana etc. Este alinhamento fundamental permite estudar se
existem na sociedade as condições necessárias e suficientes para a sua transformação,
ou seja, permite verificar o grau de realismo e de viabilidade das diversas ideologias
que nasceram em seu próprio terreno das contradições que ele gerou durante seu
desenvolvimento. (GRAMSCI, 2017, p. 41)

A segunda análise avalia os grupos sociais em três etapas, com base nos seguintes
graus: 1) homogeneidade; 2) autoconsciência; e 3) organização. A avaliação do grau de
homogeneidade dos grupos sociais corresponde a seu aspecto econômico-corporativo: os que
consideram ser solidários uns com os outros, como, por exemplo, o comerciante com outros
comerciantes, um fabricante com outros fabricantes etc. Esses grupos se sentem relevantes para
a unidade social, de forma a organizá-la, porém, não se sentem pertencentes à sociedade como
um todo. A avaliação do grau de autoconsciência dos grupos sociais apresenta a conquista da
consciência solidária dentro do interesse de todos os membros, mas ainda no campo meramente
econômico. Por fim, a avaliação do grau de organização dos grupos sociais apresenta como
momento significativo a obtenção da consciência crítica e não solidária, diferentemente da
etapa anterior, que aponta traços de solidariedade e, ao mesmo tempo, particularidade com o
grupo em comum. Os grupos sociais que praticam a consciência crítica conseguem superar os
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próprios interesses corporativos a fim de lutar pelos interesses dos grupos subordinados,
tornando-se, assim, parte deles. Sobre essa avaliação, Gramsci (2017, p. 42) ressalta que:
Esta é a fase estritamente política, que assinala a passagem nítida da estrutura para a
esfera das superestruturas complexas: é a fase em que as ideologias geradas
anteriormente se transformam em “partido”, entram em confrontação e lutam até que
uma delas, ou pelo menos uma única combinação delas, tenda a prevalecer, a se impor,
a se irradiar por toda área social, determinando, além da unicidade dos fins
econômicos e políticos, também a unidade intelectual e moral, pondo todas as
questões em torno das quais ferve a luta não no plano corporativo, mas num plano
“universal”, criando, assim, hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma
série de grupos subordinados.

É nessa etapa de organização dos grupos sociais que se explica o Estado e que se criam
as condições para o exercício da hegemonia. Essas condições pressupõem a consideração
dominante por parte dos grupos dirigentes, principalmente a questão ético-política que a
caracteriza. Assim, o exercício da hegemonia presume que o grupo dirigente mantém um
equilíbrio entre a força e o consenso, tendo uma atenção especial sobre o consenso no sentido
de que este é decisivo na manutenção de qualquer força21 (RODRIGUES, 2015).
A terceira análise do “[...] grau das ‘relações de forças’ refere-se às relações militares
e [às] forças político-militares, à demonstração de força de uma nação sobre outra, dado que as
lutas militares ocorreram [...] no campo político-militar, nas negociações, nas ameaças”
(RODRIGUES, 2015, p. 13). Assim, as relações de forças “[...] mostram quais são os pontos
de menor resistência, nos quais a força da vontade pode ser aplicada de modo mais frutífero,
[...], indicam a melhor maneira de empreender uma campanha de agitação política, a linguagem
que será mais bem compreendida pelas multidões” (GRAMSCI, 2017, p. 46). Por essa razão,
segundo Rodrigues (2015), o político, o homem de Estado, ao mesmo tempo que está centrado
em torno do “deve ser”, também mantém uma efetiva atuação na realidade, no “ser”. Isso indica
que se deve “[...] agir na perspectiva de superação, de modo a apontar [...] novos objetivos a
serem perseguidos, a partir das condições básicas para sua efetivação [...]” (RODRIGUES,
2015, p. 13).
Portanto, conforme afirma Gramsci (2017), o político precisa ser criativo e,
simultaneamente, suscitador de homens-coletivos. Afinal, ao mesmo tempo que cria relações
de forças, o político consegue fomentar novos ideais na sociedade subalternizada. Contudo, o
21

“O exercício ‘normal’ da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime parlamentar, caracteriza-se pela
combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o
consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso
pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e associações –, os quais, por isso, em certas situações, são
artificialmente multiplicados” (GRASMCI, 2017, p. 96).
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teórico faz questão de explicitar que o político não cria a partir do nada e que não se move a
partir de seus sonhos e desejos. Ao contrário, ele segue em direção ao progresso, transformando
os ideais políticos, construído do senso comum, da individualidade, da solidariedade e da moral
capitalista. Enfim, o político faz parte do homem de Estado, graças a sua atuação no fomento
das relações de força política.
O político pode tanto atuar no Estado como novo intelectual quanto ser ator do
aparelho de hegemonia da classe dirigente, dependendo de sua atuação política. Quando atua
em favor da hegemonia política da classe dirigente, o político se inclui no conceito da dupla
perspectiva do Estado: coesão e consenso. Em outros termos, o intelectual utiliza seu papel de
organizador para manter a concordância da classe subalternizada a sua pseudorrealidade,
enquanto o Estado utiliza a força para amedrontar aqueles que não seguem/cumprem as
determinações da ditadura empresarial burguesa. Por essa razão, “Gramsci apresenta como
tarefa da classe trabalhadora formar seus próprios intelectuais orgânicos. Entendendo esse
intelectual como organizador e persuasor permanente, nada mais próximo dessa figura que o
militante partidário [na luta pela contrarreforma]” (MATTOS, 2012, p. 19).
Diante das categorias gramscianas de intelectuais, ideologia e partido político, esta
pesquisa se propôs a analisar se os partidos políticos atuais têm se posicionado como
especialistas intelectuais da classe subalternizada, especialmente na formulação de propostas
educacionais para os jovens e adultos, ou se estão utilizando sua função para beneficiar a classe
burguesa.

1.1 Concepção de homem e de sociedade nos partidos

Antes de abordarmos a concepção de homem e de sociedade nos partidos políticos,
precisamos apresentar esses conceitos a partir das perspectivas do marxismo e do capital, uma
vez que ambas revelam realidades completamente antagônicas acerca dessas noções. É
importante compreendermos esses dois conceitos – homem e sociedade – em sua essência, pela
explicação que nos fornecem acerca dos projetos educacionais criados pelos partidos políticos,
o que nos ajuda a entender a educação em sua totalidade, apreendendo o movimento político
organizado por eles.
Conforme destaca Marx (2011), a essência do homem é formada pelas relações sociais,
ou seja, a humanização do ser biológico acontece dentro da sociedade e pela sociedade. Para o
autor, o homem é um ser real que existe empiricamente a partir da construção material de sua
história e de sua existência. Dessa forma, Marx (2011) afirma que os indivíduos não se tornam
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homens sozinhos, mas dependem da relação social com outros humanos para apreender e
construir, de forma plena, sua vivência. Então, a partir da interação com o outro, o homem se
agrupa para produzir seu sustento e suas condições materiais.
Logo, não é a consciência que determina o ser humano, mas sim sua relação social.
Contudo, para que essa relação aconteça, é preciso que o homem, como ser natural, aja de
acordo com seu instinto. Isso:
Significa aceitar o homem como um ser que pertence à natureza e que, por isso,
encontra-se submetido ao estatuto da dependência, tal como qualquer animal ou
planta. Faz parte da essência do homem [...] que ele seja obrigado a se apropriar dos
objetos que lhe são exteriores. (GOMEZ, 2004, p. 23)

De acordo com Marx e Engels (2007, p. 87): “Tal como os indivíduos exteriorizam
sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que
produzem como também com o modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto,
depende das condições materiais de sua produção”. Dessa maneira, o homem é distinguido por
sua forma de produção de vida, sua organização corpórea e seu modo de agrupamento. Então,
por meio de sua inserção na sociedade e, posteriormente, no trabalho, o homem cria
mecanismos que o diferenciam dos demais seres que não possuem um processo de construção
criativa, isto é, pensante igual à dele. Mesmo o homem sendo parte da natureza e dependendo
dela para sobreviver, assim como os animais, o modo de produzir sua existência o diferencia
dos demais seres, pois, a partir de seu ato de criação, ele transforma a natureza para melhor
adaptá-la a suas necessidades e a seus interesses. Marx (2011, p. 26, grifo do autor) explica que:

Nos outros animais, esse metabolismo é sempre uma adaptação passiva,
geneticamente determinada, às mudanças das condições do ambiente, ao passo que,
no ser humano, o metabolismo caracteriza-se por uma adaptação ativa, metabolismo
por meio do qual, pelo trabalho, o ser humano cria as condições materiais de sua
própria reprodução.

Assim, compreendemos que o trabalho conduz o homem a seu ato de criação sobre a
natureza, afastando-o da animalidade e permitindo que desenvolva uma série de capacidades e
faculdades que só ele, com sua criatividade e suas funções fisiológicas, pode realizar e
desenvolver, uma vez que:

[...] se diferencia dos outros animais por muitas características, mas a primeira,
determinante, é a capacidade de trabalho. Enquanto os outros animais apenas
recolhem o que encontram na natureza, o homem, ao produzir as condições de sua
sobrevivência, a transforma. (MARX; ENGELS, 2007, p. 14)
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Logo, podemos considerar que o trabalho humaniza o homem e, por meio dele, “[...]
o homem se diferencia da natureza, mas não rompe com ela. Sobre a sua universalidade natural,
o homem produz a sua particularidade através do trabalho. O homem apresenta-se, então, como
um ser que é determinado por sua historicidade [...]”22 (GOMEZ, 2004, p. 25).
Dessa forma, compreendemos que, desde seu nascimento, o ser humano está em
constante criação e aprendizagem com a natureza, pois a maneira como a manuseia por meio
de seu trabalho interfere em todo o processo de construção social. Por isso, a sociedade se
organiza de acordo com as demandas do trabalho, ou seja, o homem cria e recria objetos,
aparatos e costumes a partir dos novos desafios que lhe são apresentados, não ficando estagnado
apenas em uma criação. Ao contrário, ele busca inovar e ampliar seu leque de invenções para
alcançar toda a sociedade.
Assim, conforme destaca Gomez (2004), o homem adéqua o trabalho a suas
necessidades, além de produzir meios que compõem a sociedade, já que sua produção se
encontra em sentido mais amplo ao engendrar a religião, a família, o Estado, o direito, a moral,
a ciência e a arte, por exemplo. Esses outros tantos “modos particulares” da produção são
estritamente humanos, visto que somente nós podemos criar a partir de nossa intelectualidade
repleta de interesses científicos, intenções religiosas e ambições políticas.
Com isso, a humanização do ser humano toma novos sentidos e novos significados,
principalmente no que diz respeito à sociabilidade, pois, ao ampliar a organização social, o
homem começa a se apropriar de seu sentido político e de sua atuação enquanto ser social. A
forma de o homem se organizar socialmente influencia diretamente em seu modo de trabalho.
Marx (2008) afirma que, quando alcança a consciência acerca de sua realidade e se relaciona
com outro homem, o sujeito compreende sua real força de produção material e configura o
sentido social do zoon politikon23. Como resultado, o homem não se torna um sujeito insociável.
Ao contrário, torna-se um homem real, na medida em que se relaciona com o outro. Portanto,
o homem que compõe o ser social torna-se o motor e o construtor da história por meio da práxis.
Isso indica que, a partir de sua consciência crítica e de sua prática política, o homem constrói a
história social.
Gramsci (1999) destaca que, para compreender o homem, é preciso entender o
processo de seus atos, de sua práxis, ou seja, como ele atua a partir de suas organizações sociais

“[...] o homem é um ser histórico, o que é dado por sua capacidade de trabalho” (MARX; ENGELS, 2007, p.
12).
23
“O homem, no sentido mais literal, é um zoon politikon [animal político – grego], não somente um animal
sociável, senão também um animal que só pode se isolar dentro da sociedade” (MARX, 2008, p. 22).
22
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e políticas. A partir dos estudos gramscianos, Rummert (2007a) ressalta que o ser humano faz
parte de uma complexidade de relações sociais ativas e que, mesmo possuindo sua
singularidade, somente esse elemento não explica o conceito de homem. Assim, Gramsci se
propõe a responder não “o que é homem?”, mas sim “o que o homem pode se tornar?”.
Sabemos que o ser humano é capaz de construir seu destino não apenas por meio de
sua singularidade, mas também por meio das influências histórico-sociais que o cercam. Sendo
assim, considerado como um bloco histórico “[...] de elementos puramente singulares e
subjetivos e de elementos de massa – objetivos ou materiais – com os quais o indivíduo está em
relação ativa [...]” (GRAMSCI, 1979, p. 47), o autor salienta que “[...] o indivíduo é não
somente a síntese das relações existentes, mas também a história dessas relações, isto é, o
resumo de todo o passado” (GRAMSCI, 1979, p. 15).
Compreendemos, assim, que o homem não representa apenas o agora, mas todo o
contexto histórico-social de determinada classe, visto que “[...] vivencia, de formas múltiplas,
um amplo e complexo conjunto de relações pedagógicas implícitas em todas as relações
sociais” (RUMMERT, 2007b, p. 15). Por isso, não podemos limitar o homem a um mero
indivíduo, como faz a filosofia e a religião, já que ele é composto por um conjunto de relações
que o formam e humanizam para uma atuação social.
De acordo com Gramsci (1979), o conceito de homem precisa ser reformulado para
além da individualidade. É necessário apresentar outros elementos que o compõem, como o
indivíduo, outros homens e a natureza. Segundo o teórico, o processo desses dois últimos
elementos não é tão simples, pois, para que ocorra, deve haver uma relação orgânica entre os
seres humanos e a natureza. Isso significa que o indivíduo não se relaciona com outros homens
por justaposição, mas por identificação com determinado grupo social, da mesma forma que
não se aproxima da natureza sem o trabalho.
Os estudos de Rummert (2007a) salientam que Gramsci (1979), ao apontar os
elementos histórico-sociais que compõem a formação do homem, identificou que os seres
humanos estão vinculados a um grupo social. Sua concepção de mundo revela as relações
sociais nas quais estão envolvidos, com maior ou menor participação ativa e consciência crítica,
uma vez que o grau de consciência crítica determina as diferentes dimensões do homem.
O grau de consciência crítica fez com que Gramsci (1999) assinalasse estes dois tipos
de homens existentes: 1) o homem-coletivo; 2) o homem-massa. Essas duas concepções
experimentam dimensões sociais completamente antagônicas, visto que, enquanto o primeiro
caminha para a tomada da consciência crítica em sua prática, o segundo permanece
fundamentado pela filosofia do senso comum.
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De acordo com Gramsci (1999), o homem-massa não possui uma clara consciência
teórica acerca de sua prática. Sendo assim, sua atuação não conta com um conhecimento de
mundo significativo para transformá-lo, podendo até mesmo ocorrer uma contradição histórica
entre a consciência teórica e o agir do homem ativo de massa. Essa postura revela um
pensamento desagregado e assistemático, “[...] assumindo como sua uma concepção de mundo
em que predominam elementos da concepção de mundo imposta pela classe que detém o poder,
o que o impede de agir de modo crítico e coerente” (RUMMERT, 2007b, p. 15). O homemmassa age de acordo com sua consciência acrítica, e, consequentemente, seu pensamento fica
restrito à teoria do senso comum. Esse tipo de homem pouco exercita o pensamento crítico e
acaba se conformando com a concepção de mundo da classe dominante. Por isso, torna-se mais
atrativo aos grupos precursores da hegemonia que detêm o domínio, além de atrair os homens
que se identificam com o sistema econômico capitalista, o liberalismo e o conservadorismo.
Assim, o indivíduo ativo possui dificuldades para conhecer a si mesmo e para transformar a
realidade concreta da sociedade. Ele necessita passar por uma transformação ética e moral que
o direcione para a práxis revolucionária.
Já o homem-coletivo ultrapassa a barreira do individualismo imposta pelo capitalismo
ao se tornar um político crítico, visto que atua em defesa do socialismo e da emancipação social.
Em conformidade com Gramsci (1999), Rummert (2007a) destaca que esse tipo de ser humano
participativo e consciente conhece a si mesmo e identifica a importância de seus atos no
processo histórico, sendo capaz de criticar a concepção de mundo existente e os conformismos
filosóficos implementados pela filosofia popular. Além disso, o homem-coletivo possui a
capacidade de modificar seu próprio destino e as relações sociais existentes por meio do ato
político de conscientizar seu grupo social. Portanto, o homem-coletivo elabora, de forma crítica
e coerente, sua concepção de mundo sem precisar se guiar pelas influências externas.
Ao estudarmos esses dois conceitos sobre o homem, entendemos com maior exatidão
o que Gramsci (1999) quis salientar: não é possível definir a concepção humana apenas por sua
individualidade, já que a própria natureza humana não permite que ele – o ser humano – se
forme sozinho, mas por meio das relações sociais. Isso mostra que a concepção de mundo do
ser humano está relacionada diretamente à identificação com seu grupo social. Por esse motivo,
Gramsci (1999) faz questão de ressaltar que as relações sociais determinam o homem, ao
exemplificar suas escolhas, como o que come, o que veste, o que reproduz etc. Logo, “[...]
podemos perceber, aqui, que o conceito de homem, em Gramsci, mais do que uma definição,
constitui uma explicitação de sua visão de processo, rico de potencialidades” (RUMMERT,
2007b, p. 17).
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Entrelaçado à concepção de homem e de sociedade, Gramsci (1999) destaca a
participação da ideologia na construção do processo histórico em seu sentido prático-social,
pois entende que a ideologia se estende não apenas como prática de dominação, mas também
como um veículo aglutinador e organizador das diferentes forças sociais. Dessa forma, a
ideologia, mesmo em seus diferentes níveis de elaboração e complexidade, está presente em
todo o tecido social como um dos elementos organizadores de um dado momento histórico
(RUMMERT, 2007a).
Quando observamos os escritos gramscianos, conseguimos identificar a aproximação
que o teórico faz entre a concepção de mundo e a ideologia:

Pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo,
precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham um mesmo modo de
pensar e de agir. [...]
[Assim, a ideologia é] o significado mais alto de uma concepção do mundo, que se
manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as
manifestações de vida individuais e coletivas. (GRAMSCI, 1999, p. 94; 98)

Portanto, os elementos ideológicos estão bem presentes na formação do ser humano e,
consequentemente, da sociedade, posto que “[...] a ideologia, em seu sentido cultural e político,
desempenha funções ordenadoras nos sistemas societários” (RUMMERT, 2007a, p. 21).
Sabendo disso, o sistema capitalista desempenha tais funções para a conciliação de interesses
opostos e estruturalmente antagônicos, a fim de estabelecer a hegemonia da classe dominante.
Nesse sentido, as sociedades ideológicas passam a agir de forma consensual a partir do
convencimento do homem-massa (RUMMERT, 2007a).
A ideologia capitalista utiliza como cartilha para o convencimento dos subalternizados
a universalidade de seus ideais, pois, por meio dela, conforme destaca Gramsci (1999), a classe
dominante propaga uma falsa liberdade esmagadora, a qual faz o ser humano assimilar e se
tornar passivo, transformando-o, assim, em instrumento para criação de uma nova forma éticopolítica. Nessa lógica, a estratégia do capital está em anular a natureza do homem em seu
aspecto criativo, ativo e político para manter sua hegemonia no poder. A classe dominante se
apropria de termos que conduzem a classe subalternizada ao consenso de que todo o homem é
livre, a desigualdade é natural, a ascensão social se conquista por mérito, entre outros conceitos
difundidos e reafirmados pelo senso comum.
Cabe ressaltar que, segundo Souza (2010), desde sua revolução até os dias de hoje, a
classe burguesa segue se apropriando de obras que cooperam para sua fundamentação de
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homem e de sociedade, como, por exemplo, os escritos de Locke (2005 apud SOUZA, 2010)24,
que, assim como a classe burguesa, defende o direito à propriedade privada, à liberdade
individual e à tolerância religiosa. Esse pensamento contribuiu, posteriormente, para a
organização da sociedade civil a partir do estabelecimento de um contrato social, o qual
apresentava a ideia de uma vigência de liberdade e igualdade entre os indivíduos para obter
uma harmonia social.
Além de Locke (2005 apud SOUZA, 2010), os burgueses se respaldaram na teoria do
iluminista Rousseau (2001 apud SOUZA, 2010), que acreditava que a soberania estava
localizada com o povo, e que o Estado precisava estar a serviço dele. Para o iluminista, a
soberania do povo era intransferível, mas existia a necessidade concreta de líderes políticos.
Pensadores como esses difundiram ainda mais os conceitos de Estado e sociedade civil
(SOUZA, 2010).
Na atualidade, conforme aponta Sousa (2014), também existem teóricos que propagam
a ideia do capital, como o caso de Rawls (2008 apud SOUSA, 2014), que apresentou um
conceito mais moderno para o liberalismo, pois admitiu a preocupação e a intervenção do
Estado com a pobreza, a doença, as carências educacionais, a falta de habitação, entre outros
assuntos sociais. Para o filósofo político:

[...] a justiça social que defende, característica de Welfare state (Estado do bem-estar),
articula dois princípios fundamentais: por um lado, o princípio de igual liberdade, com
todos a terem, do mesmo modo, o direito às liberdades básicas, como a liberdade de
expressão, de consciência (de religião), de votar...; por outro lado, o princípio da
diferença, ao aceitar que as desigualdades sociais e [econômicas] podem até ser
vantajosas para todos, desde que se cuide do bem-estar dos mais desfavorecidos da
sociedade. (RAWLS, 2008 apud SOUSA, 2014, p. 11, grifo do autor)

Assim, o Estado tem a função de redistribuir o rendimento e o fornecimento de bens e
serviços primários aos mais pobres, a fim de que todos os indivíduos da sociedade usufruam do
bem-estar social (SOUSA, 2014).
Nesse contexto, Marx (2004), a partir de seus estudos, conseguiu identificar as
contradições e os fetiches da idealização da sociedade capitalista. Essa idealização do capital
constituiu as filosofias idealista e política, que são “[...] marcadas pela não ultrapassagem do
nível aparente da realidade” (SOUZA, 2010, p. 35). Sobre essa questão, Marx e Engels (2007)
já haviam chamado a atenção para o fato de que a sociedade civil:
24

“A obra de Locke intitulada Segundo tratado sobre o governo civil, [escrita] por volta do final da década de
1670, é considerada o marco da formulação teórico-política liberal. À época, o pensamento de Locke estava
sendo influenciado pelas tensões sociopolíticas que antecederam a chamada Revolução Gloriosa” (SOUZA,
2010, p. 30, grifo do autor).
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Como tal, desenvolve-se somente com a burguesia, com este mesmo nome, no
entanto, foi continuamente designada à organização social que se desenvolve
diretamente a partir da produção e do intercâmbio e que constitui em todos os tempos
a base do Estado e da restante superestrutura idealista. (MARX; ENGELS, 2007, p.
74)

Assim, a sociedade civil passa a ser um instrumento do capital para favorecer a
hegemonia da classe burguesa. Em outros termos, para Marx e Engels (2007), os indivíduos da
classe dominante, por meio do Estado, fazem valer seus interesses comuns e reduzem a
sociedade civil para adquirir sua forma política. Nesse sentido, os teóricos criticam o modo
ilusório com que a lei capitalista apresenta a vontade coletiva e a liberdade, ao reduzir o direito
do homem a sua legislação. Portanto:
Longe de ser o “reino da liberdade”, a sociedade civil-política burguesa, regida pela
lógica da acumulação de capital, lança milhares de seres humanos em uma situação
de pobreza extremada – será criada uma superpopulação relativa que será
sistematicamente expulsa do mercado de trabalho, única via de manutenção de sua
sobrevivência. (SOUZA, 2010, p. 36, grifo do autor)

Entendemos que a liberdade apresentada pela burguesia é muito limitada, sendo, de
fato, uma alienação à classe trabalhadora, pois, conforme apresenta Rummert (2007a), a classe
dominante passa a naturalizar questões como desigualdade e a atribuir o direito de fala e decisão
de todo o bloco social aos dirigentes da classe burguesa.
O ser humano está envolvido em relações sócio-históricas, e estas, em uma disputa de
classes que resulta na sua concepção de mundo enquanto homem e sociedade. A forma como
cada um se vê é importante no processo de emancipação ou alienação. E o mesmo acontece
com os partidos, pois identificar o modo como eles entendem o homem e a sociedade nos ajuda
a compreender os projetos criados por esses intelectuais coletivos para o desenvolvimento e a
intervenção social. Portanto, como destacou Gramsci (1999), dependendo da concepção de
mundo que os partidos defendam, eles se tornam conformistas da ideologia dominante e
precursores dela ou do homem-coletivo, militante a favor das causas da classe trabalhadora.
Apresentaremos no quadro 6, a seguir, a concepção de homem e de sociedade que os
partidos políticos defendem explícita ou implicitamente, a partir do levantamento de seus
documentos. Cabe ressaltar que o quadro foi organizado em três cores, sendo: a cor verde para
os partidos que se identificam com a ideologia capitalista que atuam favorecendo a reprodução
desse sistema, ou seja, que representam forças sociais pró-capitalismo, com ênfase em
princípios do liberalismo; a cor azul para os partidos que também se identificam com a ideologia
capitalista e ainda assumem, explicitamente, uma postura conservadora, ou seja, que aliam o
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liberalismo econômico ao conservadorismo em suas pautas; e a cor amarelo para os partidos
que se identificam com uma perspectiva social transformadora e se aproximam de projetos de
sociedade não capitalista, ou seja, que representam forças sociais com vistas a um projeto
societário socialista construído a favor da classe trabalhadora. Além das cores, foram destacadas
em negrito as palavras que reforçam a posição ideológica dos partidos.
É importante salientar que a ordem em que se encontram os partidos segue a mesma
ordem apresentada pelo TSE.
Quadro 6 – Concepção de homem e de sociedade nos partidos
Partido

Concepção de homem

Concepção de sociedade
Defesa

MDB

da

democracia

abrangente,

Defesa da soberania do povo e da

sustentada por um Estado soberano e

liberdade do ser humano.

protegido por um governo responsável para
com a cidadania.
Defesa de uma sociedade soberana, justa,

PTB

-

fraterna e com o Estado cada vez mais
mínimo.

Defesa dos valores humanos a partir do
trabalho como uma das verdadeiras
dimensões de justiça no conjunto das
PDT

relações sociais. Homem na condição de
ser social, sujeito de ação e consciente de
sua

liberdade

e

Defesa de uma sociedade democrática,
pluralista, livre, justa e socialista.

comprometido

solidariamente com a sociedade.

PT

Defesa da democracia plena exercida pela
grande massa (homem).

Defesa

de

uma

sociedade

socialista

democrática, livre, justa e solidária com o
objetivo de construir o socialismo.
Defesa de uma sociedade democrática, do

DEM

Defesa da liberdade do ser humano.

Estado de direito, da livre iniciativa e da
justiça social.
Defesa de uma sociedade socialista, de alta

Defesa da participação política e da
PCdoB

liberdade

do ser

humano para a

construção do socialismo.

produtividade social do trabalho, superior à
do capitalismo, solidária e humanista.
Estado democrático, laico, inovador, que
garanta ampla liberdade para o povo e sua
participação política na gestão do Estado.

PSB

Defesa da

participação política e

liberdade do ser humano.

Defesa da implementação de uma sociedade
democrática e socialista.
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Defesa de uma sociedade democrática e

PSDB

igualitária.
Defesa da liberdade do ser humano.

PTC

Defesa das liberdades individuais, da
vida e da família.

PSC

livre.

O ser humano está acima de quaisquer

Defesa de uma sociedade conservadora e da

valores, sendo ele a imagem e semelhança

família como base. Defesa do Estado

de Deus.

mínimo.

PMN

-

-

Defesa da liberdade e dos demais
CIDADANIA

Defesa de uma sociedade democrática e

direitos

fundamentais

da

pessoa

humana.
PV

Defesa de uma sociedade civil organizada,
democrática, livre e humanista.

-

Defesa de uma sociedade engajada, com

AVANTE

mais voz, consciente e participativa. Defesa
do Estado democrático de direito.

PP

Defesa da preservação dos direitos

Defesa de uma sociedade baseada na

individuais, do respeito à dignidade

dignidade humana, e que seja justa, livre,

humana e do justo tratamento de cada um

democrática,

diante da sociedade.

participativa.

pluralista,

solidária

e

A defesa de uma sociedade revolucionária e

PSTU

Defesa de uma classe trabalhadora

socialista, apoiada na mobilização e na

consciente,

organização

auto-organizativa,

revolucionária e mobilizadora.

dos

trabalhadores

e

trabalhadoras pode dar fim a esse sistema de
exploração e opressão.
Defesa

Defesa
PCB

da

participação

da

transformação

radical

da

ativa,

sociedade atual, visando à substituição do

revolucionária e consciente das massas

sistema capitalista pelo socialismo na

trabalhadoras.

perspectiva da construção da sociedade
comunista.

Defesa da dignidade como direito
PRTB

inalienável da pessoa e das liberdades
individuais.
Defesa da dignidade como direito

DC

inalienável da pessoa e das liberdades
individuais.

PCO
PODE

Defesa de uma sociedade pluralista e sem
distinção entre raças, credos ou ideologias.
Defesa de uma sociedade livre, justa,
solidária

e

plenamente

Também defende a proteção à família, assim
como a dignidade.

Defesa

da

democrática.

individualidade

liberdade do ser humano.

e

da

Defesa

da

iniciativa

popular

e

da

mobilização social.
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PSL

-

Defesa da ordem, do respeito e da disciplina

REPUBLICANOS

como forma de garantir a sobrevivência e o

Defesa da liberdade individual.

avanço da humanidade. Família como
alicerce da sociedade.
Defesa de uma sociedade construída pelos

PSOL

Defesa da emancipação da civilização
humana.

próprios

atores

e

sujeitos

de

autoemancipação. Defesa do socialismo
com liberdade, democracia e estratégia na
superação da ordem capitalista.

PL

Defesa dos direitos fundamentais, da

Defesa da emancipação da civilização

liberdade,

humana.

da

dignidade,

da

solidariedade e da igualdade da pessoa

Defesa de uma sociedade mais justa, cristã,

humana.

dentro de padrões éticos e sob o signo da
liberdade.

PSD

Defesa das liberdades de expressão e

Defesa de uma sociedade mais justa,

opinião e do direito do cidadão.

igualitária e mais solidária.

A promoção da liberdade individual é o
PATRIOTA

objetivo final pelo qual os homens
buscam se organizar e interagir em
sociedade.

Defesa dos valores cristãos e da família
tradicional como célula fundamental da
sociedade.

Defesa da consolidação dos direitos
PROS

individuais e coletivo, do exercício

Defesa

democrático

disciplinada, democrática e igualitária.

participativo

e

de

uma

sociedade

justa,

representativo.
Defesa da dignidade, da igualdade, do
SOLIDARIEDADE

respeito à diversidade humana e da
valorização da vida.

NOVO

REDE

sustentação para as relações humanas.

-

soberania do indivíduo.
Defesa da dignidade da pessoa humana.
da

dignidade,

da

individualidade, da igualdade e da
valorização do homem e da mulher.

UP

cooperante ao bem comum, como base de

Defesa da igualdade perante a lei e da

Defesa
PMB

Defesa de uma sociedade solidária e

-

Defesa de uma sociedade solidária e
cooperante.
Defesa de uma sociedade democrática,
igualitária e justa.
Defesa de uma sociedade socialista.

Fonte: Elaboração própria.
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A partir do levantamento realizado para o quadro, identificamos concepções
diversificadas sobre homem e sociedade entre os 33 partidos, visto que alguns apresentam com
mais clareza e precisão como enxergam as duas concepções e outros citam apenas as
concepções de forma sucinta. Todavia, tivemos como exceção o Partido da Mobilização
Nacional (PMN) e o Partido Verde (PV), que não apresentam uma definição clara acerca do
homem e da sociedade. O Partido da Causa Operária (PCO), por sua vez, encontra-se com o
site inoperante até o presente momento, por isso não foi possível abrir seus documentos; e o
PSL está com o site oficial indisponível. Já os demais partidos, ainda que de forma bem
abreviada ou mais extensa quanto ao seu posicionamento político, enfatizam, em seus
documentos oficiais, o tipo de sociedade na qual trabalham para implementá-lo. Nesse sentido,
os partidos podem até compartilhar um mesmo viés ideológico, mas sua maneira de citar as
concepções as tornam singulares.
Atualmente, dos 33 partidos, 8 apresentam em seus documentos uma concepção de
homem e de sociedade a partir da teoria marxista, e alguns, da leninista, inclusive os próprios
partidos citam que se basearam na concepção fundamentada por Marx (2004, 2011). No
entanto, por mais que todos defendam uma sociedade socialista e acreditem nela, cada partido
destaca a sua concepção de modo particular, o que não significa que todos vão à raiz das
questões sociais.
Alguns partidos, como o PDT, o PCdoB, o Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificados (PSTU), o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o PSOL, por exemplo, são mais
explícitos e detalhistas teoricamente para explicar a concepção de homem e de sociedade dentro
daquilo que defendem, até mesmo para embasar a crítica que fazem ao capitalismo. No entanto,
identificamos que o PT apresentou de forma mais latente a concepção de homem e de sociedade
em seu Manifesto de fundação (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1980) e em sua Carta
de princípios (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1979). Nesses documentos, sua luta
contra a ideologia capitalista tem maior evidência. Já no Código de Ética e Disciplina
(PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2009), o partido manifesta a concepção de sociedade
de maneira mais tímida, sem expressar a militância contra o capitalismo. Assim, consideramos
que o PT ainda mantém como principais documentos de sua estrutura partidária o Manifesto de
fundação (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1980) e a Carta de princípios (PARTIDO
DOS TRABALHADORES, 1979) das décadas passadas.
Constatamos que todos os partidos citados apoiam e lutam por uma sociedade
socialista, mas nem todos seguem uma mesma linha prática para implementar sua política. Os
partidos que estão nos quadros pintados de verde apresentam em suas concepções linguagens
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que se aproximam do posicionamento da classe burguesa, como a ideia de liberdade, igualdade,
solidariedade e soberania entre todos os indivíduos. Tais linguagens são associadas à ideologia
do capitalismo liberal e retomam a obra dos autores clássicos25 e de autores atuais como Rawls
(2008 apud SOUSA, 2014), os quais defendem a liberdade individual, a privacidade e a
igualdade como resultado de uma harmonia social, e o povo como soberano de um Estado cada
vez mais mínimo em garantia de direitos para a classe trabalhadora. Nessa perspectiva, a classe
dominante espera que o Estado atue cada vez menos nas questões sociais e de espaços para o
mercado.
Portanto, como o próprio Marx (2004) salienta, esses termos não passam de alienação
para serem utilizados em benefício do mercado, uma vez que muitos desses partidos, ao citar a
concepção de homem e de sociedade, indicam implicitamente o desejo de beneficiar a classe
burguesa. Conforme ressaltam Evangelista e Shiroma (2019, p. 6):
No capitalismo, a liberdade é uma abstração e funciona como invólucro atraente que
oculta relações de opressão e exploração. O trabalhador “livre” dispõe e vende sua
força de trabalho no mercado supostamente “livre” para o capitalista que “livremente”
pode fazer a escolha de contratá-lo e dispensá-lo.

De modo similar ao dos partidos que defendem o homem livre e o progresso da
sociedade civil, os que se autodenominam ou se demonstram conservadores seguem a mesma
política ilusória da classe dirigente, pois são intelectuais que defendem a família cristã puritana
e que se aliam à ideologia do sistema econômico capitalista (SOUZA, 2010). Os partidos que
estão destacados de azul favorecem a defesa neoliberal em prol da liberdade do ser humano e
da tolerância religiosa.
Conforme verificamos no quadro, os partidos utilizam a palavra liberdade para definir
a concepção de homem e de sociedade. Contudo, as liberdades citadas se diferem em seus
significados, pois a liberdade para o capitalismo não é a mesma para o socialismo. Como
apresentamos neste tópico, a liberdade capitalista é ilusória e só visa ao mercado, já a liberdade
socialista, baseada em Marx (2004) e Lênin (2017), busca a liberdade em seu sentido autônomo,
crítico e criativo.
Assim, identificamos que, na atualidade, os partidos com maior representatividade na
bancada da Câmera dos Deputados são os que apresentam a concepção de homem e de
sociedade a partir da ideologia capitalista, conforme mostra o quadro 7:

25

John Locke, Jean Jacques-Rousseau, entre outros.
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Quadro 7 – Partidos políticos com maior representatividade na Câmara dos Deputados
Partidos

Bancada

PSL

53

PT

53

PL

41

PP

41

PSD

35

MDB

34

REPUBLICANOS

33

PSDB

33

Bloco PROS, PSC, PTB

32

PSB

31

DEM

27

PDT

25

SOLIDARIEDADE

14

PODE

10

PSOL

9

NOVO

8

AVANTE

8

CIDADANIA

7

PCdoB

7

PATRIOTA

6

PV

4

REDE

1

Fonte: Brasil, 2021.

Logo, a organização da sociedade, a formação do homem e a criação dos projetos de
leis ficam a cargo da maioria dos políticos com viés neoliberalista. Contudo, não podemos
deixar de destacar a importante atuação da minoria dos políticos coletivos a fim de embargar
alguns projetos que fogem completamente aos direitos humanos e sociais. Como exemplos,
citamos o projeto Escola Sem Partido e as mudanças na previdência social.
Por meio desse levantamento, compreendemos que os projetos desenvolvidos para a
Educação Básica neste século passam pelo crivo dos intelectuais políticos acerca da concepção
de homem e de sociedade. Afinal, pela lógica, ninguém cria um projeto que seja contra os seus
ideais, ainda que esses intelectuais tentem ludibriar a população com suas expressões em favor
do direito do trabalhador.
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Nesse sentido, as propostas que são formuladas para a Educação de Jovens e Adultos
evidenciam, em sua essência, determinada concepção de homem e de sociedade que vai além
de sua aparência. Isso indica que qualquer proposta educacional possui a finalidade pedagógica
de formar o homem-massa ou o homem-coletivo, além de organizar uma sociedade capitalista
ou uma sociedade socialista.
Portanto, como afirmam Evangelista e Shiroma (2019), à luz dos estudos de Gramsci
(1979), o ser humano nasce socialmente inserido em um dado momento histórico e social, com
pertencimento de classe. Assim, conforme apresentamos neste tópico, o homem se torna
homem a partir dos conjuntos das relações sociais. Sobre essa perspectiva, entendemos a
educação como um importante aliado para a construção da relação social e os partidos como
influenciadores dessa relação.

1.2 Partido gramsciano e partido institucionalizado
Como destacado pelo próprio Grasmci (2017), o termo “partido político” surgiu na
Idade Moderna, especificamente com o aparecimento do capitalismo e de suas exigências para
a fundamentação da hegemonia do Estado burguês. Isto indica “[...] que os partidos políticos
são fenômenos modernos, ou seja, são produtos típicos da sociedade moderna, capitalista. É
com a formação do modo de produção capitalista e do Estado que lhe é correspondente, o Estado
burguês, que [surgem] os partidos políticos” (VIANA, 2003, p. 11-12).
Assim, o filósofo italiano conceitua o partido como o intelectual coletivo responsável
por promover uma reforma intelectual e moral, tornando-se o organizador e o educador que
germina a consciência crítica no homem ativo de massa, para que, por meio dele, ocorra a
transformação social. Por isso, “[...] pode-se dizer que os partidos são os elaboradores das novas
intelectualidades integrais e totalitárias” (GRAMSCI, 1999, p. 105).
No entanto, temos observado que, diferentemente do conceito apresentado por
Gramsci (1999), alguns partidos políticos modernos, no Brasil, iniciaram sua trajetória
apresentando diferentes perspectivas de organização, ou seja, eles não julgavam a questão da
intelectualidade coletiva como fator determinante ou principal para o exercício de sua função.
Os partidos políticos foram se organizando e se adaptando às características impostas pelo
capitalismo. Por essa razão, surgem as seguintes questões: o que são os partidos políticos na
atualidade? Como eles têm atuado?
Para Viana (2003, p. 12, grifo do autor): “Os partidos políticos são organizações
burocráticas que visam à conquista do Estado e buscam legitimar esta luta pelo poder através
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da ideologia da representação e expressam os interesses de uma ou outra classe ou fração de
classes existentes”. Então, para o autor, os partidos se constituem como organizações
administrativas, com ideologias que representam determinada classe com interesses em
conquistar o poder.
Com outras palavras, mas utilizando o mesmo conceito de partidos políticos, Ávila
(1967, p. 373-374 apud BRUM, 1988, p. 19) afirma que:
Partido político é uma agremiação de cidadãos, unidos por interesses e ideais comuns,
que procuram concretizar através de um programa, buscando para tanto a conquista
do poder e o exercício do Governo. É o instrumento por excelência de mediação entre
a Nação e o Estado – ponte entre o povo e poder –, canal de expressão da vontade das
diferentes parcelas da população. Democracia e partidos políticos são realidades
indissociáveis. Por isso, no Estado moderno, o partido político é uma instituição
nacional.

Portanto, em sua conjuntura, o partido é formado por uma agremiação de intelectuais
que se unem em busca de interesses comuns para formular estratégias que o encaminhem ao
poder. Por isso, os partidos criam para si documentos próprios que apresentem suas propostas
e suas regras partidárias.
Segundo Brum (1988), os partidos políticos constituem organizações de pessoas livres
em torno de ideais comuns, a começar pelos princípios doutrinários e abrangendo a
interpretação análoga da realidade, o conjunto de propostas programáticas que definem os
rumos, bem como a condução da sociedade ao bem comum/interesse coletivo, o que os torna
vitais para a prática democrática. Logo, cabe aos partidos políticos difundir ideias, conquistar
consciências e agrupar adeptos por meio de verdadeiras escolas de formação da ciência política.
Relativos a tal afirmação, o autor destaca dois elementos essenciais que um partido político
necessita ter – a doutrina e o programa:

[...] a doutrina contém os princípios ideológicos básicos e as concepções fundamentais
sobre a pessoa humana e sobre a sociedade, e fornece os critérios básicos ou
postulados éticos pelos quais se deve orientar a ação política. [E] o programa contém
a proposta de sociedade e de atuação concreta sobre o processo histórico. Explicita-se
através de metas concretas, ou reivindicações, com vistas à realização da doutrina.
(BRUM, 1988, p. 20)

Esses dois elementos são necessários para a formação e a distinção de um partido para
o outro, já que tanto a doutrina como o programa são traços da organização coletiva dos
intelectuais que compõem o partido. Isso indica que a doutrina e o programa fazem parte da
singularidade ideológica desse intelectual coletivo. Portanto, de acordo Brum (1988), para se
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obter uma melhor compreensão acerca da relação entre doutrina e programa é fundamental
salientar outro elemento importante do partido político: a ideologia. Esse elemento compreende
um “[...] conjunto coerente de ideias induzidas de um processo histórico concreto, inspirado e
iluminado pela doutrina” (BRUM, 1988, p. 21).
A ideologia sempre apresenta uma visão parcial do processo histórico, já que, ao
mesmo tempo que enfatiza uma aparência de seu interesse para evidenciar sua atuação, oculta
a verdadeira essência da aparência. Dessa forma, para Brum (1988), a ideologia tem uma força
operacional capaz de atuar sobre o contexto histórico e organizacional da população, tanto que
apresenta como exemplo algumas atuações ideológicas que são atuantes na formação política.
São elas: a atuação que ocorre no sentido de garantir a permanência de determinada situação
histórica, caracterizada por uma ideologia conservadora; e a atuação que se desenvolve no
sentido de modificar as estruturas da sociedade, caracterizada por uma ideologia revolucionária
(BRUM, 1988).
Brum (1988) também conceitua os partidos políticos brasileiros e ainda destaca os
elementos que estes devem possuir para a prática da democracia. Vale ressaltar que o autor
vivia o contexto de pós-ditadura militar quando produziu e lançou o livro Democracia e
partidos políticos no Brasil (BRUM, 1988), isto é, o Brasil acabara de retomar o exercício da
democracia, e os partidos, de recuperar a legalidade perdida com a ditadura. Os partidos
políticos prosseguiam a dar seus primeiros passos e a estruturar-se como instituições partidárias.
Em um contexto mais recente, especificadamente na década atual, Viana (2003), como
já mencionado, diferente de como fizera Brum (1988), não aponta os elementos que o partido
político precisa ter, mas destaca os que devem caracterizar os partidos políticos brasileiros.
Sendo: a organização burocrática; o objetivo de conquistar o poder do Estado; a ideologia da
representação como base de sua busca de legitimação; e a expressão dos interesses de classe ou
fração de classe. Acerca do primeiro elemento, Viana (2003) explica que a organização
burocrática se destaca por funcionar através da relação dirigentes-dirigidos, por meio da qual
aqueles que dirigem os burocratas tomam as decisões e controlam os dirigidos. Tanto que, na
atualidade, as organizações burocráticas estendem-se, além dos partidos, às escolas, às igrejas,
aos sindicatos, ao próprio Estado etc. O autor continua explicando que os partidos políticos são
considerados organizações burocráticas com a finalidade de conquistar o poder político, e que
precisam de eficácia, recursos humanos e financeiros, disciplina, unidade, entre outros
componentes importantes para conquistar tal poderio.

51

Assim, o partido político é uma organização burocrática, porque isto é necessário para
atingir o seu objetivo, que é a conquista do poder do Estado. A burocracia partidária,
ao conquistar o poder, remete grande parte de seus membros para os quadros da
burocracia estatal. Mas nenhum partido pode conquistar o poder do Estado sem uma
“base social”, ou seja, sem o apoio das “massas” ou de classes e frações de classes.
(VIANA, 2003, p. 14-15)

Conforme destaca o autor, o partido é uma organização burocrática em razão do seu
objetivo de atingir a conquista do poder do Estado. Por ser uma organização burocrática, o
partido político busca de imediato a hegemonia estatal e, ao conquistá-la, remete seus membros
aos panoramas da burocracia estatal. Assim: “O principal objetivo do partido, na busca da
hegemonia, é o controle do governo, para tanto, ele deve ser o principal meio para expressão
de interesses, para o recrutamento de líderes e para a formação de opinião pública”
(GRACINDO, 1994, p. 35). Contudo, antes de conquistar o poder do Estado e,
consequentemente, assumir a burocracia estatal, o partido precisa conquistar o apoio das
“massas” – opinião pública – que compõem as classes e frações de classe e, assim, estruturar a
base social.
Segundo Viana (2003), cada partido apresenta sua estratégia para conquistar a “massa”
e implementar sua organização burocrática no Estado. Pela Constituição Federal (BRASIL,
1988)26, no Brasil, a democracia representativa se constitui por meio do processo eleitoral, ou
seja, o poder só pode ser ascendido por intermédio de um número considerável de eleitores.
Afinal, mesmo em um golpe de Estado, é preciso ter um mínimo de apoio popular e ter respaldo
das forças militares, o que foi denominado por Gramsci (2017) de consenso e coesão.
Então, para manter a ideologia da representação como base de sua busca de
legitimação, o partido utiliza o que Viana (2003) classifica como processo de dissimilaçãoassimilação. Em outras palavras, a atuação do partido político é marcada pela declaração de um
interesse falso e pela omissão do verdadeiro interesse. O processo de dissimilação-assimilação,
ao ser utilizado pelos partidos políticos, tem por objetivo mediar o conflito marcado na
sociedade capitalista entre as diversas classes, sendo as classes fundamentais, capitalista e
operária/trabalhadora. Por meio desse processo, compreendemos que os partidos políticos são
envolvidos pela luta de classes e pela ação estatal. Afinal: “O Estado capitalista, expressão
política da classe dominante, busca controlar as classes e [os] conflitos, e, para fazer [isso],
canaliza as lutas políticas em sua direção. O Estado busca institucionalizar a luta de classes e,
assim, amortecê-la” (VIANA, 2003, p. 18). Para efetuar tal ação, o Estado conta com o auxílio

26

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos [...]” (BRASIL, 1988).
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dos partidos políticos que, por sua vez, passam a ser, em sua maioria, representantes exclusivos
da classe dominante ou hegemonizados por suas classes auxiliares (VIANA, 2003).
Destacamos, assim, que certos partidos políticos são a expressão dos interesses da
classe ou fração da classe dominante. Isto indica que alguns partidos institucionalizados atuam
segundo o molde do padrão capitalista e estatal, ainda que não representem as mesmas classes.
Como afirma Viana (2003, p. 22): “Todo partido político é expressão política de uma ou outra
classe social. Ocorre, porém, que a ideologia da representação ofusca a visão de qual classe o
partido representa realmente”.
Atualmente, no Brasil, temos registrados 33 partidos políticos no TSE, o que torna
mais complexo identificar qual classe cada um deles representa. É claro que existem alguns
partidos que deixam explícito seu princípio ideológico em seus programas e documentos, uma
vez que possuem páginas eletrônicas com suas doutrinas e seus programas. Mas outros partidos
sequer expõem seus projetos de sociedade com clareza. Para compreendermos a conjuntura dos
partidos institucionalizados, precisamos explicitar o processo histórico de sua formação política
ideológica. Seguindo a perspectiva de análise de pesquisa anterior (MATA, 2018),
apresentamos brevemente o quadro de criação e reorganização dos partidos a partir da ditadura
empresarial-militar.
Como sabemos, o país voltou a alcançar algumas conquistas democráticas e a
reconquistar outras novas após esse processo ditatorial. Porém, antes que isso acontecesse,
tivemos grandes perdas e retrocessos na política, que culminaram em uma diminuição grotesca
dos partidos políticos. A prova disso é que, em outubro de 1965, aconteceu a extinção dos
partidos políticos. E tal ato não provocou reações fortes. De fato, poucos lamentaram a medida,
pois os partidos e os políticos estavam desmoralizados (BRUM, 1988). O AI-02 trouxe
mudanças significativas em decorrência das reformas partidárias. Assim, em 1966, o Brasil
contava apenas com dois partidos: Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e MDB, intitulados
como Reforma Bipartidária. Nessa ocasião, nenhuma das organizações partidárias conseguia se
definir doutrinária e ideologicamente, ainda que, em tese, o ARENA tivesse a intenção de dar
suporte ao governo e apoiar o setor rural, e o MDB, de camuflar uma contrariedade ao governo
e apoiar as áreas metropolitanas (BRUM, 1988).
Com a reforma pluripartidária de 197927, passamos a contar com mais cinco partidos:
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Democrático Social (PDS),
o PTB, o PT e o PDT. Segundo Fleischer (1981 apud GRACINDO, 1994), alguns deles foram

27

Lei nº 6.767 (BRASIL, 1979).
53

criados para suceder o partido ARENA e outros, como oposição. Porém, devido ao governo
autoritário, tiveram uma discreta participação no cenário político. Soares (1988, p. 92 apud
GRACINDO, 1994, p. 56) afirma que “Dotar o Brasil de um sistema adequado não era
preocupação nem objetivo da ditadura militar. O único objetivo das modificações no sistema
partidário era impedir a oposição de ganhar as eleições e, caso as ganhasse, impedi-la de ocupar
o governo”.
Com o fim da ditadura, os partidos retornaram a um protagonismo decisivo na
programação dos projetos de políticas públicas sociais. Aqueles que haviam sido desalinhados
tiveram que se organizar, visto que o Brasil recebera de herança consequências desastrosas à
retomada da democracia, como “[...] a destruição da classe política; a monstruosa e impagável
dívida externa; o reforço ao capitalismo dos oligopólios; a destruição das instituições públicas;
a desmobilização política de duas gerações e, finalmente, a pauperização do povo”
(GRACINDO, 1994, p. 57).
Segundo Gracindo (1994), a nova república representava um momento de
renascimento de uma democracia política, na qualidade de liberdade de expressão (ideias,
pensamento, fala etc.) e de participação na escolha dos dirigentes (intelectuais políticos). No
entanto, esse fato surgiu em um contexto cuja democracia econômica e cultural estava em grau
muito baixo, em um cenário de miserabilidade econômica e educação ineficiente.
Enquanto isso, de acordo com Coutinho, C. N. (2010), o Brasil se tornava
predominantemente uma sociedade “ocidental” no sentido gramsciano: uma justa relação entre
Estado e sociedade civil. As sociedades “ocidentais”, nesse período, apresentavam dois
“modelos” principais de articulação da disputa política e da representação de interesses: o
modelo denominado “norte-americano” e o modelo chamado de “europeu”. O modelo “norteamericano” tinha como característica a presença de uma sociedade civil forte, desenvolvida e
articulada, cuja organização política e a representação dos interesses se davam por meio de
partidos inconsistentes, não programáticos, e de agrupamentos profissionais estritamente
corporativos. Já o modelo designado como “europeu” tinha uma estrutura partidária centrada
nos partidos como base social. No mais, defendia projetos de sociedade definidos e diversos
entre si, com sindicalismo classista, politizado, que não se limitava a organizar pequenos grupos
profissionais, mas buscava agregar a classe trabalhadora.
Coutinho, C. N. (2010, p. 41) continua a ressaltar que “[...] logo após a ditadura militar,
o Brasil se viu diante dessas duas possibilidades de organizar a sua recém-criada sociedade
‘ocidental’, ou seja, segundo um modelo americano (neoliberal) ou um modelo europeu
(democrático)”. Observamos que esses modelos estiveram presentes e marcaram as agendas e
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o cenário da política brasileira por duas décadas. Tanto que tivemos duas grandes centrais
sindicais distintas: uma que nasceu inspirada na organização próxima do modelo europeu
(CUT); e outra que nasceu de modo explícito e que imitou o modelo norte-americano (Força
Sindical) (COUTINHO, C. N., 2010).
De acordo com Coutinho, C. N. (2010), a partir da influência desses modelos, tivemos
a criação de alguns partidos ideológicos como o PT, mas também outros de esquerda,
organizados segundo o padrão europeu. Assim como tivemos partidos organizados segundo o
padrão norte-americano, a exemplo do MDB (antigo PMDB), que, atualmente, não passa de
uma federação de diversos interesses pessoais e regionais. Portanto, “[...] a presença simultânea
de aparelhos de hegemonia próprios desses dois diferentes modelos revelava, de certo modo, a
persistência de uma indefinição quanto ao tipo de sociedade ocidental que iríamos construir”
(COUTINHO, C. N., 2010, p. 42).
Essa indefinição trouxe consequências para a política brasileira, o que resultou em um
desequilíbrio político, pois, assim como a economia, a política social brasileira recebeu uma
forte influência norte-americana. Segundo Gracindo (1994), no início da nova república, a
sociedade começou a se organizar de forma a exigir direitos sociais acenados pelo capitalismo
social. Além disso, tal indefinição quanto à ideologia a ser seguida e o flerte da política com o
neoliberalismo permitiram que muitos partidos fossem criados nesse mesmo dilema ideológico
de indecisão: “[...] sem propostas definidas; com um indefinido quadro ideológico; sem uma
clara doutrina; com programas muito semelhantes, que resulta em uma indiferenciação
partidária” (GRACINDO, 1994, p. 61).
Portanto, podemos considerar que tivemos partidos que aderiram a uma posição
ideológica norte-americana/capitalista ou europeia/socialista para criar seu programa e seus
projetos políticos sociais, mas também tivemos, em sua maioria, partidos que foram criados
sem nenhuma pretensão programática, ou seja, sem propostas de sociedade, apenas pela
necessidade de se obter uma legenda para agregar futuros candidatos. Partidos estes vazios e
sem projetos de sociedade. Gracindo (1994, p. 61, grifo da autora) ressalta que “[...] nesse
sentido, eles têm exercido um papel muito mais de ‘agentes eleitorais’, que agregam políticos
em épocas de eleições, à procura de votos, desenvolvendo uma retórica vazia e inconsequente,
do que de ‘canal’ entre o povo e o poder”.
Esses partidos de legendas tiveram uma participação vazia como intelectuais coletivos,
isso não significa que eles não contribuíram como instrumentos do capital para a conformação
do sistema econômico neoliberal. Conforme aponta Gracindo (1994), a criação de novas siglas
coopera para a candidatura de intelectuais orgânicos da classe dirigente (políticos) nas eleições
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majoritárias para presidente da república, para governadores, além das eleições para deputados
e senadores, como foi, por exemplo, o caso do Partido da Reconstrução Nacional (PRN) para
Collor; do Partido de Renovação Social (PRS) para Hélio Garcia; do Partido de Reedificação
da Ordem Nacional (PRONA) para Enéas etc.28
Diante disso, podemos observar como a história se repete, mesmo em contextos
completamente diferentes, visto que o PSL só passou a ter notoriedade, presença e
representatividade nas eleições com a candidatura do Presidente Jair Messias Bolsonaro, que
migrou para o partido a fim de se eleger através da figura de sua personificação. Esse processo
é chamado de fisiologia e teve como precursor o fisiologista29 Fernando Collor de Mello. Nas
palavras de Prado (2019):
Fundado em 1994 pela família Tuma e registrado pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) em 1998, o PSL (Partido Social Liberal) viu a sua história mudar
radicalmente em 2018, quando o hoje presidente Jair Bolsonaro acertou a sua filiação
ao partido. Até o ano passado considerado uma sigla nanica, com somente oito
deputados federais, o PSL foi catapultado para segunda maior bancada neste ano, com
52 nomes na Câmara dos Deputados, atrás apenas do PT.

A decorrência desse processo de personificação deveu-se também a uma maior
participação popular, de um novo direcionamento e uma nova postura do Estado (construção
democrática), tendo ocorrido um aumento significativo dos partidos e uma fragmentação de
uma mesma ideologia de muitos deles, como em um movimento de acomodação de interesses
e estratégias (GRACINDO, 1994). Isso mostra que os partidos foram crescendo a partir da
organização individual de grupos de intelectuais que não queriam estar em outro partido com a
mesma ideologia. Por esse motivo, foram sendo criados partidos com a mesma perspectiva
ideológica, mas separados devido aos interesses e às estratégias peculiares de cada um. Já em
outros casos, a formação de novos partidos se originou por motivos pessoais.
Para materializar essa informação, periódicos como a Folha de S. Paulo
(DUCROQUET, 2018), a Revista Oeste (COSTA, 2020) e o Nexo Jornal (ZANLORENSSI;
ALMEIDA; NUNES, 2018) divulgaram reportagens muito interessantes sobre a genealogia dos
partidos e como eles se organizam desde no início de sua composição partidária, como mostra
a ilustração a seguir:

28
29

Os três partidos foram extintos.
“Indivíduo que, enquanto representante político ou detentor de cargo público, privilegia interesses pessoais,
clientelares ou partidários, em detrimento do bem comum” (DICIONÁRIO, 2021).
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Fonte: Costa, 2020.

Com base na pesquisa de Gracindo (1994) e nessas reportagens, apresentaremos a
seguir como ocorreu a formação dos partidos desde a nova República até os dias atuais:
1) Partidos herdeiros do Arena – partido oficial da ditadura –, que se identificavam com pautas
mais conservadoras em relação à economia e à política. Tiveram bastante força e
representatividade durante a década de 1990, quando o DEM e o PP faziam parte da base aliada
de Fernando Henrique Cardoso. Com a chegada do PT à presidência, em 2003, muitos membros
migraram para outras siglas governistas. Segundo a Folha de S. Paulo (DUCROQUET, 2018),
atualmente, o PP e o DEM possuem pouca definição ideológica. Apresentamos, assim, no
quadro 8, a formação dos partidos originários do Arena.
Quadro 8 – Partidos originários do Arena
Partido de origem

Partidos originários
PTR + PST
PPR

Arena

PPB

PP

PP (Novo)

PDC

PDS
PFL

DEM

PSD (Partidos de
dissidência)

Fonte: Costa, 2020; Ducroquet, 2018; Zanlorenssi, Almeida e Nunes, 2018.
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2) Alguns partidos herdeiros do antigo MDB, partido de oposição permitido pela ditadura, são
o novo MDB – ex-PMDB – e o PSDB. Os dois partidos tiveram fortes atuações durante a
abertura democrática, na década de 1980; e nos anos 1990 durante os governos de Fernando
Henrique Cardoso (PSDB). A partir de 2003, o PSDB agiu como principal oposição ao PT,
enquanto o PMDB fez parte da base aliada ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e,
posteriormente, ao governo de Dilma Rousseff. No entanto, voltou-se contra o governo
Rousseff e protagonizou o pedido de impeachment contra a ex-presidenta (DUCROQUET,
2018). O quadro 9 traz os partidos que se originam no MDB e que tiveram destaque na década
de 1990, com a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Quadro 9 – Partidos originários do MDB
Partido de origem

Partidos originários
PSDB (Partidos de
dissidência)

MDB

PMDB

MDB
(Retorna ao nome de
origem)

REDE
PV
Fonte: Costa, 2020; Ducroquet, 2018; Zanlorenssi, Almeida e Nunes, 2018.

3) Os partidos fundados na década de 1980 e que têm suas origens em partidos socialistas
anteriores à ditadura militar (PDT, PSB, PCdoB), ou que estão ligados ao movimento sindical,
como o PT, ganharam representatividade gradualmente e se consolidaram com a eleição de
Lula em 2002. Em 2014, o PT sofreu uma baixa, e vários de seus deputados mudaram de
partido. Com a prisão de Lula, em abril de 2018, e o impeachment de Dilma, em agosto de
2016, após quase 14 anos de governo, o PT encontrou dificuldade para formar uma coligação
para a eleição presidencial de 2018 (DUCROQUET, 2018). O quadro 10 apresenta como
destaque a origem dos partidos que defendem ou têm uma aproximação com o viés socialista.
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Quadro 10 – Partidos de origem socialista
Partido de origem
PDT

Partidos originários
SOLIDARIEDADE

PSB
PCdoB
PCB

PPS (Novo)

CIDADANIA

PMN
UP
PSTU
PCO

PT

PSOL
(Partido de dissidência)
Fonte: Costa, 2020; Ducroquet, 2018; Zanlorenssi, Almeida e Nunes, 2018.

4) Partidos sem uma pauta ideológica clara, mas que, na maioria das vezes, fazem parte das
bases aliadas aos governos que estão no poder. A partir de 2007, vários partidos novos
ampliaram esse grupo, como o PSD, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e o
Solidariedade, além de outros que tentam se renovar com a troca de nome, como o Avante –
ex-PTdoB –, O Patriota – ex-Partido Ecológico Nacional (PEN) – e o Podemos – ex-PTN. Cabe
ressaltar que a mudança para partidos novos é reflexo da reforma política, que dificultou a
migração para partidos já existentes, favorecendo a criação de novas legendas. Lembrando que
muitos partidos novos30 não possuem registro no TSE (DUCROQUET, 2018). A partir da
configuração partidária brasileira, apresentamos, no quadro 11, a origem dos partidos que foram
renomeados ou criados para formar apenas uma nova legenda:
Quadro 11 – Origem dos partidos com pouca definição em sua pauta ideológica
Partido de origem

Partidos originários
PF

PTB

PAN
PSD

PL
PJ
PTdoB

30

PR

PL

PRONA
PRN

PTC

AVANTE
(Renomeado)

Segundo o site do TSE, atualmente, existem 78 partidos em formação.
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PSC
PSL
PRB
PSN
PSDC

PEN

PTN

PHS
DC
(Renomeado)
PATRIOTA
(Renomeado)
PODEMOS
(Renomeado)

PMR
PRONA
NOVO
PMB
PROS
Fonte: Costa, 2020; Ducroquet, 2018; Zanlorenssi, Almeida e Nunes, 2018.

Assim, no início da década de oitenta, do século XX, tínhamos um cenário político
com cinco partidos ideológicos: PDS, PMDB, PDT, PTB e PT. Cada um seguia um ideal de
política a partir de suas afinidades (norte-americana/capitalista; europeia/socialista) e de suas
concepções de mundo. O PDS, o PMDB e o PTB apresentavam uma aproximação com a
concepção capitalista. Já o PDT e o PT, uma aproximação com a concepção socialista.
Posteriormente, com a chegada da nova República, houve uma expansão dos partidos políticos,
principalmente após a ditadura militar. Isso ocasionou o ressurgimento de muitos partidos
extintos e a criação de novos, fosse por frentes sindicais, dissidências, fusões, movimentos
sociais, ideologias, fosse pelo simples fato de haver uma legenda à qual eles pudessem se
candidatar.
O fortalecimento do sistema neoliberal no país, a partir dos anos 1990, conduziu o
crescimento hegemônico dos partidos com concepção capitalista 31, resultando em maior
visibilidade eleitoral. Tais partidos visavam, especialmente, ao crescimento do setor econômico
vinculado ao crescimento do mercado. Nesse mesmo período, houve o aumento participativo
dos partidos de legendas e dos sistemas de coligações. E, quando o PT chegou à presidência,

31

Gracindo (1994) aponta que os partidos com maior representatividade na Câmara na década de 1990 eram:
PMDB, PFL e PSDB, seguidos por PDT e PT.
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em 2003, muitas coligações se formaram com os partidos antagônicos. Segundo Coutinho, C.
N. (2010, p. 42, grifo do autor):
A adoção pelo governo petista de uma política macroeconômica abertamente
neoliberal – e a cooptação para essa política de importantes movimentos sociais ou,
pelo menos, a neutralização da maioria deles – desarmou as resistências ao modelo
liberal-corporativo e, assim, abriu caminho para uma maior e mais estável
consolidação da hegemonia neoliberal entre nós.

Portanto, ao mesmo tempo que o governo petista deu maior evidência populacional
aos partidos socialistas, ele fez com que muitos intelectuais dissidiassem do partido. Muitos dos
que iniciaram a trajetória política com o PT não concordaram com sua postura governamental
de abertura para o sistema econômico neoliberal. Por essa razão, nos anos 2000, vimos ocorrer
a formação do PSOL como partido de oposição aos partidos que apoiam o Estado mínimo. Dito
isso, podemos afirmar que, no decorrer da história, as coligações foram se tornando cada vez
mais constantes e, com isso, os partidos de legendas se tornaram mais atuantes na disputa
política. Esse novo cenário trouxe, e ainda nos traz, uma perspectiva ideológica bastante rasa
quanto à formulação de projetos para a classe trabalhadora contida em seus programas e
documentos.

1.3 Diferentes posições entre direita e esquerda na política formal

A partir da conjuntura em que alguns partidos institucionalizados apresentam poucas
definições ideológicas, é importante entender as diferentes posições na política formal, entre
direita e esquerda, visto que essas duas posições permanecem presentes explícita ou
implicitamente na política brasileira. Por haver muitos partidos inscritos, há uma complexidade
de definições, e isso dificulta a compreensão do que significa, dentro da atualidade, ser de
direita ou de esquerda. Foi pensando nisso que, neste tópico, trabalhamos com alguns autores
que nos ajudam a entender a totalidade que cerca a identidade política dos partidos no contexto
atual.
É importante destacar que os termos “direita” e “esquerda”, a partir de sua relação com
a política, carregam um valor metafórico, resultando, muitas vezes, em uma implicação
unívoca: a direita é vista como algo positivo e a esquerda, como algo negativo. Além disso,
acentuamos que, ao longo da história, a religião frisou bastante o conceito de ser direita ou
esquerda, em uma espécie de dicotomia bem e mal, bom e ruim, respectivamente. Tais termos
foram adotados pela política a partir da Revolução Francesa, o que talvez tenha concedido certo
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peso metafórico aos partidos que se autodenominavam de direita ou de esquerda (BOBBIO,
2011).
No entanto, o autor ressalta que esse duplo substantivo pode apresentar o lado positivo
ou negativo da contraposição. Afinal, “[...] na linguagem política, os bons e, respectivamente,
os maus podem ser encontrados tanto à direita quanto à esquerda. Depende da parte de que
provenha o juízo” (BOBBIO, 2011, p. 92). Isso significa que, tanto a direita quanto a esquerda
podem apresentar ideologias convergentes com as classes dirigentes e provir de um juízo pósmodernista32 de conformação do capital. Sobre essa questão, não podemos deixar de ressaltar
que, nas décadas passadas, do século XX, os posicionamentos políticos eram identificados com
maior clareza, devido ao contexto de divisão político-econômica33 que o mundo vivenciara. Na
atualidade, contudo, as organizações acontecem de forma muito mais complexa e implícita.
Atualmente, a perspectiva hegemônica do sistema econômico neoliberal se baseia na ideologia
da negação das divisões passadas (liberalismo x socialismo; direita x esquerda) e, no pior caso,
descarta a existência de classes sociais.
De forma peculiar, Neves (2010) apresenta as novas configurações em torno desses
termos – que sempre marcaram o posicionamento ideológico dos partidos – e como os
intelectuais orgânicos da bandeira pós-modernista34 têm contribuído para a propagação da
neutralidade política. Vale lembrar que, antes, ser de direita expunha um sentido claro e
definido, assim como ser de esquerda. Hoje, o conceito torna-se muito mais confuso,
principalmente pela atuação expressiva desses intelectuais que defendem a redefinição da
tradição cultural e política, a partir da projeção de um novo status que conduza à teoria da perda
do sentido das ideologias.
Como pudemos acompanhar neste capítulo, tivemos, a partir da década de 1990, um
número crescente de partidos. Muitos deles se apoiaram ideologicamente nos conceitos
neoliberais e, consequentemente, passaram a se apropriar das teorias pós-modernistas de
neutralidade política. Assim, os termos “direita” e “esquerda” foram sendo cada vez mais
questionados no cenário político.
Conforme destaca Neves (2010), a partir da implementação do sistema neoliberal no
país, pós-ditadura militar, uma nova pedagogia hegemônica foi estabelecida na sociedade. Com

“Para os intelectuais pós-modernistas de hoje, a ‘pós-modernidade’ representa, de fato, uma história única;
parece, desta vez, que o autêntico divisor de águas ocorreu em algum momento em fins da década de 1960 e
princípios da [década] de 1970” (WOOD; BELLAMY, 1999, p. 10).
33
Capitalismo liberal e socialismo.
34
A bandeira pós-modernista defende a ideia da diversidade, refuta ideias totalizantes e revela seu descaso
fundamental pela história (WOOD; BELLAMY, 1999).
32
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isso, passou a existir uma nova cultura política sobreposta às relações de classes e às divisões
tradicionais entre esquerda e direita. Além disso, estamos diante de uma “nova era”, que tornou
o materialismo histórico e o liberalismo perspectivas teóricas incapazes de ordenar as práticas
sociais com as transformações ocorridas nas nações. Essa mudança adveio do que Neves (2010)
chamou de neoliberalismo de Terceira Via, que, segundo a autora, nada mais é que “[...] uma
nova pedagogia da hegemonia: uma educação para o consenso em torno de ideias, ideais e
práticas adequadas aos interesses privados do grande capital nacional e internacional” (NEVES,
2010, p. 19). A pedagogia hegemônica, no projeto neoliberal de Terceira Via, trabalha com o
argumento de que o mundo se modificou, as sociedades se redefiniram e, por essa razão, houve
o surgimento de uma nova “ordem social pós-tradicional” consolidada com o fim da Guerra
Fria, que seria formada através de três fenômenos fundamentais.
O primeiro fenômeno é a “crise do tradicional”: uma nova redefinição da tradição
cultural e política a partir da projeção de uma nova categoria política moderna. Isso indica que
a sociedade atual não deve se influenciar por costumes, valores e condutas do passado. Essas
ações ultrapassadas deixaram de ter a mesma capacidade de orientar as pessoas e os grupos
sociais do presente (NEVES, 2010). Assim, para a Terceira Via, a nova sociedade abriga outras
mudanças significativas, como a perda de sentido das ideologias e a redefinição da política,
fazendo com que a divisão entre “capitalismo” e “socialismo” perca força para outras
identidades políticas (“autoritário” ou “libertário”, “moderno” ou “tradicionalista”) concebidas,
desde então, como mais importantes. Portanto, definimos que as escolhas políticas se tornaram
motivadas pelos critérios de eficiência, praticidade e inovação, não mais pelas concepções de
mundo.
O segundo fenômeno é a “cultura cosmopolita”, que traz como referência uma nova
função de comunicação global e o transporte de massa. O terceiro fenômeno é o “novo
individualismo”, que não expressa o individualismo econômico liberal, mas uma maior
autonomia individual diante dos outros e do Estado (NEVES, 2010). Esses três elementos
apontados por Neves (2010) mostram como a atual conjuntura política se modificou a partir da
influência do sistema econômico neoliberal, pois a ideologia capitalista passou a investir
fortemente nas organizações partidárias para fundamentar ainda mais sua hegemonia e, assim,
anular qualquer forma de política socialista.
Dessa forma, através da ordem social pós-tradicional, “[...] a política é redefinida de
tal modo que surgem novos sujeitos políticos coletivos sem identidade de classe, uma nova
sociedade civil e um novo Estado” (NEVES, 2010, p. 107). Podemos afirmar, com isso, que
esse processo de renovação política se constitui por intermédio de uma negação histórica: os
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intelectuais que apoiam a Terceira Via negam a todo momento, em seus discursos, as divisões
sociais presentes desde a implementação do capital, o que faz deles sujeitos conformistas dessa
filosofia neoliberalista e não classista.
O movimento realizado pelos neoliberais tem como finalidade retirar o pertencimento
histórico da classe trabalhadora, para que, com isso, a classe não se reconheça como tal e seja
conduzida à teoria social do pós-tradicionalismo. Por essa razão, os intelectuais neoliberais
firmam a todo momento que não há mais divisão entre classe burguesa e classe trabalhadora.
Além da ordem social pós-tradicional, Neves (2010) apresenta mais três teses basilares
desse projeto político da Terceira Via e da nova pedagogia da hegemonia que caracterizam o
momento atual, que são: a globalização, a sociedade civil ativa e o novo Estado democrático.
Acerca da globalização, Giddens (2001 apud NEVES, 2010) aponta que o fenômeno não é
apenas econômico, mas, sobretudo, uma manifestação cultural de transformação do tempo e do
espaço. Para a Terceira Via, a globalização está intrinsecamente relacionada à revolução das
comunicações e à expansão das tecnologias da informação, ao redefinir as potencialidades da
vida e da economia, ou seja:
[...] a globalização, em suma, é uma complexa variedade de processos, movidos por
uma mistura de influências políticas e econômicas. Ela está mudando a vida do dia a
dia, particularmente nos países desenvolvidos, ao mesmo tempo em que está criando
novos sistemas e forças transnacionais. (GIDDENS, 2001, p. 43 apud NEVES, 2010,
p. 120)

Em decorrência dos ideais da globalização e da nova ordem social, mais projetos da
Terceira Via se empenharam em construir um novo ideal cultural e político, por exemplo, como
o da participação mais ativa da sociedade civil para democratizar a democracia. Conforme
discorre Neves (2010), esse processo da democratização parte do princípio de que o mundo não
está mais fundamentado por antagonistas e conflitos de classes constituídos anteriormente como
referência para a sociedade civil. Porquanto, a “sociedade civil ativa” atual significa a
renovação da política, pois ela consegue incorporar e impor o discurso do individualismo acima
das organizações ideológicas. Nessa perspectiva, a “sociedade civil ativa” seria o espaço da
realização do “eu”, de encontro com o outro para o fortalecimento social. Em outras palavras,
cada um seria movido por sua individualidade e entraria em contato com outros indivíduos,
formando grupos de diferentes perfis que dialogariam entre si em benefício do bem comum.
Logo:
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A Terceira Via sustenta o entendimento de que a globalização é responsável pelas
mudanças na sociabilidade e na forma de fazer e conceber a política em muitas partes
do mundo. A partir desse conceito, muitas teorias difundem a ideia da inevitabilidade
e inalterabilidade do novo mundo, o que contribui fortemente para a difusão da
sociabilidade burguesa e interfere decisivamente na formação dos intelectuais
orgânicos da nova pedagogia da hegemonia. Ainda que com nuances diferenciadas.
(NEVES, 2010, p. 121)

Compreendemos, a partir dos apontamentos da autora, que os projetos de Terceira Via
estão associados à formação dos intelectuais orgânicos e à forma de conceber política. Esse
novo processo de organização afeta diretamente o que entendemos como posicionamento de
“direita” e “esquerda”, visto que os projetos instaurados trabalham em favor de uma única
hegemonia, a do neoliberalismo, a qual busca implementar conceitos individualistas acima do
socialismo através da cultura, da política e da sociedade.
Neves (2010) não deixa de ressaltar o Estado como um dos projetos hegemônicos da
Terceira Via na estruturação da nova democracia, mas destaca que este se firma como o
principal agente das relações externas na organização da sociedade e como o centro legítimo
do poder, com a função de:

Administrar os riscos sociais, financeiros e ambientais; induzir o desenvolvimento
econômico; organizar uma “sociedade do bem-estar” (sociedade civil ativa) e produzir
uma nova sociabilidade comprometida com a renovação da cultura cívica da
sociedade, a partir de uma arena social e política mais ampla. (NEVES, 2010, p. 143)

Segundo Neves (2010), para que o Estado exerça tais funções, é preciso remodelar sua
estrutura arquitetônica, aumentar a transferência de suas ações, melhorar a qualidade e a
produtividade de seus serviços, de modo que seja ágil e flexível, como é o mercado. A partir
daí, o “Estado necessário” seria posto como regulador e coordenador de processos de
desenvolvimento econômico e social capitalista, para que, assim, fosse concretizado o projeto
de parceria entre o setor público e o setor privado, resultando na criação da economia mista.
“[O] Estado e os empresários se juntariam para realizar projetos importantes demandados pelo
‘interesse público’ e comprometidos com o desenvolvimento” (NEVES, 2010, p. 144).
Segundo a autora, a mediação de Terceira Via consistiu – no caso brasileiro, após o
governo de Fernando Henrique Cardoso – na disseminação, no âmbito das políticas
educacionais, de políticas curriculares pautadas em imperativos éticos como a sustentabilidade,
o empreendedorismo, a cidadania ativa etc., assim como na gestão programática, diante da
ampliação da participação da sociedade civil na oferta educacional.
A disseminação do senso comum, instaurada pelos intelectuais defensores da Terceira
Via, abarcou novas estruturas políticas, as quais trouxeram posicionamentos políticos bastante
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complexos. Partidos liberais que antes assumiam uma fala direcionada para o desenvolvimento
econômico passaram a apresentar “preocupações” com o desenvolvimento social, a partir da
fala de responsabilização social que as empresas deveriam assumir junto à sociedade. A direita
para o social assumiu um discurso mais empático em relação às questões que assolavam a
nação, direcionando a responsabilidade educacional da classe trabalhadora às organizações
educacionais da nova pedagogia hegemônica empresarial. Já a esquerda para o capital era
composta pelos partidos que se denominavam socialistas ou da classe trabalhadora e que,
atualmente, vinculam-se aos intelectuais para atender às questões educacionais.
Por esse motivo, acreditamos que os partidos, enquanto intelectuais coletivos, devam
estar atentos às novas configurações impostas pela classe burguesa, principalmente os que
dizem ser da classe trabalhadora, para que não sejam influenciados por um conceito de
ideologia neutra, isto é, não classista. Assim, através dos escritos de Neves (2010), foi possível
identificar como a diversidade social tem sido colocada em pauta como questão central a ser
solucionada pelo Estado com a colaboração da Terceira Via pelos pós-modernistas, ao negarem
que as divisões de classes não existam mais. E muitos partidos têm se guiado por esse ideal,
sobretudo quando apresentam propostas para a classe trabalhadora que atendam ao capital.
Ainda que a ideologia dos atuais partidos seja camuflada por uma estratégia dos pósmodernistas em desconsiderar as doutrinas políticas, não podemos nos guiar por uma
pseudoafirmação que quer a todo instante forjar uma negação dos ideais socialistas. Assim, tais
estratégias da burguesia procuram confundir os intelectuais que defendem principalmente a
classe trabalhadora, a fim de reiterar uma pequena política. Nessa perspectiva, a partir da
apreensão dos estudos de Gramsci (2017), Coutinho, C. N. (2010) expõe que, na atualidade,
presenciamos um contexto formado por uma hegemonia da pequena política, que nada mais é
do que a exclusão da grande política na época do neoliberalismo. Além disso, a hegemonia de
pequena política tem seu foco ainda mais voltado para o individualismo. Nela, predomina um
senso comum de valores que asseguram a reprodução do consenso privatista do capital ao
caluniar a gestão do Estado e enaltecer o mercado, ainda que indiretamente.
Para completar, a hegemonia de pequena política busca neutralizar as lutas que
ocorrem no campo político por meio do consenso passivo. Cabe destacar que “[...] esse tipo de
consenso não se expressa pela auto-organização, pela participação ativa das massas por meio
dos partidos e outros organismos da sociedade civil, mas simplesmente pela aceitação resignada
do existente como algo ‘natural’” (COUTINHO, C. N., 2010, p. 31). Portanto, a hegemonia de
pequena política passa a existir quando se propaga a ideia de que a política não passa da disputa
entre suas diferentes elites, o que converge para o senso comum da aceitação do existente como
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algo “natural”. Apresentamos como exemplo a seguinte frase de naturalização: “Os políticos
são todos iguais” (COUTINHO, C. N., 2010, p. 31).
A expressão “todos iguais” reúne todos os partidos em um mesmo patamar ideológico.
Segundo Coutinho, C. N. (2010), todas as pessoas que dizem viver o fim das ideologias, não
havendo diferença entre esquerda e direita, contribuem para a difusão da hegemonia da pequena
política. Entre as pessoas que ajudam a propagar o senso comum dessa hegemonia, temos a
figura sofisticada dos pós-modernistas35, os quais defendem que “[...] a era das ‘grandes
narrativas’ morreu, e, no lugar de um ponto de vista totalizante e universal, devemos nos
preocupar com as diferenças, com as identidades, com a defesa do multiculturalismo etc.”
(COUTINHO, C. N., 2010, p. 31).
Por esse motivo, Wood e Bellamy (1999) apresentam os pontos que enfatizam as
características dos pós-modernistas, ao ressaltarem:
No mínimo, o pós-modernismo implica uma rejeição categórica do conhecimento
“totalizante” e de valores “universalistas” – incluindo as concepções ocidentais de
“racionalidade”, ideias gerais de igualdade (sejam elas liberais, [sejam elas]
socialistas) e a concepção marxista de emancipação humana geral. Ao invés disso, os
pós-modernistas enfatizam a “diferença”: identidades particulares, tais como sexo,
raça, etnia, sexualidade; suas opressões e lutas distintas, particulares e variadas; e
“conhecimentos” particulares, incluindo mesmo ciências específicas de alguns grupos
étnicos. (WOOD; BELLAMY, 1999, p. 12)

Diante de tais estudos sobre a configuração política, compreendemos que os pósmodernistas, com sua ideologia sobre o multiculturalismo, enfatizam a importância dos
diferentes grupos, mas desconsideram qualquer conhecimento que defende a igualdade, o bem
comum e a universalidade para todos os homens. Nesse mesmo pacote de rejeição, incluem
também qualquer forma de dualidade, entre tal ideologia e a política.
Acerca dessa questão, Bobbio (2011, p. 9) aponta como “[...] ganhou força também a
ideia de que direita e esquerda [se tornaram] hoje, pura e simplesmente, ‘recipientes’ em que
se depositou um conteúdo qualquer, e, portanto, não são conceitos, mas apenas palavras
suscetíveis de assumir diversos significados”. Ao dialogar com os autores citados, observamos
como esse apontamento se integra ao contexto atual de negacionismo da dualidade, a partir de
uma ideologia de que todos são iguais. Contudo, as dualidades continuam inclusas no modo de
vida da sociedade. Isso indica que ainda existe classe trabalhadora e classe burguesa, ainda

35

“Alguns pós-modernistas [...] tão concentrados estão nos triunfos do capitalismo e nas alegrias do consumismo.
Mas mesmo os mais sensíveis às realidades correntes têm suas raízes intelectuais fincadas naquele momento
‘áureo’, com uma crença no trunfo do capitalismo que precedeu em muito a queda do comunismo” (WOOD;
BELLAMY, 1999, p. 10).
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existem intelectuais que apoiam e lutam pela hegemonia da classe dominante e pela
emancipação da classe dirigida, não sendo diferente com o partido.
Todavia, Bobbio (2011) salienta o fato de autores pós-modernistas favorecerem a
ideologia neocapitalista com seu conceito de que não exista mais uma díade entre esquerda e
direita na política. Assim, os pós-modernistas apresentam como argumento a não utilidade da
díade para os dias atuais, pois, para eles, direita e esquerda, “[...] a partir da Revolução Francesa,
serviram para dividir o universo político em duas partes opostas. [Contudo], [...] não tem mais
nenhuma razão para serem utilizadas” (BOBBIO, 2011, p. 50), ao afirmarem que tanto a direita
quanto a esquerda não passam de “duas caixas vazias”.
Tal afirmação não passa de uma nova ideologia empregada na política em substituição
das anteriores. Para Bobbio (2011), é preciso ter o cuidado de não simplificar a direita e a
esquerda em mera expressão de pensamento ideológico, visto que:
Esquerda e direita indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas,
cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não só de ideias, mas
também de interesses e de valorizações a respeito da direção a ser seguida pela
sociedade, contrastes que existem em toda sociedade e que não vejo como possam
simplesmente desaparecer. (BOBBIO, 2011, p. 51)

Para o autor, a díade não pode desaparecer por apresentar contrastes, seja de ideias,
seja de interesses e valorizações a serem seguidas pela sociedade, os quais vão além de uma
simples ideologia. Em virtude da nova configuração no cenário político, Bobbio (2011) aponta
que alguns teóricos como F. Adornato e Sergio Benvenuto defendem a existência da dicotomia,
mas não de modo semelhante ao do tempo em que nasceu a distinção direita ou esquerda. Para
os pós-modernistas, a visão dicotômica da política sobre direita e esquerda se modificou tanto
que se tornou anacrônica e inadequada. Os termos passaram a ser substituídos por novas
nomenclaturas, como progressistas-conservadores.
Segundo Bobbio (2011, p. 53), essa nova nomenclatura abarca um:

[...] universo político cada vez mais complexo como o das grandes sociedades, e, em
particular, das grandes sociedades democráticas, [visto que se torna] sempre mais
inadequada a separação muito nítida entre duas partes contrapostas, sempre mais
insuficiente a visão dicotômica da política.

Nesse contexto, a sociedade democrática apresenta e aceita uma pluralidade de
opiniões, o que torna anacrônica e questionável a divisão entre direita e esquerda. De acordo
com Bobbio (2011), a dicotomização da política passa a ter um intermediário que ocupa o
espaço central entre os dois extremos, sendo esse designado como “centro”. Assim, a política
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engloba uma visão tríade que vem a ser o intermédio de um Terceiro Incluído, o qual se torna,
nas sociedades democráticas com acentuado pluralismo, tão exorbitante que passa a ocupar a
parte mais ampla do sistema político, ao afastar a direita e a esquerda para as margens e não
eliminar a antítese originária. Por isso, “[...] o próprio centro, ao se definir de outro modo,
pressupõe a antítese e extrai da existência dela a sua própria razão de existir” (BOBBIO, 2011,
p. 54).
Semelhantemente a Neves (2010), o cientista político aponta para o fato de o Terceiro
Incluído apresentar-se no debate como uma tentativa de Terceira Via, isto é, de uma posição
que, diferente da do centro, não está entre a direita e a esquerda, mas pretende ir além de uma
e de outra politicamente. Compreende-se, portanto, que a Terceira Via se inicia com o Terceiro
Incluído, porém, diferentemente dele, pois não pretende extrair de ambas os conceitos políticos,
ao contrário, mesmo sendo de centro busca apresentar-se como superação simultânea da direita
e da esquerda. Com esses tópicos, identificamos como a direita e a esquerda se modificaram no
decorrer do tempo, devido, sobretudo, à reestruturação ideológica dos pensadores pósmodernistas, que passaram a desconsiderar a contraposição da díade, assumiram uma visão
plural do mundo e transferiram o protagonismo a um terceiro intermediário político. Nesse
sentido, a Terceira Via apresenta um papel fundamental no processo de reorganização política,
pois desconsidera os conflitos das classes sociais (classe burguesa x classe trabalhadora) para
se atentar às diversidades. Esse argumento faz dos intelectuais que apoiam a Terceira Via
sujeitos conformistas da filosofia neoliberalista e não classista.
Sendo assim, ainda que, no atual cenário, tenhamos um centro entre a direita e a
esquerda, não podemos ignorar a contraposição política que existe entre os intelectuais políticos
que defendem uma sociedade socialista e os que defendem uma sociedade capitalista. Portanto,
ainda existe uma dualidade entre a classe trabalhadora e a burguesa, mesmo com toda a negação
dos pós-modernistas.
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2. CAPITALISMO

FLEXÍVEL
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COMPREENSÃO DO OBJETO
O presente capítulo tem como finalidade apresentar as concepções das propostas de
políticas públicas dos partidos políticos para a EJA, assim como levantar os programas e os
documentos dos 33 partidos cadastrados no TSE e analisar seus projetos para a modalidade.
Contudo, para compreender e apreender as concepções das propostas de políticas públicas
direcionadas aos estudantes da EJA pelos partidos políticos, faz-se necessário observar o atual
bloco hegemônico que mantém o sistema capitalista no poder. Afinal, compreendemos que os
estudantes da modalidade fazem parte de uma luta de classes36 que ocorre no cerne da sociedade
capitalista. Isso indica que eles estão diretamente ligados a toda ação/atuação hegemônica.
Conforme ressalta Alvarenga (2010, p. 66), “[...] é por meio do conceito de hegemonia que será
possível interpretar os processos sociais, as relações de desigualdades e subalternização das
classes trabalhadoras, o papel dos intelectuais orgânicos e a luta de classes da sociedade
capitalista”.
Ao buscar respostas acerca dessas propostas, procuramos compreender a quem elas
estão beneficiando em sua essência e seus reais interesses para com o público da modalidade.
Além de compreender e dialogar com a concepção de EJA, políticas públicas e partido político,
precisamos analisar o sistema econômico neoliberal a partir da concepção de capitalismo
flexível, pois o contexto econômico e hegemônico da atualidade apresenta essa forma de
sistema de produção. Cabe ressaltar que o capitalismo flexível ou sistema de produção de
acumulação flexível “[...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de
trabalho, dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 1998, p. 140). Esse novo padrão de
capitalismo envolve novas mudanças e novos desenvolvimentos desiguais no mundo do
trabalho, pois “[...] [se caracteriza] pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos,
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (HARVEY,
1998, p. 140), além da intensificação da precarização do trabalho e da proliferação do
desemprego estrutural (CEOLIN, 2014).

36

“[...] é necessário salientar que jovens e adultos trazem para a relação educativa as suas experiências sociais,
advindas de suas condições de sobrevivência, ou seja, do seu lugar subalterno de classe” (ALMEIDA, 2016, p.
131).
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Nesse contexto, Kuenzer (2016) ressalta que a nova organização no mundo do trabalho
também trouxe uma nova organização para a educação, cuja lógica continua sendo desigual,
porém, como uma forma diferenciada de distribuição do ensino-aprendizagem. Em outras
palavras:

[...] o discurso da acumulação flexível sobre a educação aponta para a necessidade da
formação de profissionais flexíveis, que acompanhem as mudanças tecnológicas
decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica contemporânea, ao
invés de profissionais rígidos [...]. (KUENZER, 2016, p. 3)

Diante de tal afirmação, neste capítulo, pretendemos discutir e analisar as mudanças
organizacionais ocorridas nas políticas públicas destinadas à EJA, diante do sistema de
acumulação flexível, e como a classe trabalhadora tem reagido à influência hegemônica do
capital no processo de controle das políticas públicas educacionais. Logo, dialogaremos com as
contradições impostas por esse modo de produção ao mundo do trabalho e da educação.

2.1 Reestruturação produtiva, neoliberalismo e configuração flexível do mundo do
trabalho e das políticas para EJA
Ao fim do regime empresarial-militar37, o Brasil voltou a passar por mudanças
políticas, sociais e econômicas, período denominado Nova República de José Sarney. As
decisões estabelecidas e planejadas para o país começaram a passar por suas primeiras
transformações, como, por exemplo, o padrão de acumulação centrada no tripé: setor produtivo
estatal, capital nacional e capital internacional. As organizações e as tecnologias, ainda que em
passos lentos em comparação aos países centrais que viviam intensamente a reestruturação
produtiva de capital e a política ideológica neoliberal, começaram a passar por mutações no
interior do processo produtivo e de serviços no país.
A singularidade brasileira começava, então, a sofrer os efeitos dos traços universais
emergentes do sistema global do capital e, aos poucos, foi redesenhando uma particularidade
que se diferenciava da fase anterior (ANTUNES, 2012).
Foi durante a década de 1980 que ocorreram os primeiros impulsos do nosso processo
de reestruturação produtiva, levando as empresas a adotar, no início de modo restrito,
novos padrões organizacionais e tecnológicos, bem como novas formas de
organização social do trabalho. Iniciou-se a utilização da informatização produtiva e
37

Conforme analisam Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 38): “O regime militar terminou oficialmente em
1985, com a substituição do general Figueiredo, seu último presidente, por José Sarney. Tancredo Neves, eleito
pelo Colégio Eleitoral, havia morrido antes da posse, e seu vice, Sarney, foi então indicado para a presidência”.
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do sistema just-in-time; germinou a produção baseada em team work, alicerçada nos
programas de qualidade total, ampliando também o processo de difusão da
microeletrônica. (ANTUNES, 2012, p. 46, grifo do autor)

A década de 1980, precisamente na pós-ditadura militar, apresentou um novo contexto
de produção de acumulação denominado reestruturação produtiva. Contudo, antes de descrever
e deslindar como essa nova forma de produção foi inserida na economia e nos moldes de
trabalho do país, e como interferiu na educação brasileira, faz-se necessário conceituar essa
reestruturação. Segundo Druck (1996, p. 27):

[...] a reestruturação produtiva é um movimento de caráter estrutural que ocorre no
plano da produção e do trabalho e realiza transformações indispensáveis a esta fase
histórica do capitalismo.
No âmbito industrial, constitui-se enquanto processo de reorganização e reconversão
dos vários setores, com grandes investimentos na indústria de ponta (informática,
química fina, novos materiais, biotecnologia, telecomunicações...); reconversão em
setores dinâmicos (automobilística, máquinas e equipamentos e petroquímica);
declínio de setores tradicionais (siderurgia, têxteis etc.); e privatização de setores
estratégicos (energia, petróleo etc.).

A reestruturação produtiva, portanto, faz parte do atual processo histórico do
capitalismo, pois seu movimento ocorre no plano da produção e do trabalho. Isso indica que a
reestruturação na contemporaneidade ocorre a partir da organização estrutural do modo de
produção e, consequentemente, da formação pedagógica para o mercado de trabalho. Sendo
assim, esse novo sistema econômico tem por finalidade atingir a redução de custos, a
produtividade e a competitividade, ao destacar “[...] a flexibilização do trabalho, em suas mais
variadas formas, enquanto base de sustentação e ajuste às novas exigências do mercado”
(DRUCK, 1996, p. 28, grifo da autora).
Muito mais que uma forma de plano econômico de dominação da classe trabalhadora,
a flexibilização do trabalho utiliza o consenso para intervir nos conflitos ocasionados pelo
capital-trabalho e, assim, conquistar a hegemonia do sindicato e de seus trabalhadores. Essa
estratégia de dominação se fortalece por meio de seu discurso motivacional, que se estende
desde a relação patrão e empregados, à valorização do trabalho, às políticas e aos treinamentos
colocados em prática em busca da qualificação do trabalhador (DRUCK, 1996).
O trabalho flexível se diferencia das outras organizações por sua forma de dominação
consensual, por sua forma hegemônica de fazer política entre a classe burguesa e a classe
trabalhadora. Para explicar melhor a categoria hegemonia, buscamos os escritos de Rummert
(2007b), que se baseia em Gramsci (1999) para ressaltar o seguinte:
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A hegemonia, como já mencionado, fundamenta-se primordialmente no consenso, o
qual assume significados diversos de acordo com as diferentes formas de relações de
poder que a função hegemônica materializa. Uma classe, no permanente processo de
construção e manutenção da hegemonia, deverá difundir e sustentar sua concepção de
mundo, influindo em todos os aspectos da vida e do pensamento da sociedade, por
meio do processo de difusão da ideologia, que irá imprimir características específicas
à sua ação. Podemos dizer que um fator de distinção entre as diferentes formas de
hegemonia consiste na ideologia que está subjacente a cada formação econômicosocial. (RUMMERT, 2007b, p. 25)

O consenso utilizado pela classe dominante tem como finalidade controlar o
trabalhador de forma alienante, por meio de seu projeto de sociedade e de concepção do mundo.
Em outros termos, a classe dominante utiliza seus artifícios consensuais filosóficos
(intelectuais) para manter sua hegemonia e ludibriar os trabalhadores à exploração do trabalho.
Tais artifícios contam com o Estado como instrumento de controle, e com os aparelhos de
hegemonia como instrumentos de consenso.
Em contrapartida, mesmo com a influência do sistema de reestruturação produtiva e
suas formas de consenso, a década de 1980 (período pós-militar) apresentou uma maior
intensificação, participação e mobilização da sociedade no sistema educacional, em decorrência
dos movimentos sociais ocorridos nas décadas anteriores. Afinal, “[...] desde meados da década
de 1970, crescia um movimento crítico reivindicando mudanças no sistema educacional”
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA; 2011, p. 40).
Na década de 1980, foram realizados fóruns e conferências, como as “Conferências
Brasileiras de Educação e o Fórum Brasileiro em Defesa da Escola Pública, [que] reuniam os
educadores em torno de outras propostas autônomas para a educação pública” (FONSECA,
2009, p. 165). Esse foi, sem dúvidas, um momento de desenvolvimento para a qualificação da
educação brasileira, principalmente nos âmbitos acadêmico e da pesquisa científica, que
resultou, mais para frente, na proposta constituinte (BRASIL, 1988) e na LDB (BRASIL,
1996a).
Dessa forma, foram se firmando as concepções que defendiam a educação pública e
gratuita como direito público subjetivo e dever do Estado. Assim como a erradicação do
analfabetismo, a universalização da escola pública e a formação do aluno crítico, esse projeto
de educação apresenta como requisito quatro lineamentos: 1) a melhoria da qualidade na
educação, que incluía a permanência do educando na escola, a redução da distorção idade-série,
os programas de merenda escolar, transporte e material didático, a redução de alunos por sala
de aula, a estrutura do prédio da instituição, a adequação e os aparelhamentos das bibliotecas e
dos laboratórios, as alterações em conteúdos e concepções curriculares, a superação da
formação profissional e a implementação da educação politécnica; 2) a valorização e a
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qualificação dos profissionais da educação, que são entendidos como professores, especialistas
e demais funcionários; 3) a democratização da gestão, reivindicando-se a democratização dos
órgãos públicos; e 4) o financiamento da educação e a defesa de verbas públicas para a escola
pública (FONSECA, 2009).
Contudo, alguns desses lineamentos para a educação não foram alcançados e, quando
implementados, sofreram com a interferência do sistema de produção capitalista da época, que
reafirmou o conceito de Estado mínimo. Seguindo os passos dos sistemas de produções
anteriores, mas com novos traços de reorganização econômica, o sistema de produção
neoliberal chegou ao Brasil, assim como os demais, de forma tardia, com características
marcantes para a formação da classe trabalhadora, a forma de contrato e a produção do trabalho.
O sistema neoliberal intensificou a pseudoigualdade do trabalho ao justificar – através
do consenso – o mérito, a formação e a garantia do trabalho. Esses artifícios hegemônicos
beneficiaram o novo sistema de produção implementado no Brasil na década de 1990. Além
disso, intensificou-se:
[...] o processo de reestruturação produtiva do capital no Brasil, processo que vem se
efetivando mediante formas diferenciadas, configurando uma realidade que comporta
tanto elementos de continuidade como de descontinuidade em relação às fases
anteriores. (ANTUNES, 2012, p. 47, grifo do autor)

Na década de 1990, o Brasil passou por transformações econômicas que já vinham
ocorrendo internacionalmente – como a formulação do “Consenso de Washington”38 –, e o
processo de reestruturação produtiva se intensificou. No entanto, ao mesmo tempo, foram
apresentadas novas particularidades desse modelo de economia capitalista, que, diferentemente
dos outros, articulou melhor a fala direcionada aos trabalhadores e se instrumentalizou de
termos motivacionais, escondendo ainda mais sua verdadeira essência. Sendo assim, segundo
Druck (1996, p. 29):

Os principais fundamentos do neoliberalismo são: nenhum limite ao funcionamento
do mercado por parte do Estado, à medida que o mercado livre é garantia de liberdade
econômica e política; a defesa da desigualdade como um valor positivo e

“[...] expressão criada pelo economista John Williamson, do Institute for International Economics (IIE), que se
tornou mundialmente conhecida como a proposição da comunidade financeira internacional – em especial do
FMI e BIRD – para ajustar as economias dos países periféricos às novas exigências dos países centrais”
(DRUCK, 1996, p. 29-30).
“O documento produzido pelos representantes dos países do capitalismo central, conhecido como Consenso de
Washington, balizou a doutrina do neoliberalismo ou neoconservadorismo que viria a orientar as reformas sociais
nos anos de 1990. É neste cenário que emerge a noção de globalização carregada, ideologicamente, por um
sentido positivo” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 95, grifo dos autores).
38
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imprescindível para garantir a liberdade e a concorrência; e a afirmação de que o
capitalismo e a sociedade burguesa são a própria realização da natureza humana.

Tais fundamentos priorizam o restabelecimento das economias e a permanência da
desigualdade, tudo para que seja mantida a hegemonia capitalista. Obviamente que o modelo
não apresenta os fundamentos às claras; sua aparência busca a todo instante esconder a real
essência. A sociedade, que em sua maior proporção é constituída pela classe trabalhadora, faz
parte do projeto de alienação da classe dirigente, que utiliza seu discurso consensual para
instituir sua hegemonia. Compreendemos que a classe dirigente sempre utilizou o argumento
de desenvolvimento e melhoria da economia como forma de manipulação de suas reais
intenções com a classe trabalhadora (lucro de sua mão de obra), intensificado ainda mais na
década de 1990 com o enxugamento da força de trabalho, as mutações sociotécnicas no
processo produtivo, a organização do controle social do trabalho, a flexibilização e a
desregulamentação dos direitos sociais, a terceirização e as novas formas de gestão da força de
trabalho (ANTUNES, 2012).
Para complementar essa intensificação do sistema econômico neoliberal no Brasil, foi
efetivado o Plano Real, que tinha por objetivo a estabilização econômica do país. Tal
estabilização corroborou a fragmentação dos direitos trabalhistas e o fortalecimento do
mercado, uma vez que o plano se apropriava do modelo de reestruturação produtiva do sistema
neoliberal. Por isso, cabe ressaltar que o neoliberalismo, diferente dos sistemas de produção
anteriores, criou e potencializou de forma global sua própria estratégia política e ideológica
para manter hegemonicamente o mercado no poder das ações que regem a organização social.
Assim, o mercado capitalista foi colocado como agente principal da sociedade para que, com
suas palavras consensuais, ganhasse novos sinônimos na relação social. Em outras palavras, o
sistema neoliberal buscou ocupar todos os espaços relacionados à organização social de forma
astuciosa e compensatória.
Entre as ações do mercado, Druck (1996) destaca alguns pontos estruturais que foram
importantes para firmar o consenso ideológico e a ascensão da hegemonia neoliberal. São eles:
o individualismo como central ao plano social; a concorrência como oposição aos interesses da
solidariedade social; o mercado e os objetos materiais como condição para a soberania dos
sujeitos; a privatização como consequência da desmoralização de tudo o que é público. A partir
desses pontos ideológicos, a classe burguesa defende “[...] a inexorabilidade e a inevitabilidade
dessa ordem social, política e econômica como a única possível e até mesmo como a ‘final da
história’” (DRUCK, 1996, p. 30). Afinal, para a classe, o neoliberalismo é meio válido para a
organização e o desenvolvimento social.
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Em conformidade com essa estrutura econômica, a globalização foi apresentada como
um modo intrínseco de organização do trabalho, uma vez que proporcionou transformações
significativas nos âmbitos sociais em toda parte do mundo. Podemos afirmar que a globalização
foi um importante instrumento para o fortalecimento hegemônico do neoliberalismo, tornando
os países ricos e as indústrias internacionais mais poderosos econômica, cultural e
politicamente. No entanto, a globalização que foi sustentada pelo desenvolvimento científico e
tecnológico contribuiu para o aumento da concentração de riqueza nas mãos de poucos e para
o aumento da desigualdade social. Por esse motivo, como aponta Druck (1996), ocorreu, no
plano social, a ampliação do desemprego, da exclusão social e das formas precárias de trabalho
e de vida da população.
Sendo assim, compreendemos que o capitalismo formou e sustentou o tripé
globalização, reestruturação produtiva e sistema neoliberal a fim de manter seu sistema de
produção que abarcaria não somente o setor da economia, mas os demais setores que constituem
a formação do ser humano enquanto bloco social. A contemporaneidade ficou assinalada pelas
particularidades apresentadas pelo sistema econômico neoliberal, que contou com a atuação de
alguns protagonistas que reverberaram o fortalecimento do mercado. Os que mais se destacaram
foram os organismos internacionais e regionais que receberam a incumbência de serem os
principais agentes a garantir a rentabilidade do sistema capitalista, assim como das grandes
corporações, empresas transnacionais e nações ricas. Entre os organismos, estão:
[...] o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD), o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), [que] passam a ter o papel de tutoriar as reformas dos
Estados nacionais, mormente dos países do capitalismo periférico e semiperiférico.
No plano jurídico-econômico, a Organização Mundial do Comércio (OMC) vai
tecendo uma legislação cujo poder transcende o domínio das megacorporações e
empresas transnacionais. (ARRIGHI, 1998 apud FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.
96)

Nesse período, as reformas econômicas ocorridas no Brasil e nos demais países
periféricos tiveram como protagonistas esses organismos, que intensificaram a participação das
grandes corporações nas reformas dos Estados nacionais ao assumirem o papel de tutoriar os
países de capitalismo periférico e semiperiférico, resultando em mudanças em vários setores
sociais, principalmente na forma de contratação e produção de trabalho. De acordo com
Antunes (2012), contratações para o trabalho formal passaram a ser terceirizadas, o emprego
tornou-se ainda mais precarizado e, consequentemente, houve redução nos salários. Também
houve aumento no processo de desregulamentação do trabalho e de redução dos direitos sociais
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para os empregados, principalmente para os terceirizados. Nessa mesma conjuntura foi “[...]
introduzido o denominado trabalho ‘polivalente’ ou ‘multifuncional’, que, em verdade, mais se
assemelha a um mecanismo responsável por níveis mais acentuados de intensificação e
exploração da força de trabalho” (ANTUNES, 2012, p. 53).
Devido à nova organização do trabalho, a educação recebeu a mesma influência do
sistema de produção neoliberal, na forma de planejar e implementar a educação nas instituições
de ensino. O sistema econômico instaurado na década de 1990 conduziu a educação a um
regresso dos direitos reivindicados e estabelecidos na Constituição Federal (BRASIL, 1988)39
e, posteriormente, na LDB (BRASIL, 1996a)40. Para estabelecer sua hegemonia, o
neoliberalismo contestou a qualidade do público e a eficiência do Estado. Com isso, a
capacidade/qualidade da educação passou a ser questionada não somente pelos movimentos
sociais, mas também pelos empresários que traziam um novo modelo educacional. Tanto que:
Do ponto de vista da educação, ocorre uma disputa entre o ajuste dos sistemas
educacionais às demandas da nova ordem do capital e as demandas por uma efetiva
democratização do acesso ao conhecimento em todos os seus níveis. Os anos de 1990
registram a presença dos organismos internacionais que entram em cena em termos
organizacionais e pedagógicos, marcados por grandes eventos, assessorias técnicas e
farta produção documental. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 97)

Assim como no mundo do trabalho, a década de 1990 também foi um campo vasto
para os organismos internacionais gerenciarem os termos organizacionais e pedagógicos da
educação. Segundo Frigotto e Ciavatta (2003), os organismos internacionais proporcionaram
grandes eventos que visavam projetar o currículo educacional através de assessorias técnicas e
produção documental. O primeiro evento foi a Conferência Mundial sobre Educação para
Todos41, que ocorreu no início dessa década e tinha como principal eixo a ideia da satisfação
das necessidades básicas de aprendizagem.
Dentre os organismos que financiaram os grandes eventos, destacam-se a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e o Banco Mundial. Os representantes dos 155 países, que subscreveram a Declaração
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).
40
“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996a).
41
“[...] realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, que inaugurou um grande projeto de educação
em nível mundial [...]” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 97).
39
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Jomtien, comprometeram-se a assegurar uma Educação Básica de qualidade à criança, ao jovem
e ao adulto. Vale lembrar que, desses que se comprometeram, havia representantes das agências
internacionais, de organizações não governamentais, de associações profissionais e de
personalidades na área da educação mundial (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). Isso mostra
que a interferência do sistema neoliberal não ocorreu apenas no âmbito do trabalho, mas
também na formação da estrutura educacional, embora saibamos que a ação sobre a educação
aconteceu em decorrência do trabalho, para a preparação de mão de obra para o mercado.
Para essa atuação, a burguesia local contou com as orientações internacionais, ficando
conhecida como mundialização da educação, dado que “[...] os processos políticos e
econômicos que instituíram a dinâmica e especificidade da mundialização do capital no período
de difusão do capitalismo neoliberal de Terceira Via produziram impactos na educação escolar
em grande escala” (MELO et al., 2015, p. 36). Por esse motivo, o governo brasileiro, sob
orientação da Conferência Mundial sobre Educação e da burguesia, passou a utilizar em seus
projetos educacionais o slogan “Educação para Todos”, privilegiando o acesso e a permanência
das classes trabalhadoras à escola. No entanto, esse projeto educacional estreitou a relação entre
a escolarização e a política, e enfatizou a educação para uma cidadania baseada nos parâmetros
neoliberais.
Segundo Shiroma et al. (2002 apud FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003), como o Brasil
estava entre aqueles com a maior taxa de analfabetismo do mundo, foram solicitados o
monitoramento ao fórum consultivo – sob responsabilidade da UNESCO – e o desenvolvimento
de ações para impulsionar as políticas educacionais ao longo da década, não apenas na escola,
mas também na família, na comunidade, nos meios de comunicação. As ações sociais tinham
por objetivo redistribuir consensualmente a tarefa do Estado de garantir a educação para a
sociedade e os organismos sociais.
Em 1993, inspirado pelas bases projetadas na Conferência, foi lançado o Plano
Decenal da Educação para Todos, já no governo de Itamar Franco42. “Com esse plano, o Brasil
traçava as metas locais a partir do acordo firmado em Jomtien e acenava aos organismos
multilaterais que o projeto educacional por eles prescrito seria implantado” (SHIROMA;
MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 52). Além disso, a burguesia mundial, em parceria com
a local e alguns partidos políticos como o do ex-presidente, estabeleceu, por meio do plano, os
parâmetros político-pedagógicos da formação para o trabalho simples em nível internacional
(MELO et al., 2015).

42

Vice-presidente de Collor e seu sucessor após o impeachment.
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Conforme apontado por Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), os planos dos
organismos multilaterais precederam recomendações de cortes de verbas e de privatização que
resultaram em anteprojetos da LDB (BRASIL, 1996a). Logo, além de se repetir, as disputas
entre correntes privatistas e publicistas se intensificaram no neoliberalismo. Sendo assim:

[...] à medida que a lei da educação nacional era debatida, o governo impingia, por
meio de decretos, resoluções e medidas provisórias, o seu projeto educacional,
articulado aos desígnios firmados em Jomtien e aos grandes interesses internacionais,
como atestam os documentos do CEPAL. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA,
2011, p. 53)

O documento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)
reafirmava os interesses da Conferência de Jomtien e, consequentemente, os interesses
internacionais. Na década de 1990, a comissão que tinha por lema a cidadania, a
competitividade e a equidade, alertava para a urgência de implementação das mudanças
educacionais demandadas pela reestruturação produtiva em curso por meio de seu documento
econômico intitulado Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del
desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa (NACIONES UNIDAS, 1996).
O documento recomendava que os países investissem em reformas dos sistemas educativos para
adequá-los a ofertar os conhecimentos e as habilidades específicas requisitadas pelo sistema
produtivo (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). De acordo com Frigotto e
Ciavatta (2003), a UNESCO e o Banco Mundial43 contribuíram para a continuidade das ações
dos organismos internacionais, pois:
[...] completam o quadro principal dos impulsionadores externos das reformas. Entre
1993 e 1996, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, convocada
pela UNESCO, composta de especialistas e coordenada pelo francês Jacques Delors,
produziu o Relatório Delors, no qual se fez uma análise do “contexto planetário de
interdependência e globalização”. O Relatório faz recomendações de conciliação,
consenso, cooperação, solidariedade para enfrentar as tensões da mundialização, a
perda das referências e de raízes, as demandas de conhecimento científicotecnológico, principalmente das tecnologias de informação. A educação seria o
instrumento fundamental para desenvolver nos indivíduos a capacidade de responder
a esses desafios, particularmente a educação média. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003,
p. 99)

As recomendações indicam quais são as tensões que os países teriam que resolver e
enfrentar no próximo século. Destacam-se: o preparo do ser humano em ser tornar o cidadão
do mundo; a ligação com a comunidade; a mundialização da cultura; a preservação das culturas
43

“Surgido no pós-guerra, o Banco Mundial é um organismo multilateral [...]” (SHIROMA; MORAES;
EVANGELISTA, 2011, p. 61).
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locais e as potencialidades individuais. De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2011),
o documento também discorre sobre a educação média e, nesse caso, as recomendações da
comissão tornam-se claramente elitistas, pois o ensino teria como objetivo revelar e aprimorar
talentos, além de treinar técnicos e trabalhadores para o emprego existente e desenvolver a
capacidade de adaptação a empregos inimagináveis. À vista disso, os alunos são considerados
atores, criadores e futuros empreendedores.
O Banco Mundial teve participação na elaboração dos projetos destinados à educação,
a priori, como copatrocinador da Conferência de Jomtien, elaborador das diretrizes políticas
para as décadas subsequentes a 1990, e publicador do documento Prioridades y estrategias
para la educación (BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO,
1996). Tal documento assinalava que era preciso eliminar o analfabetismo, aumentar a eficácia
do ensino, melhorar o atendimento escolar, reformar o financiamento e a administração da
educação, estreitar laços da Educação Profissional com o setor produtivo e entre os setores
público e privado na oferta de educação, além de dar atenção aos resultados e à avaliação da
aprendizagem. O Banco destinava sua atenção para a Educação Básica, sob a argumentação de
que esse grau da educação deveria ajudar a reduzir a pobreza aumentando a produtividade dos
pobres e gerando a participação na economia e na sociedade (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).
Na década de 1990, o Banco Mundial passou a definir as prioridades e as estratégias
para a educação a partir da influência e da interferência imperialista norte-americana. Segundo
Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), mesmo tendo a participação de 176 países mutuários,
inclusive do Brasil, apenas cinco países definiram as suas políticas: Estados Unidos, Japão,
Alemanha, França e Reino Unido. Estes participaram com 38,2% dos recursos do Banco, sendo
que os Estados Unidos detinham em torno de 20% dos recursos gerais, enquanto o Brasil
detinha aproximadamente 1,7%. Esses dados mostram a liderança dos Estados Unidos, além da
ocupação presidencial e do poder de veto que possui. Desse modo, o Banco Mundial tem sido
auxiliar da política externa americana (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).
Podemos observar o quão contraditória foi a política educacional instituída pelo capital
com a supervisão dos partidos políticos, uma vez que eles associaram a educação
exclusivamente à melhoria da economia e, para complementar, transferiram a responsabilidade
dessa política pública para os banqueiros. O neoliberalismo excluiu as possibilidades de se
implementar uma educação emancipadora e reparadora. Assim:
Seguindo orientações ou diretrizes pactuadas em acordos e tratados firmados com os
organismos internacionais, principalmente com o Banco Mundial e a UNESCO, ao
longo dos anos de 1990, as forças políticas hegemônicas dos territórios nacionais
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buscaram implementar, adaptando tais formulações políticas e pedagógicas gerais às
realidades sociais, com vistas à sua integração a essa nova etapa do capitalismo
mundial. Tais forças políticas organizadas na aparelhagem estatal e em partidos e
demais organizações da sociedade civil, com presença ativa no bloco no poder, em
seus países, passaram a redesenhar a escolarização obrigatória das classes
trabalhadoras. (MELO et al., 2015, p. 36)

Melo et al. (2015) ressaltam que as forças políticas internacionais, principalmente o
Banco Mundial e a UNESCO, por meio dos acordos e tratados firmados, tiveram uma grande
influência perante as forças políticas hegemônicas dos territórios nacionais no decorrer da
década de 1990. Logo, buscaram implementar, adaptar, as formulações políticas e pedagógicas
gerais as suas realidades sociais, com vistas a sua integração a essa nova etapa do capitalismo
mundial. Tais forças políticas concentraram sua hegemonia na aparelhagem estatal, em partidos
e demais organizações da sociedade civil, tendo participação ativa no bloco do poder, e
passaram a redesenhar a escolarização obrigatória das classes trabalhadoras.
Sendo assim, a classe burguesa brasileira passou a utilizar a ideologia da
responsabilidade social e a implementar as diretrizes do programa da Terceira Via,
consolidando uma direita para o social, difusora da conciliação entre o mercado e a justiça
social. Simultaneamente, forças políticas contrárias à ortodoxia neoliberal foram abandonando
suas ideias e propostas opositoras e assumindo um ideário neoliberal híbrido, proposto pela
burguesia mundial, que defende a união entre mercado e justiça social.
A partir desse processo de conciliação entre o mercado e a justiça social, foi instituída
uma esquerda para o capital em meio à sociedade (MELO et al., 2015). Afinal:
A partir desta primeira conjuntura do capitalismo neoliberal de Terceira Via (19952006), portanto, forças políticas aparentemente opositoras – uma direita para o social,
comandada pelo partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e seus aliados, e
uma esquerda para o capital, capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e seus
aliados – passaram a disputar a gestão de um mesmo projeto de sociedade, de
sociabilidade e de educação voltada para a transformação radical das relações sociais
vigentes. (MELO et al., 2015, p. 39)

O capitalismo neoliberal de Terceira Via levantou um novo discurso sobre a
sociabilidade e a educação, pois, ao mesmo tempo que os burgueses expressavam sua
preocupação com a economia e o lucro, por meio de seus discursos consensuais, eles passaram
também a utilizar o discurso da solidariedade e da preocupação social. As disputas entre as
forças políticas opositoras significavam que o projeto utilizado pelos burgueses fazia parte da
hegemonia do capitalismo de face humanizada. Por esse motivo, os partidos políticos deixaram
de construir a disseminação de um projeto de sociedade, sociabilidade e educação direcionado
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para a transformação genuína para se constituírem parte do aparelho hegemônico do capital
(MELO et al., 2015).
Nesse contexto da mundialização educacional, a nova LDB – Lei nº 9.394 (BRASIL,
1996a) – foi sancionada no governo de Fernando Henrique Cardoso e trouxe um novo
planejamento para a educação. A referida lei foi criada com o objetivo de corroborar a
Constituição Federal (BRASIL, 1988), referente às políticas públicas para a educação, além de
orientar e estabelecer as bases da educação nacional. Apesar disso, o processo de execução dos
projetos e planejamentos constituídos pela LDB (BRASIL, 1996a) para a educação sofreu com
a interferência da política neoliberal, a qual acredita e defende a formação do trabalho simples
destinado à classe trabalhadora por intervenção do setor privado.
A estratégia do Governo Cardoso de subordinar as reformas educativas, no plano
organizativo e pedagógico, ao projeto de ajuste econômico-social fica evidente já pela
repulsa ao projeto de LDB construído a partir de mais de 30 organizações científicas,
políticas e sindicais, congregadas no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.
Sua estratégia aprofunda-se pela natureza e composição do Conselho Nacional de
Educação. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 109)

O presidente desse período seguiu os mesmos passos dos partidos políticos, renegou o
papel da educação, associou-se aos projetos do capitalismo neoliberal da Terceira Via e mostrou
repulsa aos projetos da LDB (BRASIL, 1996a) que salientavam o dever do Estado. Para
maquiar as solicitações da lei, o governo compôs o Conselho Nacional de Educação, que
apresentava um viés privatista e servia de composição estratégica do governo para subordinar
as reformas educacionais no plano curricular, organizativo e pedagógico, conquistadas por meio
da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da LDB (BRASIL, 1996a).
De acordo com Frigotto e Ciavatta (2003), a burguesia brasileira encontrou na figura
intelectual de Fernando Henrique Cardoso a liderança capaz de construir seu projeto
hegemônico de longo prazo, ao mesmo tempo associado e subordinado à nova ordem da
mundialização do capital. Todos os pressupostos partilhados pelo projeto econômico-social de
governo de Fernando Henrique Cardoso foram extraídos da cartilha neoliberal do Consenso de
Washington, que pregava o fim das polaridades, da luta de classes, das ideologias, das utopias
igualitárias e das políticas de Estado nelas baseadas, e que defendia a globalização, a
modernidade competitiva, a reestruturação produtiva, e a reengenharia, mediante as políticas
protecionistas, intervencionistas ou estadistas acordadas com a lei do mercado globalizado.
Da mesma maneira, o projeto educativo desse governo estruturava sua compreensão e
sua coerência lógica ao projeto de ajuste da sociedade brasileira às demandas do grande capital
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financeiro. O projeto educativo contava com a participação de intelectuais altamente preparados
em universidades do exterior e com passagem/experiência nos organismos internacionais que
estavam na base da reforma educativa: Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), Organização Internacional do Comércio (OIT), entre outros. Esse
governo conseguiu atingir o feito que nenhum outro na história republicana havia atingido até
esse período: transformar o ideário empresarial e mercantil de educação escolar em política
unidimensional do Estado (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).
A dimensão talvez mais profunda e de consequências mais graves [desse feito] situase no fato de que o Governo Fernando H. Cardoso, por intermédio do Ministério da
Educação, adotou o pensamento pedagógico empresarial e as diretrizes dos
organismos e das agências internacionais e regionais, dominantemente a serviço desse
pensamento como diretriz e concepção educacional do Estado. Trata-se de uma
perspectiva pedagógica individualista, dualista e fragmentária coerente com o ideário
da desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos direitos
sociais ordenados por uma perspectiva de compromisso social coletivo. (FRIGOTTO;
CIAVATTA, 2003, p. 108)

Portanto, a década de 1990, principalmente no governo de Fernando Henrique
Cardoso, foi um campo fértil para a implementação e a realização do projeto educacional do
capitalismo neoliberal. O sistema educacional firmou-se como aparelho de hegemonia do
capital, organizou em seu currículo pedagógico uma aprendizagem simples, voltada
exclusivamente para a formação da classe trabalhadora.
A respeito dessa questão, compreende-se que o sistema educacional de ensinoaprendizagem destinado à Educação de Jovens e Adultos foi o que mais sentiu os efeitos dessa
capacitação para o trabalho simples. Afinal, mesmo sendo reconhecida como dever do Estado44,
a modalidade foi designada aos cuidados do setor filantrópico e privado.
Como citado anteriormente, a década de 1990 fomentou novas discussões a respeito
da taxa elevada de analfabetismo dos jovens e adultos brasileiros, o que provocou a criação de
novas políticas públicas que elevassem o nível de escolaridade e erradicassem o analfabetismo.
No entanto, o governo de Fernando Henrique Cardoso foi muito criticado nesse sentido de
criação de políticas públicas, uma vez que:
Durante os oito anos da presidência de Fernando Henrique Cardoso, o governo federal
conferiu lugar marginal à educação básica de jovens e adultos na hierarquia de
prioridades da reforma e da política educacional, fechou o único canal de diálogo
então existente com a sociedade civil organizada – a Comissão Nacional de Educação
de Jovens e Adultos (CNEJA) – e, por meio do programa Alfabetização Solidária,
44

“I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;” (BRASIL, 1988).
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remeteu para a esfera da filantropia parcela substancial da responsabilidade pública
pelo enfrentamento do analfabetismo. (PIERRO, 2005, p. 1127-1128)

O governo de Fernando Henrique Cardoso negligenciou a responsabilidade do Estado
de reparar o passado histórico da classe trabalhadora que não conseguiu cursar a escola ou dar
continuidade à escolaridade por falta de oportunidades e condições favoráveis ofertadas pelo
Estado. Ressaltamos que o presidente não deliberou a Educação Básica de jovens e adultos
como prioridade da reforma política educacional de seu governo, e, como agravante, fechou o
canal que sustentava o diálogo com a sociedade civil organizada, a Comissão Nacional de
Educação de Jovens e Adultos (CNEJA), e promulgou para a esfera filantrópica a
responsabilidade pública pelo enfrentamento do analfabetismo por meio do programa
Alfabetização Solidária (PIERRO, 2005).
Outro golpe sofrido pela EJA foi a não inclusão no financiamento do governo federal
para Educação Básica – o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (Fundef)45 – o qual não permitia que as matrículas da EJA fossem
redistribuídas pelos recursos do fundo. Portanto, a EJA, que até então era ofertada em forma de
supletivo, ou seja, como reposição de estudos não realizados, sofreu uma grande redução de
matrículas ao não ser integrada ao Fundef, o que ocasionou a diminuição de oferta de supletivo.
Essa decisão do governo sobre o financiamento à educação fez com que não houvesse interesse
dos municípios, pois estes não recebiam repasses financeiros dos investimentos e gastos feitos
à Educação de Jovens e Adultos.
O governo destinou a responsabilidade da EJA às empresas que tinham interesse
nesses jovens e adultos trabalhadores cuja participação era ativa na economia. Em virtude desse
processo contraditório, o Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997)46 influenciou a Educação de Jovens
e Adultos como profissionalizante. A modalidade foi destinada à formação de trabalhadores e
não à elevação do conhecimento dos sujeitos. Esse processo fez com as responsabilidades da
modalidade fossem divididas entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), e que ela fosse sustentada pelos repasses do recurso do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT).
A EJA começou a ser ofertada como Educação Profissional ao Nível Básico e, em
específico, aos cursos instrumentais de curta duração. O Ministério do Trabalho e Emprego
45
46

Lei nº 9.424 (BRASIL, 1996b).
“Art. 3º A educação profissional compreende os seguintes níveis: I - básico: destinado à qualificação,
requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade prévia; II - técnico:
destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados e egressos do ensino médio, devendo ser
ministrado na forma estabelecida por este Decreto; [...]” (BRASIL, 1997).
84

ficou responsável pelo financiamento de cursos educacionais profissionalizantes que atendiam
às solicitações da população adulta com baixa escolaridade. Já a efetivação do curso ficou
incumbida às organizações civis, como as Organizações Não Governamentais (ONGs), as
entidades sindicais representativas dos trabalhadores, o Sistema S – composto pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Serviço Social da Indústria (SESI), pelo
Serviço Social do Comércio (SESC) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC) –, entre outras, segundo Rummert e Ventura (2007).
À vista disso, os marcos legais e operacionais foram se distanciando da garantia de
oferta de Ensino Fundamental para a Educação de Jovens e Adultos como política pública. E
alguns programas, como o Programa Alfabetização Solidária (PAS)47, foram destinados a
interesses econômicos capitalistas.
Uma das estratégias do PAS, na época que gozava do status de programa oficial do
governo pelas mãos de uma organização não governamental, ou seja, a Comunidade
Solidária, era de trabalhar com o regime de rotatividade dos alfabetizadores a cada
módulo de alfabetização. (ALVARENGA, 2010, p. 174)

Esse programa tinha por objetivo a alfabetização de jovens e adultos que se
encontravam em cidades com maior índice de analfabetismo nas regiões Nordeste e Norte; e
fora traçado em torno de “[...] cinco vertentes: a mobilização nacional, um projeto piloto como
referência, a busca de parcerias e incentivo a elas, a avaliação permanente e a mobilização da
juventude” (MACHADO, 2009, p. 20-21).
De acordo com Alvarenga (2010), o PAS considerava as parcerias como a principal e
inovadora estratégia cujo objetivo estava no combate ao analfabetismo e no enfretamento da
pobreza e da exclusão social. Entretanto, o sistema de parcerias, forjado no modelo caritativo,
desenvolveu a facilitação ao clientelismo e fez com que os projetos neoliberais avançassem
contra as políticas sociais ao instituírem novos conceitos para substituírem termos clássicos
(assistência, caridade, filantropia, doação, tutela).
Ao final do mandato de Fernando Henrique Cardoso, houve um entendimento por
parte das mobilizações sociais de que essa modalidade precisava ser reconhecida como
Educação Básica e não como um complemento da educação. As mobilizações resultaram em
Conselhos Estaduais de Educação (CEE), fóruns, e no Conselho Nacional da Educação (CNE),

47

“O PAS constituiu-se, na condição de programa oficial, como uma das ações desenvolvidas pelo Conselho da
Comunidade Solidária, órgão criado pelo governo federal, desde 1995, tendo como papel a mediação entre
parceiros públicos e privados para ações que visassem reduzir os índices de desigualdades e as ‘condições
subumanas do povo’” (BRASIL, 1997, p. 9 apud MACHADO, 2009, p. 20).
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tudo para que ocorresse uma discussão do tema “EJA como Educação Básica”, e o resultado
das audiências públicas levaram à realização do Parecer CNE/CEB nº 11 (BRASIL, 2000)
(MACHADO, 2009).
Posteriormente, a Lei nº 10.172 (BRASIL, 2001) foi criada com o objetivo de reforçar
metas das ampliações de programas destinados à modalidade48. Todavia, o que era para ter êxito
em um ano – conforme descrito nessa lei, para que os Estados a executassem – levou em torno
de nove anos, e, mesmo assim, poucos Estados colocaram em prática. O veto dado às metas
prosseguiu e permaneceu no governo seguinte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a lei
acabou sendo de pouca relevância para a educação (MACHADO, 2009).
Alguns estados do Nordeste procuraram reverter o efeito do veto do Presidente
Fernando Henrique Cardoso à participação da EJA no Fundef e buscaram criar outro programa,
intitulado “Programa Recomeço”, que mais tarde ficou conhecido como “Programa Supletivo”.
Outros estados procuraram reverter a falta de financiamento e passaram a contar os alunos da
EJA como classes de aceleração. Segundo Rummert e Ventura (2007), com a exclusão da EJA
de receber o financiamento do Fundef, a modalidade ficou praticamente sem nenhum recurso
até 2001, quando foi criado o Programa Recomeço49, importante, embora pequena, dotação
orçamentária específica para a EJA.
É importante ressaltar que esse contexto histórico da EJA na política educacional, da
década de 1990 até o início do século XXI, demonstra uma falta de interesse advinda dos
governantes políticos pela modalidade, uma vez que eles negligenciaram e transferiram a
responsabilidade da EJA para o setor empresarial. Isso revelou um verdadeiro descaso com a
população que dependia do módulo para concluir sua formação e dar prosseguimento a sua
escolarização.

“1. Estabelecer, a partir da aprovação do PNE, programas visando a alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos,
em cinco anos e, até o final da década, erradicar o analfabetismo. 2. Assegurar, em cinco anos, a oferta de
educação de jovens e adultos equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental para 50% da população
de 15 anos e mais que não tenha atingido este nível de escolaridade. 3. Assegurar, até o final da década, a oferta
de cursos equivalentes às quatro séries finais do ensino fundamental para toda a população de 15 anos e mais
que concluiu as quatro séries iniciais. [...] 15. Sempre que possível, associar ao ensino fundamental para jovens
e adultos a oferta de cursos básicos de formação profissional. 16. Dobrar em cinco anos e quadruplicar em dez
anos a capacidade de atendimento nos cursos de nível médio para jovens e adultos. [...]” (BRASIL, 2001).
49
“Também cabe considerar que o Recomeço integrou o Projeto Alvorada, responsável por articular programas
sociais, de [infraestrutura] e desenvolvimento focados na redução das desigualdades regionais e melhoria das
condições de vida nos locais mais pobres do Brasil, identificados a partir do seu IDH” (RUMMERT; VENTURA,
2007, p. 38).
48
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2.2 Breve histórico das políticas para a Educação de Jovens e Adultos trabalhadores nas
duas primeiras décadas do século XXI

A educação de adultos no Brasil foi sendo entendida como parte integrante da
educação popular, por sua origem na seletividade classista do sistema de ensino. A Educação,
principalmente a dos jovens e adultos trabalhadores, é complexa, por atravessar questões que
transcendem os dilemas educacionais, pois ela é pautada também pelo confronto entre trabalho
e capital. Diante disso, esse tópico apresenta os avanços e os retrocessos que a educação, em
especial a EJA, vem vivenciando no decorrer deste século, visto que as propostas educacionais
destinadas aos jovens e adultos trabalhadores foram, em geral, criadas com o intuito de
corroborar o fortalecimento da hegemonia capitalista no Brasil.
A nomenclatura “Educação de Jovens e Adultos” (EJA) é referente à temporalidade
da LDB (BRASIL, 1996a), quando esta substituiu a expressão “ensino supletivo”, até então
presente nos documentos legais que tratavam da educação escolar daqueles que a ela não
tiveram acesso na idade considerada própria.
Adotamos como ponto de partida a afirmação da EJA como modalidade e, com isso,
assumimos o compromisso de inseri-la nas lutas pela universalização da Educação Básica. As
definições advindas da LDB (BRASIL, 1996a) sobre o direito à educação destinada aos jovens
e adultos foram importantes para a confecção do Parecer CNE/CEB nº 11 (BRASIL, 2000).
Esse documento se tornou referência normativa ao destacar as especificidades da EJA e de seu
reconhecimento como modalidade que ocupou historicamente um lugar secundarizado nas
políticas e nos investimentos públicos durante muitos anos. Dessa forma, compreendemos a
EJA como uma modalidade de Educação Básica, em Nível Fundamental e Médio. Além disso,
podemos dizer que é uma modalidade de educação que possui os traços da desigualdade social
que marcam a classe trabalhadora subalternizada.
Mesmo com os avanços que a EJA apresentou durante os anos ao ser reconhecida
como modalidade, e com suas especificidades, além da troca de governos50, que também
apresentou novas propostas para a modalidade no início do século, alguns programas e projetos
permaneceram em vigor apenas com mudanças em suas nomenclaturas.

50

Fernando Henrique Cardoso (1 de janeiro de 1995 – 1 de janeiro de 2003). Luiz Inácio Lula da Silva (1 de
janeiro de 2003 – 1 de janeiro de 2011).
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Como é possível exemplificar com o programa Recomeço, financiado com o recurso
do Fundo de Amparo à Pobreza51, que apresentava como proposta a contribuição para enfrentar
o analfabetismo e a baixa escolaridade por meio da transferência de recursos financeiros aos
estados e municípios selecionados. Esse programa, posteriormente, apesar de ainda apresentar
o mesmo intuito, fora renomeado como Programa Fazendo Escola, pela Resolução CD/FNDE
nº 5 (BRASIL, 2003). Mais à frente, a resolução passou a complementar dois programas na
busca da escolarização e da alfabetização dos jovens a partir de 15 anos: o Programa Fazendo
Escola e o Programa Brasil Alfabetizado (PBA)52.
Art. 2º O programa de que trata esta Resolução consiste na transferência, em caráter
suplementar, de recursos financeiros em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, destinados a ampliar a oferta de vagas no ensino fundamental público de
jovens e adultos e propiciar o atendimento educacional, com qualidade e
aproveitamento, aos alunos matriculados nessa modalidade de ensino. (BRASIL,
2005c)

A criação do Programa Fazendo Escola não fez com que os municípios recebessem
recursos significativos na melhoria da escolarização do Ensino Fundamental para os jovens e
adultos. Esse processo foi transformado com a criação de um novo repasse que se estendia aos
municípios cujas escolas efetivavam o Programa Brasil Alfabetizado, pois servia de estímulo
para que as secretarias de educação dessem continuidade ao Programa Fazendo Escola, o qual
atendia jovens e adultos do Ensino Fundamental pela modalidade EJA. Mesmo avaliando os
significativos avanços, no sentido do direito à Educação, na ampliação dos investimentos e de
uma gama de programas (especialmente nos governos do PT), podemos afirmar a manutenção
da dualidade entre a Educação burguesa e aquela destinada à classe trabalhadora.
Com Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, as metas para a Educação de Jovens e
Adultos tiveram um foco maior, já que “[...] tais metas seriam efetivadas por meio das ações de
alfabetização que deveriam envolver estados, municípios, instituições de ensino superior e
organizações sem fins lucrativos” (ALVARENGA, 2010, p. 184). Assim, de acordo com

Sobre essa questão, pesquisas anteriores esclarecem que: “Com a exclusão da EJA dos recursos financeiros do
FUNDEF, [...] a modalidade permaneceu praticamente sem recursos da União até 2001, quando foi criado o
Programa Recomeço. Financiado com recursos do Fundo de Amparo à Pobreza, criado em 2000 no Governo
Fernando Henrique Cardoso para financiar projetos de assistência social, o Programa Recomeço tinha duração
prevista de 2001 a 2003, e consistia na transferência de recursos financeiros aos estados e municípios
selecionados” (RUMMERT, VENTURA, 2007, p. 38).
52
Importante registrar que o “[...] PBA foi criado pelo Ministério da Educação e coordenado pela Secretaria
Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo (SEEA) em janeiro de 2003, mas somente oficializado pela Lei
10.880, de 9 de julho de 2004” (ALVARENGA, 2010, p. 183).
51
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Alvarenga (2010), o PBA passou por duas fases que foram divididas conforme o contexto
histórico das implementações do programa.
A primeira fase contou com o Ministro Cristóvão Buarque, cuja finalidade estava em
fazer uma “grande movimentação de libertação” dos sujeitos não alfabetizados, e, assim, fazer
com que a sociedade civil alfabetizada ensinasse os não alfabetizados. Porém, na primeira fase,
o programa foi afetado pela crise de gestão político-institucional. Em decorrência disso,
Cristóvão Buarque foi destituído do cargo, tendo como sucessor no Ministério da Educação
Tarso Genro, seguindo-se de José Genoíno e Fernando Haddad.
Na segunda fase de implementação, o PBA passou a ser conduzido pelo Departamento
de Educação de Jovens e Adultos (DEJA), sendo a segunda fase intitulada “aperfeiçoamento”
e reorganizada pelo Decreto nº 6.093 (BRASIL, 2007a)53. O decreto, além de afirmar a
responsabilidade da União em apoiar a Educação de Jovens e Adultos, ressaltava a importância
do apoio financeiro e de assistência técnica da União aos entes federados, ao Distrito Federal,
aos Estados e aos Municípios que aderissem aos programas. Para que houvesse apoio de
investimentos da União, as instituições que aderissem ao programa deveriam elaborar um Plano
Plurianual de Alfabetização. A apresentação do plano e dos requisitos necessários era
direcionada ao MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), e toda transferência financeira ficava sob a responsabilidade
e o controle do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Nesta breve contextualização da política pública para a Educação de Jovens e Adultos,
fica evidente a predominância da perspectiva da conformação do capital, visto que a
dependência econômica, política e social do país tem se configurado como projeto de nação.
Tudo isso fez com que a EJA fosse reduzida à formação/capacitação de profissionais, à
alfabetização aligeirada e à certificação de conclusão do Ensino Regular.
Para exemplificar a visão que se tinha sobre a EJA ao longo dos anos, é importante
revisitar algumas políticas anteriores do governo federal, mais especificadamente de 1947 a
2002, expostas no quadro 12, a seguir. Não por acaso, mas como expressão de uma concepção
de educação para os trabalhadores, elas se referem apenas à alfabetização de adultos. Dessa
maneira, compreenderemos melhor a visão que se estabeleceu nos projetos posteriores a partir
desse quadro:

53

“Art. 1º O Programa Brasil Alfabetizado tem por objetivo a universalização da alfabetização de jovens e adultos
de quinze anos ou mais” (BRASIL, 2007a).
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Quadro 12 – Políticas federais para alfabetização de jovens e adultos (séculos XX e XXI)
Ano de
criação

Projeto

Proposta

Objetivo

“Levar a ‘educação de base’ a todos os
1947

CEAA

brasileiros iletrados, nas áreas urbanas e
rurais” (COSTA; ARAUJO, 2011, p. 1).
“Adequar os habitantes rurais ao novo

1952

CNER

modelo de desenvolvimento para tornálos cidadãos e elevar seus padrões
culturais” (BARREIRO, 2013, p. 651).
“Alfabetizar

1967

MOBRAL

funcionalmente

e

PAS

trabalhadores mais eficientes.

Promover o desenvolvimento econômico,
a organização coletiva e a autonomia do
homem no campo.
Atender à proposta do Estado de progredir

(STRELHOW, 2010, 54).

desenvolvimento econômico do país.

em

parceria

com

universidades,

principalmente do Norte e Nordeste”
“[Convocar] uma mobilização nacional

PBA

patriotismo,

a

(VENTURA, 2017).

2002

Nacional,

promover uma educação continuada”
“Selecionar e capacitar alfabetizadores,

1996

Defesa

para atuar no campo da alfabetização de
jovens e adultos” (MACHADO, 2011,
p. 398).

alfabetização

em

massa

e

Alfabetizar por um período de cinco
meses com recursos obtidos através de
parcerias com o empresariado.

Repasse de recursos financeiros às
instituições parceiras para pagamento de
bolsa.

Fonte: Barreiro, 2013; Costa e Araujo, 2011; Machado, 2011; Strelhow, 2010; Ventura, 2017.

Ao analisarmos o quadro 12, percebemos a alfabetização de jovens e adultos atrelada
ao desenvolvimento econômico no Brasil, visto que o objetivo maior em seus projetos era
vincular o processo educativo às necessidades do mercado de trabalho. Esses projetos traziam
consigo a marca da desigualdade e da divisão de classes, pois eram estigmatizados por sua
ideologia, seu vocabulário e seu posicionamento capitalista. Por isso, a fim de não se
comprometer pela crise econômica do país, a classe dominante, em consonância com o Estado,
responsabilizava a classe trabalhadora pelo atraso do país, colocando-a em posição de incapaz
e ignorante. Em outras palavras, o Estado se isentava de qualquer responsabilidade que pudesse
evidenciar o fracasso dos projetos educacionais destinados aos subalternizados. Desse modo,
somente os letrados poderiam atingir as expectativas exigidas pelo capital em relação ao
mercado de trabalho. Logo, a intensificação de políticas públicas destinadas aos jovens e
adultos, de acordo com Strelhow (2010), ocorreu não por interesses da classe burguesa, mas
pela pressão dos órgãos internacionais e dos movimentos populares.
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Ao longo dos anos, ocorreram várias mudanças na educação, inclusive a mudança da
nomenclatura Fundef para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)54. Entre essas transformações está o fato
de que a Educação de Jovens e Adultos passou a receber recursos diretos, não mais pelo setor
privado como ocorria antes. Salientamos que, apesar de ainda existir uma diferença na
proporcionalidade dos recursos referentes à EJA, em comparação à Educação Básica, o governo
de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um avanço significativo referente ao governo anterior.
Assim sendo, é de extrema importância destacar os projetos políticos implementados durante o
governo do Partido dos Trabalhadores, visto que, no início do governo de Lula, havia uma
grande expectativa de mudanças estruturais em todos os âmbitos sociais, assim como na
educação. Durante seu governo, aparentemente, a EJA ganhou uma maior visibilidade no que
diz respeito a projetos e programas, como foi possível resgatar no quadro 12. Segundo Carvalho
(2011, p. 103), “[...] o governo Lula [...] trouxe consigo a esperança de que a EJA pudesse ser
valorizada, sendo tratada de forma adequada e com a urgência necessária”.
Contudo, houve controvérsias entre as lutas da sociedade, as propostas de governo, as
ações e as omissões no exercício do poder, uma vez que as mudanças esperadas para a educação,
pautadas na Constituição Federal (BRASIL, 1988), não se realizaram (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005). Como já foi destacado nesta pesquisa, a Educação de Jovens e
Adultos associou-se à capacitação para o trabalho e à alfabetização de jovens e adultos. Assim,
não tem como falar de EJA sem citar os projetos destinados à Educação Profissional e à
Educação Básica que tiveram destaque no século XXI, principalmente no governo do Partido
dos Trabalhadores. De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o governo de Luiz Inácio
Lula da Silva sofreu um embate entre os setores progressistas e conservadores da sociedade
brasileira pela hegemonia no campo da Educação Profissional. O Ministério da Educação, no
governo Lula, atribuiu à Educação Profissional a função de contribuir para corrigir as distorções
de conceitos e de práticas ocorridas no governo anterior, como o distanciamento da Educação
Profissional da Educação Básica.
Ante os motivos apresentados acima, os primeiros programas realizados no governo
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram o Programa Nacional de Integração da
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O Fundeb é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal,
num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes de impostos e
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art.
212 da Constituição Federal.
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Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM).
Originário do Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005, e denominado inicialmente como
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade
Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA expôs a decisão governamental de atender
à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível
médio, da qual, em geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio
ensino médio. (BRASIL, 2007b, p. 12)
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano é um programa
educacional destinado a jovens com 18 a 29 anos residentes em áreas urbanas que,
por diversos motivos, foram excluídos da escolarização, com o objetivo de reintegrálos ao processo educacional, elevar sua escolaridade e promover sua formação cidadã
e qualificação profissional, por meio de curso com duração de dezoito meses.
(BRASIL, 2008b)

Os programas de Educação Profissional tiverem que atender à vigência do Decreto nº
5.154 (BRASIL, 2004), que determinava que a implementação dos cursos fosse associada à
Educação Básica. De acordo com esse decreto:
Art. 3º Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores,
referidos no inciso I do art. 1º, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade, poderão ser
ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões
para a vida produtiva e social. (BRASIL, 2004)

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o Decreto nº 5.154 (BRASIL, 2004) veio
como resposta à solicitação da manifestação social por uma política pública que atendesse à
formação profissional integrada ao sistema público de emprego e à Educação Básica; e trazia
como objetivo principal a promoção e a elevação da escolarização dos trabalhadores. Diante
disso, vale ressaltar que, na década passada, a Educação Profissional era desenvolvida pelos
setores do Ministério do Trabalho e Emprego, que pouco se importava com a escolarização,
isto é, não havia uma política consistente por parte do MEC que atendesse às demandas sociais.
Compreendemos, assim, que essas preocupações orientaram a formulação desse decreto.
Dessa forma, com base no Decreto nº 5.154 (BRASIL, 2004), o MEC divulgou o
PROEJA, que revogava o Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997). Esse programa fez com que as
instituições federais de educação técnica e tecnológica disponibilizassem 10% das vagas do
Ensino Médio integrado à Educação Profissional, aos jovens acima de 18 anos e aos adultos
que tinham cursado apenas o Ensino Fundamental (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).
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Entretanto, poucas instituições federais de ensino se colocaram à disposição para integrar os
Ensinos Médio e Técnico.
Para Lima Filho (2010), o PROEJA55 apresentava desafios políticos, epistemológicos,
pedagógicos e infraestruturais para a obtenção do sucesso do programa. Porém, não eram
desafios fáceis, até mesmo pelo histórico que os programas anteriores destinados à modalidade
haviam apresentado aos jovens e adultos, como o Plano Nacional de Qualificação dos
Trabalhadores (PLANFOR) e o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), que se baseavam nas
orientações macroeconômicas da economia de mercado e na lógica compensatória. E assim
ofertavam um ensino totalmente voltado para a Educação Profissional. O PROEJA, ao contrário
dos programas anteriores, buscava seguir uma fundamentação que ia além do Ensino Médio
Profissionalizante, mas que se estendia também ao Ensino Fundamental; uma integração da
Educação Profissional com a Educação Básica, visto que o programa abrangia:
a) formação inicial e continuada, cuja oferta pode ser articulada com a elevação de
escolaridade em nível de Ensino Fundamental; b) educação profissional técnica de
nível médio, que poderá ocorrer de forma integrada ou concomitante à elevação de
escolaridade em nível de Ensino Médio. (RUMMERT, 2007a, p. 43-44)

Logo, havia uma expectativa para saber como o PROEJA enfrentaria os obstáculos
históricos e trataria da formação de professores que atuariam no programa. Assim, ao identificar
tal processo, Lima Filho (2010) afirma que a construção desse programa de inclusão e
integração (Educação Profissional e Educação Básica) foi importante e apresentou
potencialidades que trouxeram a possibilidade de ruptura com lógicas reiterativas de exclusão
social e educacional. Em contrapartida, as condições estruturais para a implementação do
PROEJA apresentaram fragilidades, bem como lacunas na formação dos professores para
trabalhar com o Ensino Médio integrado à Educação Profissional.
No início da implementação do programa, todos os Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFETs) ficaram obrigados a ofertar o PROEJA. Assim como as Escolas
Técnicas e Agrotécnicas Federais e as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais.
Contudo, a criação do PROEJA não cooperou para a ampliação do acesso, mas provocou o
deslocamento de vagas existentes. Além disso, ele foi implementado sem as necessárias
medidas de suporte compatíveis com uma política pública (RUMMERT, 2007b). Após passar
por reformulações, o programa passou a constituir o Grupo de Trabalho para a elaboração do
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“O PROEJA foi instituído pelo Decreto 5.478 de 2005, posteriormente reformulado pelo Decreto nº 5.840 de
2006” (RUMMERT, 2007a, p. 43).
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documento base relativo ao PROEJA (BRASIL, 2007b). O documento trouxe alguns pontos
que explicitaram o caráter ambivalente da proposta. O primeiro foi a ampliação das instituições
que passaram a oferecer o PROEJA. Contudo, as parcerias preferenciais pertenciam às
instituições do Sistema S, o que indicava forte capacidade de intervenção do Capital nas
propostas de educação da classe trabalhadora. O outro ponto destacado, que explicita o caráter
híbrido da proposta, foi a parte que compreende o trabalho como princípio educativo, ou seja,
compreende o Programa não em uma perspectiva de emprego, mas na forma da constituição da
humanidade. Assim, o PROEJA surgiu em meio a um conjunto de contradições (RUMMERT,
2007b).
Já o PROJOVEM surgiu “[...] em meio a um processo de correlações de forças em que
se tornam cada vez mais prementes as necessidades de controle social sobre uma parcela da
população praticamente ignorada” (RUMMERT; BILIO; GASPAR, 2017, p. 47). Tratado na
Lei nº 11.129 (BRASIL, 2005b) e regulamentado pelo Decreto nº 5.557 (BRASIL, 2005a), o
programa tinha por objetivo “[...] proporcionar formação ao jovem, por meio de uma associação
[com] a elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental, a
qualificação com a formação inicial [...]” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1102).
Assim, o intuito do programa estava em contribuir para a permanência do jovem na escola,
fazendo com que retornasse à instituição por meio da reinserção:
Art. 2º O Projovem tem por finalidade executar ações integradas que propiciem aos
jovens brasileiros reintegração ao processo educacional, qualificação profissional em
nível de formação inicial e desenvolvimento humano.
[...]
Art. 3º São objetivos do Projovem:
I - complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir
a convivência familiar e comunitária; II - criar condições para a inserção, reinserção
e permanência do jovem no sistema educacional;
III - elevar a escolaridade dos jovens do campo e da cidade, visando à conclusão do
ensino fundamental, integrado à qualificação social e profissional e ao
desenvolvimento de ações comunitárias; e
IV - preparar o jovem para o mundo do trabalho, em ocupações com vínculo
empregatício ou em outras atividades produtivas geradoras de renda. (BRASIL,
2008a)

O PROJOVEM apresentava um bom planejamento pedagógico, o qual contava com
um projeto político-pedagógico e diretrizes. As orientações do projeto político-pedagógico
diziam que o curso deveria ter cinco horas diárias por um período de 12 meses, totalizando
1.060 horas e, por fim, concessão de bolsa no valor de R$ 100,00. Conforme destaca o MEC, o
PROJOVEM foi implementado pela Secretaria Geral da Previdência da República, tendo como
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parceria o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS). O programa atendia um público de jovens de 18 a 24 anos com o
Ensino Fundamental I (até a quarta série) concluído e sem vínculo formal de trabalho.
O PROJOVEM colocou a juventude no centro de uma discussão em um momento que
a desqualificação profissional era apresentada como um dos principais motivos da baixa
produtividade e da crescente oscilação das taxas de desemprego juvenil, da mesma forma que
a causa do crescimento dos grupos perigosos para a sociedade foi relacionada a esse tipo de
desqualificação. A defesa do programa estava centrada nas teses de inclusão social mediante
qualificação profissional e de desenvolvimento do capital humano, retomando argumentos já
em curso nas décadas de 1970 e 1990. A educação da classe trabalhadora negou a estreita
relação existente entre trabalho (em sua perspectiva ontológica) e educação, concebidos como
direitos e como práticas sociais determinadas e determinantes de diferentes formas de
sociabilidade (RUMMERT; BILIO; GASPAR, 2017).
Segundo Rummert (2007b), o PROJOVEM representou uma perda para a educação,
pois apresentou um caráter assistencialista e não ofereceu à juventude o efetivo acesso à
educação. O programa ofereceu apenas a certificação de conclusão do Ensino Fundamental de
discutível qualidade. Além disso, sua ação política divulgou uma aparência de inovação. Porém,
ao contrário do que foi divulgado, gerou a continuidade da submissão ao instituído. Em seguida,
o PROJOVEM deu origem a mais quatro programas com enfoque urbano, rural, de redução do
desemprego e de ressignificação da aprendizagem, estruturando-se nas seguintes modalidades:
1) PROJOVEM Urbano (PJU); 2) PROJOVEM Adolescente; 3) PROJOVEM Campo; e 4)
PROJOVEM Trabalhador. As modalidades seguiram a filosofia do PROJOVEM original,
apesar de adaptar alguns pontos como, por exemplo, a faixa etária e a carga horária.
Percebemos que os programas implementados no mandato de Luiz Inácio Lula da
Silva apresentavam, inicialmente, uma expectativa quanto aos avanços que as políticas podiam
trazer para a Educação de Jovens e Adultos, visto que, na década anterior, muitas propostas
aderiram a uma postura antagônica àquela da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e àquela
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996a), as quais estabelecem a EJA como
modalidade da Educação Básica. De fato, os projetos para a EJA no mandato do presidente
petista a colocaram em destaque, pois buscaram incluir as propostas de alfabetização e
Educação Profissional em parceria com o Ensino Regular e, também, em conformidade com as
legislações que respaldam a função da modalidade. Dessa forma, podemos dizer que a EJA teve
um reconhecimento maior no cenário educacional daquele período. Contudo, tais projetos não
conseguiram romper com a lógica mercantilista, assistencialista e aligeirada que mantinham a
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Educação de Jovens e Adultos presa à ideologia do sistema econômico capitalista. Isto indica
que os projetos tiveram um desempenho ambíguo.
Analisando o Partido dos Trabalhadores no início de sua trajetória política, deparamonos com um partido que reivindicava uma educação emancipadora e socialista. Porquanto, o
PT defendia a participação popular nas tomadas de decisão, recorria à luta de classes como um
instrumento de reforma social e de criação de uma sociedade nova (FERNANDES, 2014).
Logo, quando dialogamos com o contexto histórico do partido e os projetos do PT no governo
Lula, observamos que, a partir de 2003, obtivemos muitos avanços sociais, civis e políticos.
Contudo, os projetos destinados à Educação de Jovens e Adultos, na prática, fugiram dos ideais
pregados pelo partido56 ao permitir a participação da classe dominante na formulação das
propostas educacionais. Embora, os discursos dos representantes da educação e dos documentos
dos programas apresentassem expressões e princípios pedagógicos marxistas, a realidade se
distanciava do que estava escrito. Por esse motivo, Rummert, Bilio e Gaspar (2017) apontam
ser importante sinalizar para um aspecto que tem preocupado acerca da apropriação do léxico
e de princípios dos pedagógicos marxistas pelos atuais programas de governo, os quais estão
destituindo o significado essencial das categorias trabalhadas por Marx (2004, 2011).
Já no governo de Dilma Rousseff, os projetos educacionais para EJA foram fortemente
criticados por sua dualidade educacional. Um exemplo disso é o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que sofreu interferências das classes
hegemônicas em seu processo de implementação. Isto indica que o governo de Dilma Rousseff
seguiu o mesmo discurso do governo anterior, sendo que com mais ênfase atribuída à
profissionalização, ao destacar a carência de formação dos jovens e trabalhadores brasileiros.

Segundo a perspectiva do discurso hegemônico, um dos meios para superar a suposta
carência de formação da força de trabalho brasileira, considerada responsável pela não
competitividade do Brasil a nível mundial, é a expansão acelerada da qualificação,
bem como o acesso a diferentes níveis de certificação. (VENTURA; LESSA;
SOUZA, 2017, p. 117)
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A contradição se apresenta nos escritos e feitos do PT, pois, no início de sua formação, o partido alegava o
seguinte: “Nosso partido é diferente porque é democrático: nele quem manda são as bases. É diferente porque
está presente em todas as lutas do movimento popular, em vez de aparecer apenas em épocas de eleição. É
diferente porque respeita e defende a autonomia das organizações populares, garantia maior de sua existência
como partido dos trabalhadores. Partido de massas, amplo e aberto, baseado nos trabalhadores da cidade e do
campo, o Partido do Trabalhadores (PT) é diferente também por causa de seus objetivos políticos. Lutamos pela
construção de uma democracia que garanta aos trabalhadores, em todos os níveis, a direção das decisões políticas
e econômicas do País. Uma direção segundo os interesses dos trabalhadores e através de seus organismos de
base” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1982).
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A citação acima evidencia um programa voltado para os interesses hegemônicos do
capital e não para a formação crítica da classe trabalhadora. Afinal, o PRONATEC foi
constituído sob a perspectiva do discurso da classe hegemônica, que trabalha em favor do
certificado de qualificação, ao mencionar a falta de competitividade e a razão da importância
das parcerias políticas entre o público e o privado. Em virtude dessas alternativas para a
qualificação, o PRONATEC tornou-se um programa destinado apenas à profissionalização e ao
aligeiramento do certificado. Devido à interferência do mercado, a EJA foi alvo dos
empresários para a obtenção de lucros através das políticas públicas direcionadas à formação
profissional dos jovens. Essa interferência provocou a criação do PRONATEC, por meio da Lei
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011:
Art. 1º É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de
educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de
assistência técnica e financeira. (BRASIL, 2011)

De acordo com essa lei, o PRONATEC foi pensado para capacitar os estudantes da
rede pública da educação de jovens/adultos, os trabalhadores e os beneficiários de programas
federais de transferência de renda, os quais não tinham uma Educação Profissional de qualidade
para o mercado de trabalho. Nesse sentido, a ideia central era habilitá-los junto à educação
escolar, dando suporte (Bolsa-Formação, Bolsa-Formação Estudante e Bolsa-Formação
Trabalhador) para sua permanência no programa.
O PRONATEC é um programa que demanda atender jovens e adultos e capacitá-los
para o mercado de trabalho através de cursos oferecidos por instituições como o SENAI e o
SENAC. Entretanto, ao mesmo tempo, condiciona os jovens a estudar apenas para obter
dinheiro ao vender sua força de trabalho, produzindo a mais-valia ao dono do capital. “Cabe,
portanto, problematizar essa ênfase assumida pelas políticas sociais públicas de contribuir com
o processo de qualificação, inserção e submissão da força de trabalho à lógica do sistema
capitalista” (BERTOLLO, 2016, p. 6).
Vale ressaltar que o PRONATEC é uma iniciativa adotada pelo Governo Federal, cuja
finalidade é ampliar a empregabilidade por meio da oferta de Educação Profissional com a
distribuição de cursos pelo país. Embora não se autodenomine assim, o PRONATEC visa à
empregabilidade dos jovens em caráter emergencial, e a inclusão social do programa busca
aumentar as chances de emprego via qualificação social (VENTURA; LESSA; SOUZA, 2017).
O programa é destinado principalmente à população mais pobre, com ideologias de mudança
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de vida, de ascensão financeira e social, fazendo com que corram atrás de emprego e renda.
“Assim, pré-conceitos como o da vagabundagem, da falta de empenho e de esforço para
melhorar de condição de vida são utilizados para reforçar a inserção [...]” (BERTOLLO, 2016,
p. 9). Dessa forma, percebemos que, por trás de um programa constituído pelo governo para
melhorar as oportunidades para os jovens e adultos, há uma filosofia fundamentada pelo senso
comum, cuja educação é voltada para o interesse do capital e não para elevar o conhecimento
crítico da classe trabalhadora.
Para atender o público do PRONATEC, o MEC conta com parceiros como as
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica; as instituições
de Educação Profissional e Tecnológica das redes estaduais, distrital e municipais; as
instituições dos serviços nacionais de aprendizagem; as instituições privadas de ensino superior
e Educação Profissional e Tecnológica devidamente habilitadas. Em suma, o PRONATEC
oferece cursos com carga horária mínima de 160 horas, que podem variar até 400 horas de
duração, para a modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC), e de 800 a 1.200 horas
para a modalidade técnica de Nível Médio e Técnico.
Embora o programa ofereça a oportunidade de o jovem se capacitar profissionalmente,
a maior crítica está nos interesses empresariais envolvidos por trás dessa política pública, visto
que muitas empresas foram beneficiadas com o discurso da certificação e da empregabilidade57.
Porém, o intuito maior não era que o jovem trabalhador adquirisse conhecimento, e sim
formação para as novas demandas do modo de acumulação flexível. Dessa forma, Ventura,
Lessa e Souza (2017, p. 133) afirmam:

O Pronatec opera sob a égide das competências e a teoria do capital humano,
encarregando-se de prescrever aptidões e comportamentos necessários às novas
demandas do modo de acumulação flexível do capital. A nosso ver, seu objetivo é
atribuir a cada indivíduo a responsabilidade por sua (con)formação, (des)emprego
e/ou (in)sucesso profissional, através do chamado “empresariamento de si mesmo”,
fundamentado por conceitos como empregabilidade e empreendedorismo.

O PRONATEC se tornou uma política estática, pois não oferecia aos ingressantes, isto
é, à classe trabalhadora, a viabilização ao acesso para elevar o nível de escolarização e, por esse
motivo, desenvolveu-se a partir do papel subordinado do país na divisão internacional do
trabalho (VENTURA; LESSA; SOUZA, 2017). Os cursos destinados à qualificação
57

“O termo ‘empregabilidade’ é usualmente associado ao termo ‘trabalho assalariado’, sobretudo, como
capacidade de um indivíduo de obter emprego ou de manter-se empregado num mercado de trabalho em
constantes transformações. O termo ‘empregabilidade’ vem sendo frequentemente utilizado nos discursos
hegemônicos como categoria central de análise das mudanças no mercado de trabalho e, consequentemente, nas
políticas de emprego” (VENTURA; LESSA; SOUZA, 2017, p. 133).
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profissional dos trabalhadores pelo PRONATEC e enfatizados pela Formação Inicial e
Continuada58 por meio das redes privadas foram nitidamente relacionados aos conceitos
neoliberais. Ventura, Lessa e Souza (2017) afirmam que o PRONATEC teve um papel central
na política de Educação Profissional e que, atualmente, representa a continuidade piorada dos
programas anteriores. O programa transferia cursos públicos regularmente às instituições
ofertantes do PRONATEC mediante a Bolsa-Formação59. Essa transferência fez com que
houvesse intensificação do processo de privatização da Educação Profissional.
O programa teve destaque, principalmente da crítica, pela centralidade que foi
concedida ao mercado e aos investimentos das empresas privadas com verbas públicas, em vez
de contribuir para a continuidade da escolarização dos jovens ao ofertar apenas a formação
profissional. Mesmo que o intuito do PRONATEC não fosse viabilizar o acesso aos níveis mais
elevados de escolarização, ele expandiu a possibilidade de uma grande parcela da população
obter alguma qualificação com certificado profissional.
O governo de Dilma Rousseff seguiu uma lógica neoliberal na implementação do
PRONATEC: como política pública, beneficiou a camada popular que precisava da
escolarização e da formação profissional para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo,
permitiu que as empresas tivessem vantagem com os recursos financeiros do Estado. Dessa
forma, as empresas conseguiram obter mais investimentos do que as entidades públicas de
educação. No mais, esse governo deu continuidade a alguns programas que haviam sido
implementados no governo anterior, como o Programa Brasil Alfabetizado e o PROJOVEM
Integrado. Contudo, o destaque concentrou-se no Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº
13.005 (BRASIL, 2014) que, segundo Leite (2015), retratou o desafio da construção e da
revisão participativa dos estados e municípios brasileiros na efetivação de garantia do direito à
educação de jovens, adultos e idosos. O Plano Nacional de Educação, com garantia de 10 anos:
“O Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) tem a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o
estudante que deseja entrar ou retornar ao mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. Essa modalidade
de ensino tem como característica a constante modernização das programações e grades curriculares. Com isso,
os alunos aprendem novas competências e atualizam saberes com foco no desempenho de uma função/atividade
específica. As ofertas desses cursos são destinadas a pessoas com escolaridade variável, além de acontecer em
um curto espaço de tempo, o que permite o rápido aprendizado e a aplicação imediata dos conhecimentos
adquiridos” (INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, 2019).
59
“Art. 2º A Bolsa-Formação tem os seguintes objetivos: I - potencializar a capacidade de oferta de cursos das
redes de educação profissional e tecnológica; II - formar profissionais para atender às demandas do setor
produtivo e do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do País; III - ampliar e diversificar as
oportunidades educacionais e a oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no País; IV - contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a educação profissional; V
- incentivar a elevação de escolaridade; VI - integrar programas, projetos e ações de formação profissional e
tecnológica; VII - democratizar as formas de acesso à educação profissional e tecnológica; e VIII - estimular a
articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego
e renda” (BRASIL, 2015b).
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[...] se propõe a garantir a universalização com qualidade da Educação Básica, através
de ações que vão da inclusão de todos no processo educativo [à] garantia de acesso,
[à] permanência na escola com conclusão de estudos e com bom desempenho,
promovendo a igualdade de direitos. (LEITE, 2015, p. 166)

Assim, podemos concluir que o governo de Dilma Rousseff tinha como meta dar
prosseguimento com as propostas para a EJA, tal qual o governo anterior. Por esse motivo,
buscou integrar a Educação Profissional à oferta para a modalidade na Educação Básica. Porém,
mesmo com a criação do PNE, muitas propostas de políticas públicas de educação para jovens,
adultos e idosos fugiram do principal contexto da educação emancipadora, além de não terem
visto a EJA em seu sentido mais amplo e diversificado. Leite (2015, p. 167) afirma que:

É preciso uma proposta de educação ao longo da vida para o público dessa modalidade
que seja coerente com suas características. São muitas EJAs. Ela é diversa e precisa
ser vista e considerada dentro do perfil dos que demandam a modalidade. A EJA é
fragmentada, e não há garantia de efetividade da conclusão da Educação Básica. Os
programas ou campanhas de alfabetização não dialogam com os anos iniciais. Muitos
jovens e adultos que chegam a cursar o Ensino Fundamental na EJA acabam
encerrando sua formação nesta etapa de ensino e não levam adiante a continuidade
dos estudos.

No ano de 2015, foi desencadeado pelos partidos conservadores o impeachment de
Dilma Rousseff, sancionado a posteriori em 2016. Conforme afirma Fernandes (2021):
Com isso, estrutura-se um golpe disfarçado em um processo de impeachment da então
presidenta Dilma Rousseff, que teve início em 2015 e se efetivou em 2016, resultando
na sua perda de mandato e na consequente assunção do então vice-presidente Michel
Temer. Um processo que se deu a partir da articulação entre o parlamento, a mídia
televisiva, o judiciário, as forças armadas e [a] fração da burguesia nacional.

Assim, após o impeachment, Michel Temer (vice-presidente) assumiu o governo e,
com ele, um novo discurso consensual sobre a recuperação da economia que não vinha se
apresentando estável no governo Dilma Rousseff. No período do governo de Michel Temer, o
Projeto de Lei Escola sem Partido60 ganhou maior notoriedade pelo apoio do então presidente.
O projeto apresentava uma grave ameaça à liberdade de consciência dos professores, uma
afronta aos direitos individuais e coletivos assegurados pelo art. 5º da Constituição Federal
(BRASIL, 1988) sobre a livre manifestação de pensamento e pelo art. 3º da Lei nº 9.394
(BRASIL, 1996a). O fato de o projeto apresentar essa ameaça influenciou diretamente a
modalidade, pois impedia que tanto os professores quanto os alunos desenvolvessem a
consciência crítica. Portanto, esse período apresentou um novo artifício da classe dominante
60

Projeto de Lei nº 867 (BRASIL, 2015a).
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para anular qualquer tipo de diálogo e pensamento crítico que pudessem direcionar a classe
subalterna a uma consciência emancipadora.
Em 2017, o governo apresentou outra inovação no campo da educação: a Reforma do
Ensino Médio, que expôs o conceito de flexibilização do currículo escolar por meio da proposta
do Ensino a Distância (EAD) para o Ensino Médio, o Ensino Profissional, a Educação de Jovens
e Adultos e a Educação Especial. Sendo assim, o Decreto nº 9.057 (BRASIL, 2017)
regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996a) acerca do ensino a distância.
Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e
distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de
instituições de educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e
modalidades:
I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;
III - educação profissional técnica de nível médio;
IV - educação de jovens e adultos; e
V - educação especial. (BRASIL, 2017)

Para os empresários do campo da educação, esse decreto significou avanço no
processo de flexibilização do ensino, diminuição do custo com turma presencial, menor tempo
do estudante em sala de aula, fortalecimento da individualidade, restrição do espaço coletivo e
de debate, ausência de diálogo e do trabalho coletivo. Com isso, o referido decreto reproduziu
um retrocesso para a EJA, que é uma modalidade responsável pela formação da classe
trabalhadora.
Seguindo os mesmos passos do governo Temer61, mas, agora, com uma linguagem
mais coercitiva, o governo de Jair Messias Bolsonaro prossegue com o mesmo discurso de
reforma e melhora da economia. Ainda em início de mandato, o presidente já promoveu
algumas mudanças radicais no setor educacional, e uma dessas mudanças envolve a EJA: a
diminuição do investimento na modalidade, a redução drástica de matrículas e a dissolução da
SECADI, responsável por gerenciar a Educação de Jovens e Adultos, além do desaparecimento
da EJA no organograma do MEC a partir de 201962. A Educação de Jovens e Adultos volta a
estar diluída entre os processos de alfabetização e de Educação Básica/Tecnológica.
Cabe ainda registrar que, nas duas últimas décadas, conforme destacam Rummert,
Algebaile e Ventura (2013), a EJA tem recebido forte apoio da burguesia industrial. Em virtude
disso, um novo padrão comportamental tem sido apresentado pela burguesia à classe

61
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Michel Temer (31 de agosto de 2016 a 1 de janeiro de 2019). Jair Messias Bolsonaro (1 de janeiro de 2019).
Decreto nº 9.665 (BRASIL, 2019a).
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trabalhadora no campo educacional, tanto que, na esfera do capital-imperialista, “[...] a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) enfatiza, atualmente, o caráter comportamental a ser
priorizado na educação, em detrimento da apropriação das bases do conhecimento científico e
tecnológico, tendo em vista a empregabilidade dos trabalhadores” (RUMMERT;
ALGEBAILE; VENTURA, 2013, p. 722).
Observamos, no atual momento histórico, uma dualidade educacional que se constitui
“[...] pelas ofertas educativas que propiciam possibilidades de acesso a diferentes níveis de
certificação, falsamente apresentados como portadores de qualidade social igual a das
certificações às quais têm acesso às burguesias” (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA,
2013, p. 723). Essa dualidade tenta esconder a real essência das propostas de formação
educacional para a classe trabalhadora, pois, por trás do incentivo para o certificado, há um
discurso hegemônico que visa à empregabilidade de jovens e adultos. Por esse motivo,
Fernandes (1976) já destacava que a elevação da produção não garantia a empregabilidade dos
sonhos, como prometido pela burguesia à grande massa, e muito menos a universalização da
educação pública.
Compreendemos, assim, que o discurso utilizado pela burguesia acerca da certificação
como garantia de emprego para o público da EJA parte de uma lógica alienatória que propõe a
formação para o trabalho simples. Dessa forma, a dualidade persiste em universalizar a
educação em uma fala contraditória, sem garantir de verdade a permanência e o sucesso da
qualidade pedagógica.

2.3 Projetos políticos para EJA e disputa pela hegemonia

Para compreendermos como se dá a implementação dos projetos políticos na EJA,
segundo a disputa pela hegemonia, precisamos saber qual é o significado da hegemonia para
organização social e estrutural das políticas. Essa disputa transcende o espaço escolar e, como
afirma Gramsci (2001a), acontece no âmbito de dois planos superestruturais (sociedade política
e sociedade civil), os quais correspondem à hegemonia que o grupo dominante exerce em toda
a sociedade. De acordo com Zientarski, Oliveira e Pereira (2010, p. 2): “A hegemonia [...] é um
processo que expressa a consciência e os valores organizados praticamente por significados
específicos e dominantes, num processo social vivido de maneira contraditória, incompleta e,
muitas vezes, difusa”. Em outras palavras, a conquista hegemônica ocorre por meio do consenso
que uma classe impõe sobre a outra. Assim, o consenso da classe dominante se constrói pela
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confiança que a burguesia conquista das grandes massas da população, por apresentar uma
função e uma postura hegemônica no mundo da produção.
A educação representa para a sociedade mais do que uma organização econômica que
gera despesas ou lucro, tanto para o poder público [quanto] para a sociedade civil, seja
ela a classe dominante, [seja ela a classe] dominada. Ela representa também uma
concepção de mundo embasada em ideologias e, ao mesmo tempo, reflete [essa]
concepção na sociedade na qual está inserida. (ZIENTARSKI; OLIVEIRA;
PEREIRA, 2010, p. 3)

Por esse motivo, Gramsci (1999, p. 399) afirma que “[...] toda relação de ‘hegemonia’
é necessariamente uma relação pedagógica. Pois as classes só alcançam o consenso por vias
educativas”. Em outras palavras, a grande massa é educada a pensar e a se portar de acordo com
a ideologia e os costumes (cultura) capitalistas. Prova disso é que, através do escrito
“americanismo e fordismo”, o teórico identificou que o imperialismo americano e o sistema de
produção da época ditavam a postura profissional, moral e social que a classe trabalhadora
deveria ter no ambiente de trabalho e, principalmente, na vida cotidiana.
Assim, de forma astuciosa, o intelectual burguês se apropria do contexto histórico da
época para estabelecer os paradigmas que mantêm a classe dirigente no poder. Para isso, a
classe utiliza aparatos/aparelhos que dialogam com e doutrinam diretamente a grande massa a
uma consciência fragmentada, “[...] a possuir uma concepção de mundo imposta pelo mundo
exterior e sem crítica” (RUMMERT, 2007b, p. 16). Portanto, o consenso hegemônico não é
conquistado a curto prazo, ao contrário, ele é histórico e processual. A classe dominante
constrói sua hegemonia a partir de ideologias que sustentam não apenas a estrutura da economia
capitalista, mas também a organização política e cultural, a fim de obter uma concepção de
mundo favorável aos seus interesses. Sendo assim, o Estado e as classes dirigentes passam a
contar com os aparelhos privados para manter seus pseudodiscursos sobre o trabalho e o bem
comum para a sociedade. Ressaltamos, portanto, que “[...] o Estado é todo o complexo de
atividades teóricas com as quais a classe dirigente justifica e mantém não só o seu domínio,
mas consegue obter o consentimento ativo dos governados” (GRAMSCI, 1980, p. 87 apud
RUMMERT, 2007b, p. 31). Por essa razão, os aparelhos de hegemonia têm um importante
papel de atuação na sociedade civil, especificadamente no Estado. Segundo Moraes (2010, p.
57):

[...] é a sociedade civil que designa o conjunto de instituições responsáveis pela
elaboração e propagação de ideologias enquanto concepções de mundo,
compreendendo o sistema escolar, a Igreja, os partidos políticos, as organizações
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profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, as instituições de caráter
científico e artístico etc.

Conforme destaca Rummert (2007b, p. 29), em consonância com Moraes (2010), os
aparelhos privados de hegemonia abrangem “[...] o conjunto de instituições da sociedade civil
em suas múltiplas articulações e vários subsistemas”. Os aparelhos de hegemonia exercem uma
função educativa cujo objetivo está em dirigir a vida social, de forma ampla e monopolizadora
dos meios de dominação e coerção (RUMMERT, 2007b). Esses aparelhos não trabalham para
o Estado, mas em parceria com ele, porquanto estes fazem parte da ampliação do Estado. Essa
parceria faz com que as escolas e os demais aparelhos contribuam para a criação de leis e
políticas cujas finalidades estejam em fortalecer a hegemonia de determinada classe.
Compreendemos, a partir de Gramsci (1999), que a unidade dialética entre a sociedade
política e a sociedade civil estabelece o consenso hegemônico e que, consequentemente, há
influência da classe burguesa sobre o Estado. “Essas duas esferas [...] constituem, no Estado,
um momento unitário de complementaridade, o que fica claro que nos reportamos à definição
de supremacia de uma classe, que é apresentada como a síntese entre a hegemonia e a
dominação” (RUMMERT, 2007b, p. 33). Isso indica que essas duas sociedades, embora se
apresentem dentro de uma diversidade funcional e estrutural, dialogam em favor da supremacia
de uma só classe: a burguesia.
A partir das categorias levantadas por Gramsci (1979, 1999, 2001a, 2001b, 2017),
apreendemos que, quando a classe burguesa está no poder, a criação de um projeto de política
pública, ainda que implicitamente, serve para beneficiar os que detêm o poder. A partir daí
temos a percepção de como muitos projetos educacionais, voltados para a classe trabalhadora
de jovens, adultos e idosos, contribuem, propositalmente, para uma formação simples e de
pouquíssima qualidade, que só visa à mão de obra habilitada para o mercado de trabalho. A
classe hegemônica faz uso de seus aparatos consensuais para conduzir a classe subalternizada
ao convencimento educacional, ao fazê-los pensar que a formação fragmentada e aligeirada é o
caminho mais formidável para se obter o certificado e a instrumentalização necessários para o
trabalho.
A partir desse contexto, inferimos que a burguesia não deixa suas intenções explícitas
e, por esse motivo, utiliza termos que encaminham a grande massa ao convencimento de suas
propostas para a educação. Como exemplo, ao longo da história, tivemos vários slogans que
afirmaram as intenções do capital, como: “Pedagogia da qualidade”, “Todos pela educação”,
“Educação para todos”, “Brasil, pátria educadora” etc. Sobre essa questão, Evangelista (2014,
p. 12) são categóricas em afirmar que:
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Apresentando suas promessas como o “pote no fim do arco-íris”, a burguesia organiza
as suas propostas para a educação com uma ciranda de slogans. Cria a “ilusão” da
consecução de tais promessas obliterando a impossibilidade de serem alcançadas no
capitalismo. Procede como o canalha que, ciente da inexistência do pote, aproveita-se
da credulidade do outro que o busca, desenhando-o segundo os seus interesses
particulares.

A burguesia age como se estivesse comprometida com as causas sociais, mas sua
linguagem é composta de ideologias que buscam perpetuar a dominação do capital. Gramsci
(1979) destaca que a linguagem possui seu peso na propagação de uma cultura e uma filosofia
repleta de senso comum “[...] e, portanto, o fato ‘linguagem’ é, na realidade, uma multiplicidade
de fatos mais ou menos organicamente coerentes e coordenados [...]” (GRAMSCI, 1979, p. 35).
Isso significa que as linguagens são instrumentos hegemônicos e que contêm elementos de uma
concepção de mundo que coopera para o consenso da grande massa.
Ao tratar desse assunto, Freire (2017) afirma que a linguagem dos opressores para com
os oprimidos não passa de um falso “humanitarismo”, e não do “humanismo”, que preserva a
situação daqueles na manutenção de sua aparente generosidade. De fato, “[...] o que pretendem
os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime, e isto
para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os dominem” (BEAUVOIR, 1963, p. 34
apud FREIRE, 2017, p. 84). Por essa razão, o autor continua destacando que a educação
contribui para a prática da dominação ao manter os educandos ingênuos e acomodados ao
mundo da opressão, sem que eles saibam de seu real lugar na sociedade e, principalmente, de
sua relação com o trabalho, “[...] ou seja, é necessário para o opressor que o oprimido continue
em sua condição de aceitação” (ZIENTARSKI; OLIVEIRA; PEREIRA, 2010, p. 9).
Com essa perspectiva, alguns projetos de políticas públicas para a EJA seguem
manifestando a conformação do capital, apresentando propostas que não valorizam o processo
criativo do ser humano com o trabalho. Assim, para Marx e Engels (2003), o ser humano só
consegue exercer a práxis a partir da transformação de sua consciência em relação ao trabalho
e à natureza, ou seja, quando se torna o sujeito da história e conquista sua emancipação social
e humana. Contudo, temos presenciado projetos educacionais que são direcionados apenas para
o trabalho simples e que, consequentemente, não valorizam a formação da consciência crítica
e a educação omnilateral, tornando-se meros projetos ilustrativos e com uma linguagem
adequada à conformação do capital.
A disputa pela hegemonia acontece quando o homem-massa apreende a consciência
política de seu papel de atuação, o que Gramsci (1999) chama de compreensão crítica de si, e
passa a assumir seu papel de homem coletivo, pois, para o teórico, tal compreensão é obtida
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através de uma luta de “hegemonias” políticas, até se atingir a elaboração superior da própria
concepção do real. Então, “[...] a consciência de fazer parte de uma determinada força
hegemônica (isto é, a consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva
autoconsciência” (GRAMSCI, 1999, p. 103). Sendo assim, mesmo que ainda dentro de limites
restritos, trata-se de um progresso filosófico de superação do senso comum para o pensamento
crítico.
Compreendemos, assim, que, os projetos de políticas públicas para a EJA passam pela
disputa contra-hegemônica, quando a classe trabalhadora se posiciona criticamente contra os
projetos formulados pelo capital e luta por uma emancipação socialista. Sabemos, contudo, que,
para essa luta acontecer, além da classe trabalhadora se tornar consciente dos feitos
hegemônicos da classe dominante, ela precisa se apresentar como atuante na busca pela
transformação econômica, política e social. Logo, essa ação que chamamos de consciência
crítica da realidade, “[...] significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de
intelectuais” (GRAMSCI, 1999, p. 104), cuja formação intelectual e coletiva acontece nos
espaços ocupados pela classe trabalhadora. Por esse motivo, não podemos deixar de lutar pelo
espaço escolar e pela presença dos jovens, adultos e idosos nesse local. Diante disso,
ressaltamos que:

A escola pode ser útil à classe trabalhadora como instrumento de barganha por
melhores condições de trabalho, como instrumento de alargamento do grau de
conscientização política e como instrumento da formulação de uma concepção de
mundo emancipatória das relações sociais vigentes. Mas, para que a educação escolar
se transforme efetivamente em instrumento de conscientização da classe, ela precisa
superar a sua sempre crescente subsunção aos imperativos técnicos e ético-políticos
da mercantilização da vida, privilegiando na sua estruturação curricular a
omnilateralidade e a politecnia. (NEVES; PRONKO, 2008, p. 29)

A partir da citação, observamos o quanto a educação e a escola são importantes para a
construção de uma nova hegemonia socialista, mesmo sendo utilizada como instrumento de
controle por parte da classe dominante. Assim, podemos considerar que a educação é um
aparelho hegemônico disputado pelas classes como espaço privilegiado de construção e
obtenção de consenso. A educação potencializa o ser humano através de métodos pedagógicos.
Então, dependendo do método com que o homem é instruído, seu modo de pensar e de se
colocar pode alterar ou manter todo um sistema econômico, político e cultural a favor de uma
classe hegemônica.
Quando direcionamos nossa atenção para a EJA, observamos o quanto essa disputa se
intensifica, dado que, como já destacado nesta pesquisa, os projetos de política pública
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destinados à modalidade sempre foram parte do permanente processo de disputa por conquista
e manutenção da hegemonia, contribuindo para a formação de um tipo de trabalhador formado
para o trabalho simples. Em contrapartida, presenciamos intelectuais da classe trabalhadora ou
que a representam que incentivaram os projetos de emancipação e questionaram os projetos que
atendem exclusivamente aos anseios burgueses para a modalidade. Isso aponta que, por um
lado, temos a burguesia na luta pela manutenção de sua hegemonia e, por outro, os intelectuais
da classe trabalhadora em busca da contra-hegemonia, ou seja, na disputa por hegemonia.
Por isso, é importante pontuar, na próxima seção, autores que contribuem e que
fundamentam perspectivas progressistas de EJA, e que são referências para aqueles que se
colocam a favor dos interesses e das demandas da classe trabalhadora.

2.4 Contribuições para a reflexão sobre a Educação de Jovens e Adultos trabalhadores na
perspectiva da emancipação humana

Esta seção destaca as contribuições de Fernandes (1975, 1976) para a construção de
uma educação emancipadora. Escolhemos esse intelectual em virtude da riqueza de suas obras,
que ajudam a forjar uma nova mentalidade revolucionária dentro e fora de ordem, a partir do
engajamento na luta política. Defensor da educação emancipadora e das questões da classe
trabalhadora, o teórico exerce certa influência na concepção de uma Educação de Jovens e
Adultos na perspectiva progressista, incluindo a participação dos partidos socialistas.
A fim de refletir sobre a educação além da formação de recursos humanos para o
desenvolvimento econômico dentro dos parâmetros da ordem capitalista, é preciso, então,
pautar a educação na formação humana integral, sob a perspectiva da emancipação humana,
para a superação da perspectiva utilitarista e pragmática da EJA.
Mesmo não se debruçando sobre a educação escolar, Marx (2004) dedicou suas
pesquisas a entender a relação capital-trabalho e trouxe contribuições importantes para a
formação educacional em seu sentido amplo (omnilateral). O estudo do teórico deu
embasamento para muitas pesquisas contemporâneas acerca da educação emancipadora, pois
identificou que a educação está intrinsecamente incorporada à relação homem-trabalho, ao
salientar que a conjuntura do trabalho determina a formação do ser humano.
Devido à divisão do trabalho, na qual se operou por vias de repartição entre o trabalho
material e o intelectual (MARX, 2011), a formação do ser humano passou a ser individualista,
isto é, não mais coletiva e nem criativa. Dessa forma, a partir do capitalismo, a estrutura
educacional passou a ser unilateral, direcionada para o trabalho simples ou complexo. Para a
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classe trabalhadora, restou a formação simples, sem possibilidades de escolhas, como destacam
Marx e Engels (2011, p. 28), ao afirmarem que “[...] desde o momento em que o trabalho
começa a ser repartido, cada indivíduo tem uma esfera de atividade exclusiva que lhe é imposta
e da qual não pode sair; é caçador, pescador, pastor ou crítico e não pode deixar de o ser se não
quiser perder os seus meios de subsistência”.
Em contrapartida, Marx e Engels (2011) mostram que, na sociedade comunista, cada
indivíduo poderia ter a oportunidade de se aperfeiçoar no campo que lhe aprouvesse, não sendo
condicionado a escolher uma atividade exclusiva. Afinal, a sociedade seria a responsável por
regular a produção geral, possibilitando a escolha de quaisquer atividades em momentos
diferentes do dia, como, por exemplo: caçar de manhã, pescar à tarde, ser crítico à noite ou após
a refeição. De acordo com Paludo (2019, p. 73-74, grifo da autora):
As relações de produção capitalistas não possibilitam a emancipação social e,
portanto, humana – omnilateralidade. Isso ocorre porque a formação humana, sob o
modo de produção capitalista, somente pode se dar de forma unilateral e fragmentada,
pois, dada a propriedade privada dos meios de produção e a divisão social do trabalho,
há uma separação entre atividade manual e atividade intelectual, e produção e ócio,
como estratégia de reprodução do sociometabolismo do capital e a manutenção da
ordem burguesa.

Destaca-se, assim, que, a sociedade socialista não configura o ser humano a uma
tipologia classista à qual se destina a educação enquanto instrumento de dominação. Mas, ao
contrário, conforme aponta Marx (2011), a educação na sociedade comunista visa à
oportunidade de uma formação completa, na qual o indivíduo não seja retido apenas a um
conhecimento único e ao empobrecido cientificamente. O socialismo acredita que a educação
seja a base para a emancipação do ser humano enquanto sujeito múltiplo, capaz de entender
desde questões rudimentares a mais intelectuais. Por esse motivo, ressaltamos que a expressão
“emancipação” não é um termo vazio e muito menos uma palavra utópica, uma vez que ela
expressa um sentido real e concreto que precisa ser posto em prática através da ação de
intelectuais da classe trabalhadora, os quais trabalham por uma conscientização do pensamento
crítico à luz da práxis da revolução63. A emancipação educacional abrange não somente o
mundo do pensamento, mas também a militância e as tomadas de decisões, pois essas só são
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“[...] para o comunista, o central é revolucionar o mundo praticamente. Assim, é indissociável a relação entre a
consciência da necessidade da transformação e a ação concreta, na direção de uma práxis revolucionária. É,
portanto, o método materialista histórico dialético, na medida em que explicita e não encobre as contradições
sociais, o que mais se aproxima da possibilidade de compreensão das relações sociais no contexto da luta de
classes, entre elas as que existem na educação dos trabalhadores” (PALUDO, 2019, p. 72).
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alcançadas quando o ser humano encontra sua autonomia social e humana, sendo ele próprio o
sujeito, ou melhor, o responsável pela história.
À luz dos estudos de Marx (2004), Paludo (2019) aponta que não é a educação que
explica a sociedade, mas a forma como o ser humano se relaciona na sociedade que explica a
educação, visto que esta não é principiadora do ser social e sim o ser social é o instituidor da
educação. Dessa maneira, pensar apenas na emancipação da educação sem colocar em pauta a
transformação da sociedade torna-se uma ação ineficaz, pois a omnilateralidade educacional se
conquista, primeiramente, por meio da conscientização social. Por isso, entendemos que não
adianta mudar a educação por si só, é preciso mudar toda a concepção do trabalho e da forma
de o ser humano se relacionar com outro ser humano. Logo, a educação omnilateral acontece
quando a consciência humana deixa de ser individual e passa a ser coletiva.
Dentre vários intelectuais nacionais, um que se destacou foi Florestan Fernandes64,
que, durante sua trajetória de pesquisador e militante, contribuiu para o entendimento acerca da
burguesia local e da educação no país. Seus estudos ajudaram a entender a hegemonia
capitalista no Brasil. Além da importância desse sociólogo na defesa pela educação pública,
gratuita e voltada para os subalternizados da sociedade. Por essa razão, o escolhemos para nos
ajudar a compreender a EJA na conformação do capitalismo periférico.
Além de pesquisador e sociólogo, Florestan Fernandes foi um militante assíduo na luta
pela educação pública desde sua juventude (FERNANDES, 2014). Por esse motivo, dedicouse a alguns escritos acerca dessa temática, e ainda que não tenha se dedicado a um estudo
específico sobre a EJA, o teórico não se esqueceu dos jovens e adultos pertencentes à classe
subalternizada, visto que ele próprio vivenciou a experiência da Educação de Jovens e Adultos
para concluir seus estudos (FREITAG, 2005). Florestan Fernandes teve uma participação ativa
na luta pela educação pública. O sociólogo marxista influenciou na elaboração das leis que
regem as políticas públicas educacionais atualmente e apontou o caminho para a emancipação
socialista da educação brasileira.

Florestan não tinha ilusões sobre a escola, sabia que apenas pela educação não se
resolveriam os problemas da nossa sociedade, mas também sabia que um povo
analfabeto, desconhecedor da sua história e incapaz de imaginar e sonhar com um
futuro diferente, seria impotente para construir as ferramentas de luta capazes de levar
adiante os processos de transformação. Para Florestan, não se tratava de qualquer
educação, mas de uma educação que pudesse desenvolver capacidades criativas,
64

“[...] filho de uma lavadeira portuguesa, que, segundo alguns biógrafos, era analfabeta, Florestan teve uma
infância dura e trabalhosa. Frequentou apenas três anos regulares do ensino primário em São Paulo, trabalhando
paralelamente aos estudos como engraxate, biscateiro, auxiliar de garçom, entregador de remédios a domicílio,
entre outras atividades. No final da década de 1930, fez seu exame de madureza (ginásio e colégio), e, em 1941,
deu início aos seus estudos em ciências sociais (antropologia e sociologia) na USP” (FREITAG, 2005, p. 231).
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imaginativas, que despertassem o senso da necessidade da mudança [...]. (PIZETTA,
2020)

Conforme citamos, a ascensão da burguesia no Brasil trouxe novas exigências para o
mundo do trabalho. Diferentemente de como ocorrera na Europa, a industrialização no país
aconteceu de forma tardia, assim como a escolarização e a obrigatoriedade à educação.
Fernandes (1976) ressalta que houve uma demora cultural65 no país, ou seja, a escravidão
atrasou o Brasil em relação à mudança social. A lentidão na realização das reformas sociais não
foi por acaso, mas proposital, a fim de manter a classe hegemônica no poder. Esse período
patrimonialista resultou no atraso da escolarização da massa e do avanço das escolas públicas66.
E os reflexos desse período se mostraram em dados expressivos acerca do número amplo de
analfabetos durante quase todo o século XX67.
A classe subalternizada foi colocada à margem dos interesses políticos no período précapitalista. Isso indica que já havia uma conformação por parte dos dirigentes nacionais acerca
das condições de atraso educacional em que vivia a sociedade brasileira. Com a Revolução
Burguesa no Brasil (RBB), não clássica, ocorrida no início do século XX, o país passou por
mudanças econômicas, sociais e políticas significativas. É importante assinalar que tais
mudanças exigiram uma preparação específica para o novo modelo de trabalho, que foi se
adequando às fases de desenvolvimento do mercado68.
Então, a partir da implementação do sistema capitalista, precisamente, ao final da fase
de expansão e início da monopolista, houve uma necessidade de qualificação e diversificação
da força de trabalho. Foi nesse momento que a problemática da EJA ganhou expressão
(VENTURA, 2017), pois, a partir da carência de jovens e adultos qualificados para o mercado,
a escolarização para esse público trabalhador começou a ser posta nas pautas das discussões
políticas. Um exemplo disso foi a Constituição da época (BRASIL, 1934), que, em seu art. 150,
consolidava “[...] o dever do Estado em relação ao ensino primário, integral, gratuito e de
frequência obrigatória, extensiva, inclusive, aos adultos” (VENTURA, 2017). Assim, as

“É possível inferir que esse aspecto da demora cultural, para Fernandes, tem relação direta com sua compreensão
de mudança social, seja ela provocada, [seja ela] espontânea” (VELHO, 2019, p. 44).
66
“Isso quer dizer, em outras palavras, que o Brasil pagou quase um século ao atraso econômico, social e cultural
em que emergiu da era colonial” (FERNANDES, 1976, p. 112).
67
De acordo com Bomeny (2003), no início do século XX, o Brasil apresentava a média nacional de analfabetismo
na ordem dos 74,6% e, no fim no século XX, a média de 17%.
68
“[...] 1) fase de eclosão de um mercado capitalista especificamente moderno (transição neocolonial),
compreendendo, grosso modo, a Abertura dos Portos (1808) até 1860; 2) fase de formação e expansão do
capitalismo competitivo (1860-1950); e 3) fase de irrupção do capitalismo monopolista, a partir dos anos de 1950
e, sobretudo, a partir de 1964” (FERNANDES, 2008 apud LEHER, 2012, p. 1162, grifo do autor).
65
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políticas públicas educacionais só se efetivaram a partir desse acontecimento revolucionário
não classista69. No entanto:
Podemos adiantar que, no decorrer da história, a educação do Brasil, em geral, foi
tratada de forma inconsequente pelas autoridades políticas do país. A educação
brasileira foi sempre colocada em planos posteriores ao crescimento econômico e
interesses das classes dominantes. (STRELHOW, 2010, p. 50)

Portanto, para compreendermos o movimento das políticas educacionais para a EJA,
na perspectiva da conformação do capital, é preciso observar a produção econômica que perdura
até os dias atuais, desvelando o sistema capitalista e sua forma de dominação, a partir de sua
historicidade, concreticidade e contrariedade. Afinal, conforme destaca Cardoso (2012), o
Brasil é parte do capitalismo e precisamos entender as suas especificidades.
Por meio de sua pesquisa, Fernandes (1976) consegue identificar que a RBB se efetuou
no Brasil de forma tardia e não democrática, por intermédio dos fazendeiros de café e dos
imigrantes. Em suas palavras:
Em toda a parte em que transcorreu, a “Revolução Burguesa” sempre foi movida por
protagonistas históricos que viveram papéis estratégicos para a formação e o
desenvolvimento do capitalismo moderno. Em regra, tais personagens pertencem a
certas categorias sociais simétricas e tendem a preencher funções homólogas na
ruptura com o passado e na criação das novas estruturas econômicas. No caso
brasileiro, se omitirmos as referidas categorias sociais e formos diretamente aos
agentes humanos que as ocupavam, impregnando-as com os interesses, as aspirações
e os valores sociais que davam sentido ou conteúdo históricos às suas ações e relações
econômicas, depararemos, fatalmente, com o “fazendeiro de café” e com o
“imigrante”. (FERNANDES, 1976, p. 103)

A partir dessa citação, podemos afirmar que os mesmos dirigentes do pré-capitalismo
foram atuantes na revolução burguesa do capitalista moderno. Os dirigentes que não se
importavam com as políticas públicas educacionais passaram a atentar para as questões que
assolavam a sociedade brasileira, por exemplo: analfabetismo, educação pública e formação
para o mercado de trabalho etc.
Os burgueses modernos não se baseavam mais pelos status, mas pela lucratividade que
poderiam obter com suas propriedades e os meios de produção. Nesse contexto, “[...] deparamos
com o fazendeiro que pretendia encarnar a personalidade-ideal do moderno ‘homem de
negócios’ do meio urbano. A fazenda, para ele, não é fonte de status, mas de riqueza. Devia
69

“Florestan, ao contrário, sublinha uma outra característica para explicar a ‘[não classicidade]’ brasileira: para
ele, com efeito, a peculiaridade de nossa revolução burguesa resultaria essencialmente do fato de que [ela] se
processa [em um] país dependente, primeiro do colonialismo, hoje do que ele chama de ‘imperialismo total’”
(COUTINHO, C. N., 2000).
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‘dar lucro’, acima de tudo” (FERNANDES, 1976, p. 111, grifo do autor). Sobre essa afirmação,
Cardoso (2012) destaca que a mudança de hegemonia ocasionou a mudança de caráter dos laços
coloniais, que passaram a ser cada vez mais uma hegemonia econômica. De acordo com Leher
(2012, p. 1163) – a partir da compreensão de Fernandes (1976) –, “[...] os tempos históricos
desiguais coexistem e se interpenetram: o velho e o novo se complementam e se realimentam.
A heteronomia é econômica, política, social, ideológica e moral”.
Logo, a cada fase de desenvolvimento do capital no Brasil, a burguesia local ia
moldando sua ideologia e seu domínio em consonância com a burguesia internacional.
Acreditava-se que o país vivia sob o domínio exterior absoluto e, por esse motivo, não
conseguia dar grandes passos para o desenvolvimento e a plena democracia, conforme ressalta
Cardoso (2012). No entanto, Fernandes (1976) foi capaz de identificar a existência de uma
parceria entre a burguesia local e a burguesia internacional, além de identificar o resultado dessa
parceria que se deu na dependência do capital interno:

Em uma linha objetiva de reflexão crítica, não há como fugir à constatação de que o
capitalismo dependente é, por sua natureza e em geral, um capitalismo difícil, o qual
deixa apenas poucas alternativas efetivas às burguesias que lhe servem, a um tempo,
de parteiras e amas-secas. Desse ângulo, a redução do campo de atuação histórica da
burguesia exprime uma realidade específica, a partir da qual a dominação burguesa
aparece como conexão histórica não da “revolução nacional e democrática”, mas do
capitalismo dependente e do tipo de transformação capitalista que ele supõe.
(FERNANDES, 1976, p. 214, grifo do autor)

O capitalismo dependente, com sua característica moderna e arcaica, exige um padrão
de trabalho muito concentrado (desigual), tendo em vista que, para dividir a mais-valia (lucro)
com a burguesia local e as grandes frações hegemônicas (burguesia internacional), esta precisa
ser robusta. Isto indica que a maior concentração de lucro é encaminhada às frações
hegemônicas internacionais, e a divisão se traduz de forma parcial, a parte mais robusta fica
com a burguesia internacional. Em outras palavras, há uma união entre as frações, na qual a
burguesia local se contenta com a menor parte. Dessa forma: “O núcleo do problema está no
capitalismo dependente, que, entretanto, não exclui a questão cultural, mas a redefine no escopo
das tensões entre desenvolvimento autônomo e capitalismo dependente” (LEHER, 2012, p.
1163, grifo do autor).
Compreendemos, a partir da teoria do capitalismo dependente, que as políticas
públicas educacionais destinadas à EJA tinham por finalidade preparar a classe trabalhadora
para o mercado de trabalho a fim de beneficiar a classe dirigente. Tal compreensão se pauta no
fato de que, durante sua trajetória, a modalidade passou a ter um currículo atribuído ao trabalho
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simples, além de restrito à alfabetização e à Educação Profissional. Pouco se falava da EJA em
seu sentido amplo, emancipador, enquanto educadora de pensadores críticos e criativos. O
capital apenas reparava nas garantias que o mercado e a economia poderiam obter com a classe
trabalhadora escolarizada e alfabetizada.
É importante, portanto, destacar que Florestan Fernandes colaborou diretamente para
a Campanha em Defesa da Escola Pública (1958-1966), e interveio na constituinte (BRASIL,
1988) e na LDB (BRASIL, 1996a) nos anos de 1990 (FERNANDES, 2014). A participação do
teórico contribuiu para o avanço da educação universal no Brasil. E, segundo Leher (2012),
essa conquista refletiu em todas as modalidades educacionais, inclusive na EJA, uma vez que
ele lutou pela escola pública, gratuita, laica e universal. Sabemos que Florestan Fernandes teve
maior destaque na luta pela educação a partir da década de 1960 (FERNANDES, 2014).
Entretanto, neste tópico, destacaremos sua atuação e sua pesquisa no período de 1980 a 1990,
devido ao embasamento que tinha nesse tempo acerca do capitalismo dependente e da
heteronomia cultural (LEHER, 2012). Nesse período, o teórico marxista também apresentava
um panorama mais detalhado de como a classe subalternizada deveria fazer para alcançar a
educação socialista, ou seja, como o Estado deveria “[...] colocar os trabalhadores, os excluídos
e os oprimidos [...] nas malhas da rede escolar” (FERNANDES, 1989, p. 9 apud LEHER, 2012,
p. 1166).
Para Fernandes (1976), a educação se tornaria emancipadora através do processo
dialético que envolve a revolução dentro da ordem, para, em seguida, conquistar o socialismo
pela revolução contra a ordem70. Conforme Fernandes (2014), isso significa que a classe de
baixo precisaria pressionar a classe dirigente a democratizar as ordens já existentes para,
posteriormente, romper com a primeira revolução e conquistar a emancipação socialista.
A emancipação dos oprimidos e das classes trabalhadoras precisa começar dentro da
sociedade civil e do Estado existente, através de uma luta global que tome por objeto
encetar uma revolução política dentro da ordem. O que se coloca em questão não é o
ponto de chegada; é o ponto de partida. Nas condições brasileiras, esse ponto de
partida envolve uma ruptura com a ordem existente no plano mais sensível e popular
do sistema do poder; [...]. (FERNANDES, 2014, p. 78)

A classe subalternizada que compõe o público da EJA e os intelectuais que a
representam precisam estar atentos à revolução dentro da ordem, para que não fiquem
estagnados ou conformados com as conquistas democráticas que possam vir a obter com a
70

“[...] revolução dentro da ordem (transformações compatíveis com o capitalismo, mas que podem ser proscritas
por burguesias reacionárias) e de revolução contra a ordem (transformações que somente se tornam viáveis se
ocorrer a conquista do poder pelos trabalhadores)” (FERNANDES, 2014, p. 99).
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revolução. Afinal, é a revolução que conduz a Educação de Jovens e Adultos ao reconhecimento
através de suas especificidades asseguradas por lei. Assim, a revolução fora da ordem precisa
ser posta em prática a partir das conquistas de primeira ordem, sendo necessário que o público
da EJA reconheça a luta de classes existentes e se interesse por militar em favor da educação.

Florestan sabia dos limites da instituição escolar, do seu caráter nitidamente burguês,
mas percebia também que ali está um espaço onde se trava a luta de classes, e se os
pobres, os filhos dos trabalhadores, não tiverem acesso a ela, não terão como se
transformar em atores na arena da luta política. (PIZETTA, 2020)

A Educação de Jovens e Adultos continua enfrentando o desafio de ser reconhecida na
perspectiva emancipadora. Diante desse fato, é importante que a modalidade siga o caminho
traçado por Fernandes (1975, 1976) na revolução, fora e dentro da ordem, para atingir o bem
comum no plano socialista. Assim, para que a revolução aconteça, é imprescindível a
participação do público da EJA, além da participação de todos que estejam intrinsecamente
ligados à modalidade, como os docentes. Como afirma Leher (2012, p. 1167): “É crucial que o
educador possa reeducar-se como classe trabalhadora. Pensar a educação sob a ótica das
necessidades culturais da classe trabalhadora [...]”.
Quando pensamos em emancipação socialista, pensamos em uma EJA que apresente
as seguintes funções, segundo o Parecer CNE/CEB nº 11 (BRASIL, 2000): de reparar o direito
negado, ou seja, o passado histórico brasileiro de negar o acesso ao bem real e social a uma
escola de qualidade; de equalizar oportunidade/cobertura de vagas à classe trabalhadora; de
qualificar o ensino para que seja permanente por toda vida. E, além disso, que apresente, na
sociedade socialista, a responsabilidade de formar cidadãos críticos, criativos, intelectuais,
militantes e preparados para o real valor do trabalho. Portanto, a Educação de Jovens e Adultos
reconhece sua perspectiva de classe na perspectiva emancipadora. A modalidade alcança esse
patamar quando rompe com uma aprendizagem aligeirada, alienada e restrita a uma formação
para o trabalho simples. Já que na concepção socialista a EJA assume seu papel de educadora
e militante do desenvolvimento democrático de nação através da consciência crítica.
Concluímos, assim, que a concepção marxista de formação integral, na perspectiva da
emancipação humana, contribui para a superação da perspectiva pragmática de Educação de
Jovens e Adultos. As contribuições de Fernandes (1975, 1976) para o objeto de estudo desta
pesquisa foram apreendidas ao constatarmos que alguns partidos citam em seus documentos
esse teórico como fundamento para seus projetos para a educação. Apresentamos, aqui, três
exemplos. O PSTU, que expõe as contribuições de Fernandes (1975, 1976) por meio de um
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diálogo mais teórico em seu artigo acerca da trajetória acadêmica, marxista e revolucionária do
sociólogo. O CIDADANIA, que apresenta em seu boletim de notícia o texto de Fernando
Henrique Cardoso referindo-se à figura de Florestan Fernandes como um intelectual necessário
para o Brasil. E o PCB, que também ressalta o significado que têm os estudos do teórico para
o entendimento sobre a organização social, cultural e política do Brasil. Para o partido,
“Florestan emerge simultaneamente como o mais criador e talentoso sociólogo da América
Latina” (RODRIGUES, 2016).
Como podemos observar dos três partidos, os dois que citam as contribuições de
Fernandes (1975, 1976) defendem e se baseiam na perspectiva socialista. Para estes, o
intelectual trouxe benefícios significativos que mudaram o cenário da educação nacional, uma
vez que rompeu com o pensamento do senso comum. Portanto, percebemos que há partidos que
se apropriam das ideias desse teórico para pensar a educação nacional, porém, o debate em
torno do intelectual pode ser mais expressivo nos documentos e nos sites oficiais dos partidos
políticos, considerando a importância que ele teve na luta pela educação crítica e de qualidade
direcionada à classe trabalhadora.
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3. ANÁLISE DAS FORMULAÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS
PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES

Neste terceiro capítulo, enfocamos a pesquisa empírica e, a partir dela, buscamos
evidenciar a essência por trás das propostas (e não as propostas) de políticas públicas destinadas
à EJA pelos partidos políticos e a análise de seus programas nacionais e documentos específicos
relacionados à questão da educação. O capítulo está dividido em três seções. Na primeira seção,
realizamos uma descrição da metodologia e do material levantado quanto aos partidos políticos.
Na segunda seção, tecemos considerações sobre os partidos, seus programas e documentos. Por
fim, na terceira, apresentamos o resultado da análise documental no material selecionado e,
nele, nosso objeto de análise, como parte integrante de uma concepção mais ampla de
sociedade.
Conforme discutido no primeiro capítulo, a ideologia dominante, dentre as diversas
estratégias de convencimento, abre espaço para que a aparência dos fenômenos seja tomada
como sua essência histórica. Portanto, neste último capítulo adentramos o campo empírico e
buscamos atingir a essência dos documentos e o que eles expressam. Para, assim, responder às
problematizações e alcançar o objetivo desta pesquisa e, claro, trazer os novos questionamentos
que possam surgir.

3.1 Levantamento dos programas e dos demais documentos dos partidos políticos

O primeiro levantamento empírico realizado nos partidos ocorreu no ano de 2019.
Nesse primeiro momento de aproximação com o objeto, empreendemos um levantamento na
página oficial dos partidos, em busca de alguma menção, em qualquer documento, acerca da
Educação de Jovens e Adultos ou de termos a ela associados, tais como: avanço científico e
tecnológico; educação pública e gratuita; Educação Profissional; alfabetização de jovens e
adultos; e Educação de Jovens e Adultos. Dessa forma, o primeiro levantamento nos permitiu,
além de um contato inicial, uma visão geral do campo empírico, para que tivéssemos uma noção
do que os partidos citam (quando citam) sobre a EJA em seus documentos.
Na sequência, fizemos um segundo levantamento na página oficial dos partidos,
considerando como recorte os seus programas nacionais, visto que pretendíamos, inicialmente,
apreender as propostas de políticas educacionais para a EJA dos programas, além de atualizar
e aprimorar o foco sobre os primeiros dados. Para esse procedimento, empregamos o termo
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“Educação de Jovens e Adultos” e mais dois termos que são bastante associados à modalidade:
“alfabetização de jovens e adultos” e “Educação Profissional”. O quadro 13 apresenta esse
levantamento:
Quadro 13 – Levantamento dos programas nacionais nos sites dos partidos políticos

Partido político

Alfabetização de

Educação de

Educação profissional

jovens e adultos

Jovens e Adultos

para jovens e adultos

*MDB

X

**PTB

X

Ano do
surgimento
do partido
1966

X

1945

**PDT

1979

**PT

1980

**DEM

1985

*PCdoB

X

1922

**PSB

1947

PSDB

1988

**PTC

1985

**PSC

1985

**PMN

1984

*CIDADANIA

X

X

2019

PV

1986

**AVANTE

2018

PP

X

X

1995

**PSTU

1993

**PCB

1922

**PRTB

1994

DC

X

1995

PCO

1979

**PODE

1945

**PSL

1998

REPUBLICANOS
PSOL

X
X

2019
2005

PL

1985

**PSD

2011

**PATRIOTA

2011

**PROS

2010

SOLIDARIEDADE

2013
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**NOVO

2011

**REDE

2013

PMB

X

**UP

2008
2016

*MDB, PCdoB e CIDADANIA – Não utilizam o termo “Alfabetização de Jovens e Adultos” em seus programas
políticos, mas “Erradicação do Analfabetismo” ou “Redução do Analfabetismo”.
**Os demais partidos não possuem programa político em suas páginas ou se encontram com os sites indisponíveis.
Fonte: Elaboração própria.

Os primeiros levantamentos realizados no site dos partidos tiveram como recorte
principal os programas nacionais, a fim de identificar se a EJA fazia parte deles. De imediato,
percebemos que apenas um partido citava a EJA em seu documento nacional: o Partido
Progressista. Contudo, mesmo o partido apresentando um plano preferencial na área
educacional para a modalidade, ainda compreende a EJA como supletivo71.
Ao retornar às páginas oficiais dos partidos, identificamos algumas mudanças nos
programas e nos documentos, fosse no acréscimo, fosse no corte de propostas direcionadas à
EJA. Assim, por intermédio dos boletins de notícias e dos artigos dos partidos disponibilizados
em seus sites, evidenciamos um maior número de propostas de políticas referentes à EJA.
Dando continuidade, realizamos uma nova busca nos sites dos partidos, com a
finalidade de levantar quais eram os documentos (que não os programas nacionais) emitidos
por eles. Levantamos, nos variados tipos de documentos dos partidos, apenas os projetos de
políticas públicas, regionais e/ou nacionais, que fossem designados à EJA, a fim de identificar
as propostas para a modalidade postas em prática pelos partidos, uma vez que a apreensão da
concepção passa por investigar essas propostas.
Nem todos os programas foram disponibilizados pelos partidos, em alguns casos, os
sites estavam indisponíveis e/ou alguns partidos não chegaram a citar diretamente a “Educação
de Jovens e Adultos”. No entanto, conseguimos identificar que partidos citam termos que são
associados e inclusos à modalidade em seus programas. Por essa razão, passamos também a
considerar, no levantamento, os seguintes termos: “avanço científico e tecnológico”; “educação
pública e gratuita”; “Educação Profissional”; “alfabetização de jovens e adultos”. Tudo isso
tendo em vista o nosso intuito de identificar propostas que estavam implicitamente ligadas à
modalidade.

71

Ver quadro 16 (p. 135), linha do PP.
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O processo de levantamento dos documentos oficiais dos partidos e as visitas ao site
do TSE tornaram-se contínuos para esta pesquisa, uma vez que tanto os documentos quanto o
site podem passar por atualizações. Tanto que, após os primeiros levantamentos, deparamo-nos
com o acréscimo de mais um partido cadastrado no TSE, a Unidade Popular (UP), que não
havíamos considerado inicialmente.
Diferentemente do que ocorrera com a EJA, identificamos maior quantidade de
projetos, nos programas nacionais dos partidos, destinados aos termos mais amplos.
Identificamos, também, que muitos partidos relacionam esses termos à Educação de Jovens e
Adultos em seus programas nacionais, mas não apresentam propostas de continuidade para a
modalidade no Ensino Básico, mostrando que muitos deles, em seus programas e documentos,
evidenciam implicitamente certa atenção com estudantes jovens e adultos, ainda que não
situando a EJA.
Por falta de demonstração explícita de políticas públicas para a EJA nos programas
dos partidos, ampliamos a consulta a outros documentos que pudessem evidenciá-las.
Consideramos, assim, os documentos como “fontes de concepções, valores, argumentação que
permitiriam captar a racionalidade da política em análise” (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA,
2004, p. 2). Levantamos documentos, nos sites dos partidos, que pudessem trazer alguma
informação sobre suas propostas para a EJA. Então, analisamos os Estatutos72, as Diretrizes73,
os Artigos74 e os Boletins de Notícias75. Assim, “[...] não esperamos aprender com o
documento, e sim apreender no documento as pistas para compreender a racionalidade da
política em tela” (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2004, p. 3, grifo dos autores).
Esses documentos, principalmente os boletins de notícias, possibilitaram a descoberta
de alguns projetos de políticas públicas destinados à EJA que não estavam presentes nos
programas nacionais. Muitos projetos, por sinal, já haviam sido implementados ou colados em
pauta para debate no Congresso Federal. No entanto, identificamos que alguns desses projetos
apresentados pelos boletins de notícias não se estendem a um projeto nacional, e sim regional
(estadual e municipal). Eles não abrangem nem alcançam a totalidade do Brasil com suas
políticas públicas, uma vez que são restritos apenas a uma localidade, com exceção de alguns
projetos de lei que são discutidos em âmbito nacional.
Estatuto: “Lei orgânica de um Estado, sociedade, corporação, estabelecimento; constituição, ordenação, regra,
regulamento” (AMORA, 208, p. 289).
73
Diretriz: “1. Orientação, rumo, guia” (AMORA, 2008, p. 229).
74
Artigo: “[...]. 2. Parte de uma lei ou código; 3. Matéria de jornal ou revista” (AMORA, 2008, p. 60).
75
Boletim: “Resenha de Notícias” (AMORA, 2008, p. 98). Notícias: “1. Conhecimento, informação; 2. Nota; 3.
Exposição de um acontecimento; 4. lembrança; 5. Novidade; 6. Trecho escrito sobre fato ou pessoa notável”
(AMORA, 488, p. 289).
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Sabemos que a tarefa de levantar dados não é fácil e exige muita dedicação, além e
principalmente, do desafio de interpretação do que não é apresentado pelos partidos.
Consideramos que o levantamento empírico tenha nos dado base para analisar as fontes
primárias76 e nos aproximar das respostas aos questionamentos da pesquisa. O quadro 14
apresenta esse levantamento:
Quadro 14 – Etapas dos primeiros levantamentos nos sites oficiais dos partidos políticos
Levantamento dos programas e documentos nos sites dos partidos políticos
1º

Palavras-chave utilizadas para o primeiro levantamento: avanço científico e
tecnológico, Educação Pública e Gratuita, Educação Profissional,

Ver quadro 15 (p. 127)

alfabetização de jovens e adultos e Educação de Jovens e Adultos.
Levantamento dos programas nacionais nos sites dos partidos políticos
2º

Palavras-chave

utilizadas

para

o

segundo

levantamento:

Educação

Profissional, alfabetização de jovens e adultos e Educação de Jovens e

Ver quadro 13 (p. 117)

Adultos.
Não há representação
3º

Levantamento dos documentos dos partidos políticos disponibilizados nas

de quadro, neste

páginas oficiais e destaque de suas propostas para a EJA.

material, para o
referido levantamento.

Fonte: Elaboração própria.

Como já mencionado, o campo deste estudo são os programas e os documentos dos
partidos políticos, e foi a partir deles que a investigação sobre a Educação de Jovens e Adultos
foi realizada. Buscamos, portanto, com esses procedimentos de pesquisa, interrogar o objeto e
alcançar sua natureza, entendendo que “[...] compreender o fenômeno é atingir a essência”
(KOSIK, 2002, p. 16). Assim, no quadro 5, apresentamos os outros documentos levantados na
página oficial dos partidos políticos e, no quadro 14, descrevemos de forma sucinta as etapas
do levantamento empírico.
3.2 Considerações sobre os partidos, seus programas e documentos

Como pudemos observar no primeiro capítulo, são poucos os partidos
institucionalizados que assumem uma posição ideológica ou programática. No cenário atual,
percebemos um crescente aumento dos partidos de legendas ou coligações, o que mostra a
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“A fonte primária é o documento a partir do qual as análises são realizadas, são os documentos originais, base
empírica da pesquisa” (EVANGELISTA, 2004, p. 23).
120

fragilidade dos partidos para apresentar uma proposta diferenciada e definida para a nação, visto
que voltam sua atenção à formação de alianças e não propriamente às propostas políticas
partidárias.
Atualmente, existem 33 partidos cadastrados no TSE, fora os partidos que ainda
buscam se legalizar, ou seja, um número considerável de partidos. Logo, o Brasil conta com 33
propostas para reger o país. Hipoteticamente, há propostas diversificadas para a população
escolher sobre qual projeto melhor a representa. Contudo, a falta de quadro ideológico e de uma
clara doutrina entre muitos deles faz com que os programas e os documentos sejam
semelhantes, resultando em uma indiferenciação partidária (GRACINDO,1994).
A quantidade de partidos não se equipara à diversidade de propostas apresentadas por
eles. Isso indica que alguns partidos não têm se preocupado em criar políticas públicas ou
projetos de lei inovadores que reverberem a favor do coletivo. A falta de compromisso e de
conformidade do intelectual coletivo com a política ideológica, doutrinária e programática tem
ocasionado o afastamento político dos interesses coletivos e uma aproximação cada vez maior
aos interesses individuais, visto que os políticos se filiam aos partidos mais para se promoverem
no poder do que para se juntarem a uma causa social. Sobre esse assunto, Gracindo (1994)
afirma que, desde a década de 1990, temos acompanhado o aumento significativo de
intelectuais que não têm um mínimo de unidade ideológica e fidelidade ao partido, provocando
uma das causas da desorganização partidária e o artificialismo dos partidos políticos atuais.
Os últimos dois parágrafos repercutem trechos do livro de Gracindo (1994), nos quais
a autora conseguiu apresentar como os partidos vivenciavam uma desorganização estrutural
entre os seus membros já na década anterior. Além disso, identificou a mudança de paradigma
que ocorreu da representatividade partidária para a representação da figura do político. Essa
mudança potencializou a desqualificação dos partidos políticos, no sentido de que eles passaram
a ser coadjuvantes dos políticos que o integram, e não mais uma agremiação de intelectuais
com interesses comuns.
Alguns partidos com essa nova configuração partidária deixaram de desempenhar sua
principal característica coletiva para atuar de forma individualista, centrada na figura de apenas
um intelectual, fragmentando-o a ideais pensados pelos próprios partidos que foram construídos
de formas coletivas. A maioria deles passou a ser criada não como uma força coletiva
ideológica, mas como “[...] siglas necessárias para candidatura de políticos nas eleições
majoritárias” (GRACINDO, 1994, p. 61). A partir desse realimento, o intelectual político
abdicou da força coletiva para buscar novos meios de se manter no poder. E um desses meios
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foi o sistema de coligações, pois, “[...] depois de eleitos, procuram alinhar-se ao partido que
está no poder” (GRACINDO, 1994, p. 64).
A priori, essa situação não se transformou, mas se intensificou no decorrer dos anos.
Conforme salienta Dôres (2007, p. 77) “[...] o período pós 1985 até 2007 demonstra uma forte
fragmentação e fragilidade partidária, baixa inteligibilidade da disputa eleitoral, elevada
volatilidade eleitoral, consolidação modesta do sistema partidário – longe do fortalecimento
partidário – [...]”. Isso indica que, no decorrer dos anos, os partidos não foram se fortalecendo
como uma organização coletiva direcionada ao bem comum, mas, ao contrário, tornaram-se
frágeis quanto a sua intelectualidade. Em consequência dessa fragilidade política, alguns
partidos foram se afastando cada vez mais de seu papel de intelectual coletivo, até mesmo
partidos que outrora defendiam em seus documentos e posicionamentos uma sociedade
socialista. O PT, por exemplo, destacou-se entre os demais partidos, nas décadas de 1980 e
1990, por sua militância em favor de uma ideologia transformadora, capaz de romper com a
desigualdade e a miséria, e de superar o sistema econômico capitalista.
Gracindo (1994) atentou para o fato de o Partido dos Trabalhadores ter se destacado
no período da redemocratização, apresentando-se como um partido de exceção, visto que era
comprometido com a ideologia socialista, refletindo tal compromisso em seus documentos, por
meio de um comportamento partidário de unidade com os seus membros e de um
desenvolvimento com seus adeptos e militantes a partir de uma ação coerente com a postura
partidária. Nessas décadas, ainda segundo a autora, o partido se destacava entre os
parlamentares por possuir uma postura íntegra e uma clara doutrina. Todavia, com o passar do
tempo e, principalmente, com a chegada do PT à presidência, acompanhamos um partido que
não conseguiu se manter coerente com sua doutrina ideológica, pois, mesmo alcançando o
poder executivo, não rompeu com a hegemonia. Conforme aponta Coutinho, C. N. (2010, p.
42), “[...] infelizmente, a chegada do PT ao governo federal em 2003, longe de contribuir para
minar a hegemonia neoliberal, como muitos esperavam, reforçou-a de modo significativo”.
O exemplo do PT nos mostra como a inconstância político-partidária foi se
intensificando e fortificando sua abertura para os líderes de oposição. Assim, “[...] estamos
assistindo a uma clara manifestação daquilo que Gramsci chamou de ‘transformismo’, ou seja,
a cooptação pelo bloco no poder das principais lideranças da oposição” (COUTINHO, C. N.,
2010, p. 42). Esse transformismo ocorreu principalmente por causa da divergência do que
estava escrito para o que estava sendo efetivado, visto que alguns partidos apresentavam, em
seus documentos, propostas e conceitos que eles mesmos não seguiam em sua práxis. Essa
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mudança de ação ocorreu por mero desleixo dos membros dos partidos e por vias estratégicas
para alcançar ou se manter no poder.
Compreender a forma como cada partido se posiciona e conhecê-los através do
levantamento dos seus documentos oficiais tornam-se um processo complexo e, ao mesmo
tempo, fundamental para desvendar a verdadeira essência por trás de cada proposta educacional,
principalmente daqueles que se colocam como defensores e parte da classe trabalhadora. Afinal,
são esses partidos que se propõem a militar, em seus respectivos documentos, em favor de uma
sociedade emancipadora (socialista).
Nesse sentido, entendemos, a partir de Gramsci (1999), que os partidos socialistas,
enquanto intelectuais coletivos, possuem o papel de conduzir o homem-massa a uma
consciência crítica, além de apresentar uma organização política direcionada para o social. Isso
indica que, para ser um partido das causas socialistas, não basta apenas se autodeclarar como
tal em seus documentos, é preciso romper com a política capitalista.
Dessa forma, espera-se dos partidos socialistas uma apropriação dos conceitos
trabalhados por Marx (2004), uma vez que o filósofo pensou a organização partidária de
homens comuns, unidos pelo mesmo ideal revolucionário. Segundo Marx e Engels (2007), a
classe trabalhadora deveria conquistar o poder e, consequentemente, a supremacia política, para
arrancar, pouco a pouco, todo o capital da burguesia e centralizar todos os instrumentos de
produção nas mãos do Estado. Então, podemos compreender que, quando Gramsci (1999) cita
a importância do partido em conduzir a grande massa à consciência crítica, ele assinala a
apropriação da teoria marxista, pois entende “[...] o significado que têm os partidos políticos,
no mundo moderno, na elaboração e difusão das concepções do mundo, na medida em que
elaboram essencialmente a ética e a política adequadas a elas” (GRAMSCI, 1999, p. 105).
Na atual conjuntura política, os partidos que se apresentam como socialistas precisam
superar – de forma explícita e objetiva – a concepção de mundo imposta pelos neoliberais e
conservadores que buscam a qualquer custo desvalorizar a credibilidade da teoria marxista e
valorizar a justiça social dos moldes capitalistas. Por esse motivo, a classe dominante propaga,
através do senso comum, a decadência da formação da sociedade socialista, com a finalidade
de anular os possíveis ataques contrarrevolucionários dos intelectuais coletivos.
Assim, os atuais partidos socialistas se deparam com o desafio de conduzir a grande
massa ao pensamento crítico, ou seja, de romper com o senso comum, e de apresentar a
verdadeira essência por trás das ideologias propagadas pela classe que detém o poder. Por essa
razão, é preciso que os partidos socialistas se apresentem como intelectuais da classe
trabalhadora e que saibam sobre seu papel na sociedade. Contudo, para que isso aconteça,
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também é preciso que esse intelectual coletivo seja forte teoricamente e exerça, na prática, os
ideais marxistas, pois, caso contrário, como já apontava Fernandes (1980 apud SILVA, 2012),
se o movimento socialista for fraco e com baixa densidade, isso resultará, automaticamente, em
partidos socialistas débeis.
Portanto, desde o final do século passado, o Brasil carece de partidos que se
proponham a fazer a revolução social não apenas em seus documentos, mas também em sua
práxis. Como afirmou Fernandes (1980, p. 8 apud SILVA, 2012, p. 61):
“[...] não temos um movimento socialista vigoroso” e, por conseguinte, “não temos
também partidos socialistas fortes, que possam exercer funções agregadoras ou
aglutinadoras” ou “capazes de criar uma efervescência política e coordenar
movimentos de reforma social ou de revolução”.

Entendemos, assim, que os partidos precisam estar imbuídos da consciência de classe
para não se perderem em seus trajetos e concepções políticas. O próprio Marx e Engels (2007)
salienta que somente o proletariado (trabalhador) é a classe verdadeiramente revolucionária,
isto é, a classe que se opõe aos projetos da burguesia. Nesse sentido, compreendemos que, além
de se apresentarem como o “partido socialista” etc., os partidos devem se identificar como
classe trabalhadora.
Para Fernandes (2007, p. 131 apud SILVA, 2012, p. 63, grifo do autor), “[...] a
formação da classe se adiantou muito, e os que defendem posições típicas do socialismo
revolucionário e do comunismo precisam colocar-se na situação de classe dos proletários e
caminhar por dentro da classe para fazer parte da vanguarda”. Para o sociólogo, essa vanguarda
deveria ser inerente às classes trabalhadoras, bem como à formação de setores mais politizados
e conscientes da sociedade.
Sendo assim, dos 33 partidos cadastrados no TSE, os que levantam a bandeira do
socialismo são os que mais se aproximam das causas da classe trabalhadora. Por isso, é
importante que esses partidos entendam seu papel na sociedade e se apropriem do pensamento
de autores clássicos como Marx (2004, 2011), Gramsci (1979, 1999, 2001a, 2001b, 2017), entre
outros que evidenciam as desigualdades impostas à classe trabalhadora e apontam o caminho
de como superá-las.
Com isso, esperamos que os projetos educacionais criados pelos partidos socialistas,
destinados aos jovens e adultos da classe trabalhadora, sigam uma proposta diferenciada de
emancipação, tanto em seus documentos quanto em suas ações, e promovam a revolução junto
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a essa classe. Entretanto, não dispensamos apreender as concepções das propostas dos partidos
que defendem a ideologia neoliberal e conservadora.
Pensando nisso, no próximo tópico, discutiremos sobre as informações levantadas nas
páginas oficiais dos 33 partidos, atentando para seus escritos e seus feitos, por meio de seus
programas e demais documentos, uma vez que os compreendemos como fontes para a
construção e o resultado deste trabalho. Diante disso, é evidente que, quando pesquisamos mais
de um partido, o número de fontes também se torna maior, tendo em vista que cada um tem sua
singularidade, mesmo que alguns documentos sejam parecidos em suas propostas.
Interpretar esses documentos em sua essência exige do pesquisador um
amadurecimento e uma sensibilidade teórica para descobrir a realidade explícita ou omitida
neles. Essa interpretação é muito importante para o resultado da pesquisa, já que “[...] toda fonte
é mentirosa, mas não porque conte uma mentira, mas porque os interesses que a conformam
não são evidentes imediatamente, e porque seus silêncios podem ser mais reveladores do que
suas palavras” (EVANGELISTA, 2004, p. 27). Identificar o objeto desta pesquisa – Educação
de Jovens e Adultos – explicitamente nos programas e demais documentos dos partidos não é
uma tarefa fácil e sim desafiadora, devido a todo o histórico de negação que envolve a EJA
acerca de seu papel para a classe trabalhadora. No entanto, como afirmou Evangelista (2004),
não podemos desconsiderar o silêncio dos documentos, pois até o silêncio ou a omissão emite
a resposta. Enquanto pesquisadores, precisamos ter uma consciência crítica a fim de identificar
as respostas para além do dito, já que:
Consciência de que as fontes documentais “mentem”, isto é, há mais do que o dito.
Às vezes, o que a fonte silencia pode ser mais importante do que o que proclama.
Desse modo, deve-se procurar apreender nas fontes o que ela diz e o que não diz. Lerse nas entrelinhas, mas não só. Perguntar-lhe o que oculta e [por que] oculta. É preciso
fazer sangrar o documento. (EVANGELISTA, 2004, p. 28, grifo da autora)

Portanto, devemos nos atentar para os mínimos detalhes do documento, estejam eles
explícitos ou implícitos, uma vez que todo documento, assim como qualquer fonte, apresenta
uma aparência de imediato. Em meio a isso, cabe ao pesquisador buscar encontrar o real que
não lhe foi mostrado. Logo, “[...] há um real a ser estudado que não se apresenta imediatamente.
Sua apropriação demanda um esforço de reflexão a um tempo teórico e empírico. Ou seja, o
real é inteligível, mas é preciso construir essa inteligibilidade” (EVANGELISTA, 2004, p. 27).
Para a construção dessa inteligibilidade, é de extrema importância a análise dos
vocábulos utilizados pelos partidos em seus documentos, pois a linguagem, seja escrita ou oral,
é um dos instrumentos estratégicos que induzem os leitores a entenderem aquilo que eles
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desejam transmitir. Por trás de cada vocábulo há um significado e as verdadeiras intenções que
podem estar sendo ocultadas pelos partidos em suas propostas 77.
É preciso lembrar, todavia, que, embora sociais, os significados, os sentidos com que
as palavras são empregadas “entram em disputas dentro de lutas mais amplas”, uma
vez que, “as estruturações particulares das relações entre as palavras e das relações
entre os sentidos de uma palavra são formas de hegemonia”. (FAIRCLOUGH, 2001,
p. 105 apud SHIROMA, 2004, p. 9)

A partir dessa citação, constatamos que os documentos podem “[...] conter
ambiguidades, contradições e omissões que fornecem oportunidades particulares para serem
debatidas no processo de sua implementação” (SHIROMA, 2004, p. 10, grifo da autora). Nesse
sentido, compreendemos que as propostas educacionais incluídas nos programas dos partidos
contêm disputas hegemônicas que precisam ser detectadas e investigadas, já que todo
documento traz consigo uma perspectiva hegemônica ou contra-hegemônica.
Atualmente, em virtude do contexto econômico neoliberal e empresarial, temos
observado uma hegemonia que tem se apropriado de uma linguagem de gerência educacional
nos documentos que retratam a educação. Assim:
[...] somam-se à “lista das palavras mais usadas” vocábulos como monitoramento,
gerenciar, avaliar, caracterizando a “linguagem da implementação” das medidas
recomendadas. [Além dessas, destacamos termos como] individualismo, escolha,
diversidade, competição forças de mercado, excelência, oportunidade, modernização,
eficiência, autonomia responsável, descentralização, apelo à participação da
sociedade civil, à solidariedade dos voluntários da comunidade. (BOWE; BALL, 1992
apud SHIROMA, 2004, p. 15)

Portanto, a escolha dos programas e demais documentos requer, segundo Shiroma
(2004), um estudo sobre os conceitos que são privilegiados e intencionalmente desprezados
pelos partidos. Por isso, essas fontes de pesquisas são tão necessárias para entendermos como
os partidos compreendem ou não a EJA, seja pelo que dizem, seja pelo que não dizem.
Considerando a forma como a EJA é abordada nas políticas públicas, é possível
concluir que o lugar que ela ocupa, muitas vezes, não condiz com a visão apresentada pelos
partidos. Diante disso, salientamos que a falta de propostas para a EJA nos documentos é,
também, um meio de resposta para a questão desta pesquisa, conforme pode ser notado no
tópico a seguir, no qual discutimos acerca do que foi ou não encontrado, interpretando-o e
construindo nossa análise.
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“As estratégias de persuasão do leitor, presentes nas ‘narrativas’ que constituem os textos, precisam ser
consideradas nas análises (SHIROMA, 2004, p. 14).
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3.3 Análise das concepções de EJA nas propostas de políticas públicas dos partidos
políticos brasileiros
Conforme apontado anteriormente, para obter respostas acerca das questões e alcançar
os objetivos da pesquisa, foram realizados, no decorrer da construção deste trabalho,
levantamentos dos documentos dos partidos. O início, assim como qualquer outro, aconteceu a
partir do caos e foi se ajustando e organizando com a escolha das fontes, da investigação do
dito e do não dito, e dos feitos dos partidos. A decisão de iniciar com os 33 partidos pautou-se
no fato de querermos descobrir o que cada um citava ou não sobre a EJA. A partir daí,
escolhemos com quais partidos trabalharíamos. Entretanto, no decorrer da pesquisa, fomos
constatando que poucos partidos citavam a modalidade e que era preciso entender mais sobre
esse (não) lugar da EJA. E realizamos, então, um primeiro levantamento – ano de 2019 – nos
sites de 33 partidos78 cadastrados no TSE, identificando, em seus programas, estatutos,
diretrizes e artigos, suas percepções, propostas ou projetos de políticas públicas destinados à
Educação de Jovens e Adultos.
A partir desse primeiro levantamento, apresentamos, no quadro 7, o resultado da
análise quanto à menção feita à EJA e aos termos educacionais associados à modalidade nos
programas nacionais e nos documentos dos partidos políticos. Cabe destacar que a escolha dos
demais termos educacionais, que estão na primeira linha do quadro, deve-se ao fato de os
partidos os associarem à Educação de Jovens e Adultos, e os citarem com mais frequência em
seus documentos. Assim, foi possível identificar o que os partidos esperam para a modalidade,
com a ajuda dos termos que apresentamos no quadro 15:
Quadro 15 – Levantamento dos programas e documentos nos sites dos partidos políticos79
Educação

científico e

pública e

tecnológico

gratuita

X

X

Nacional

1966

PTB

X

Nacional

1945

PDT

X

Nacional

1979

Partido
político

MDB

78
79

Educação
Profissional

X

Alfabetização

Educação

de jovens e

de Jovens

adultos

e Adultos

Projeto

Avanço

político
nacional/
regional

Ano do
surgimento
do partido

No primeiro levantamento realizado (em 2019), havia 32 partidos cadastrados na página do TSE.
Cabe registrar que esse levantamento inicial foi a primeira aproximação com o objeto. “Uma vez realizadas
essas primeiras aproximações, é necessário submeter esse interesse a uma reflexão relativamente rigorosa, [de
modo] que se promova um recorte razoável para [a] pesquisa se [desenvolver], mesmo que, ao longo do caminho,
esse recorte sofra alterações, sabendo-se, de antemão, que esse recorte pode ser uma parte do caminho a ser
continuado oportunamente, ou não” (EVANGELISTA, 2004, p. 23).
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PT

X

DEM

X

PcdoB
PSB

X

PSDB

X

X

Nacional

1980

X

Nacional

1985

X

Nacional

1922

Nacional

1947

Nacional

1988

X

*PTC

1985

*PSC

1985

PMN

X

Nacional

*Cidadania

2019

PV

X

Nacional

*Avante

1986
2018

PP

X

PSTU
PCB

X

X

Nacional

1995

X

Nacional

1993

X

Nacional

1922

**PRTB

1994

DC

X

PCO

X

*PODE

X

X
X

PSOL

Nacional

1995
1979

X

PSL
Republicanos

1984

Nacional

1945

Nacional

1998

X

X

Nacional

2019

X

X

Nacional

2005

PL

1985

PSD

2011

Patriota

X

X

*PROS
Solidariedade

X

Nacional

2011

Nacional

2010

Nacional

2013

*NOVO

2011

*REDE

2013

PMB

X

X

Nacional

2008

*PTC, PSC, Cidadania, Avante, PODE, PROS, NOVO e REDE – Não foi encontrado no site proposta de política
pública para a educação/Educação de Jovens e adultos.
**PRTB – O site do partido está com o sistema inoperante.
Fonte: Elaboração própria.

Com o levantamento desses termos (“avanço científico e tecnológico”, “educação
pública e gratuita”, “educação profissional”, “alfabetização de jovens e adultos” e “Educação
de Jovens e Adultos”), foi possível fazer um primeiro panorama dos projetos apresentados pelos
partidos ou da ausência deles em seus programas e documentos. Os escritos abaixo trazem uma
leitura e uma explicação do Quadro 15, mais as citações dos documentos dos partidos como
respaldo. Para tal esclarecimento, apresentamos o termo “avanço científico e tecnológico”, que,
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assim como os demais, possui diferentes conceitos teórico-filosóficos, visto que o ensino
científico e tecnológico pode estar associado à formação do homem, ao ser que transforma a
natureza a partir de seu trabalho, ao ser intelectual e ao crítico. Ou diferentemente, o ensino
científico e tecnológico pode estar associado apenas à qualificação do homem ao mercado de
trabalho. Sobre essa questão, foram identificados sete partidos políticos que destacam esse
termo, ou semelhantes, em seus programas e documentos, que são:
3.12.1 – A inserção do Brasil no mundo moderno pressupõe o avanço científico e
tecnológico que se obtém com oferta de educação pública e gratuita de qualidade
conquistada e efetivada em todos os níveis. (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, 1996, grifo nosso)
Na busca por uma colocação no mercado de trabalho, cada vez mais os brasileiros têm
investido na qualificação profissional, apontada como essencial. Com isso, o Pronatec
tem a intenção de expandir e interiorizar a educação profissional e tecnológica.
(UMPIERRE, 2014, grifo nosso)
Apoio aos programas de desenvolvimento científicos e tecnológicos, tendo em vista
a produção de tecnologias adequadas à nossa realidade e adaptadas à nossa vocação
de País preponderantemente tropical. (DEMOCRATAS, 2020, grifo nosso)
No programa, o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, destaca que uma
proposta para o pleno desenvolvimento do país exige necessariamente educação de
qualidade, ciência, tecnologia e inovação, e economia criativa. (PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO, 2017, grifo nosso)
A educação brasileira deverá estar voltada à construção de uma sociedade solidária e
à promoção da cidadania, mas, igualmente, a ampliar as capacidades de nossos jovens
para se inserir no mercado de trabalho – para o que será fundamental reestruturar o
ensino médio e priorizar o ensino técnico e tecnológico, com ênfase na
flexibilização curricular e na utilização intensiva de tecnologias de informação que
atraiam nossa juventude para o conhecimento. (PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA, 2013, grifo nosso)
Pela defesa da educação de acesso universal e inclusiva como única forma de
alcançarmos estes objetivos. Negando taxativamente o racismo e os privilégios,
promovendo o mérito pessoal e a excelência, a partir de oportunidades iguais. Por
investimentos e fomento à ciência, à tecnologia, à inovação. (PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, 2019, grifo nosso)
A educação básica [não ideológica] e mais pragmática.
O fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante.
A inclusão das disciplinas de empreendedorismo, tecnologia de informação e finanças
no ensino básico.
A utilização de novas tecnologias no processo pedagógico.
A meritocracia como valor para professores e alunos.
A cobrança de mensalidade a alunos de alta renda nas universidades públicas.
(REPUBLICANOS, 2019, p. 8, grifo nosso)
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A EJA é ofertada em sua totalidade aos alunos da classe trabalhadora. Por esse motivo,
a educação pública e gratuita faz parte de um dos atributos essenciais para a permanência do
estudante, pois, além de a escola ser pública e gratuita, ela precisa ser organizada pelo Estado
ao assumir seu papel de responsabilidade e dever para com a sociedade. Diante desse fato,
analisamos os partidos que apresentam em seus programas e nos demais documentos (estatuto,
resolução, diretriz, artigo etc.) o termo “escola pública e gratuita”. Também verificamos a qual
conceito político de organização o termo está atrelado: a uma visão de dever do Estado ou à
interferência do setor privado, conforme as citações dos seguintes partidos:
IV – NA EDUCAÇÃO
A educação é prioridade nacional para o PTB. A remuneração digna dos professores
é a melhor política educacional;
1) Haverá gratuidade para educação pré-escolar, ensino fundamental, médio e
técnico de segundo grau. O Estado poderá participar do ensino superior, mas terá de
ser reembolsado pelos formados.
2) O PTB entende que a família é a base da sociedade, e o Estado não pode interferir
na educação de seus filhos;
3) O PTB reconhece a liberdade de ensino e a oferta de ensino privado como
necessária;
Prioridade ao ensino básico, visando à erradicação do analfabetismo e à garantia de
ensino fundamental, obrigatório e gratuito para todos. (DEMOCRATAS, 2020,
grifo nosso)
II. Programa Socialista para o Brasil a. Reforma da educação que consolide um
Sistema Nacional de Educação, com prioridade para a educação pública e gratuita,
garantindo sua qualidade e seu caráter científico, crítico e laico. Acesso e permanência
dos estudantes à educação pública em todos os níveis. Controle público sobre o
ensino privado, impedindo a sua desnacionalização. (PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL, 2021, grifo nosso)
b) a recuperação e reabilitação da escola pública nos níveis primário, secundário e
universitário, com um investimento no nível salarial e de formação e reciclagem
permanente do professor; [...]. (PARTIDO VERDE, 2005, grifo nosso)
15. garantia, aos estudantes carentes, de ensino gratuito em todos os níveis, seja por
meio de estabelecimento de ensino público, seja por intermédio de ensino particular
subsidiado, inclusive por meio de bolsas de estudo, crédito educativo, compra de
vagas e outras formas de apoio, inclusive custeio e financiamento; [...].
(PROGRESSISTAS, 2020, p. 41, grifo nosso)
Trabalhadores da educação precisam aderir à Greve Geral contra a retirada de direitos
e pela derrubada imediata da MP 476 e lutar por medidas que garantam a educação
pública, gratuita e universal para todos:
1) Sistema de ensino composto apenas de escola estatal, abolindo a mercantilização
da educação;
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2) Escola obrigatória desde a educação infantil até o ensino médio, presencial,
gratuita e estatal; [...]. (ANDRÉ, 2016, grifo nosso)
Entendemos que as lutas populares no Brasil contra a exploração, contra o poder do
latifúndio ou contra os monopólios são, no essencial, lutas anticapitalistas, pois o
capital exerce seu domínio em todas as esferas da vida social. As lutas sociais e a
resistência dos trabalhadores na defesa de seus direitos mais imediatos, como o
salário, as condições de trabalho, a aposentadoria, a assistência, os direitos
previdenciários, assim como a luta pela qualidade de vida e pelo direito a uma
educação pública de qualidade. (PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, 2014,
grifo nosso)
Assegurar [a] todos o direito de acesso à educação, em todos os níveis, quer através
do ensino público, quer através do ensino privado, mediante concessão de bolsas de
estudos, crédito educativo e formas afins aos estudantes carentes. (DEMOCRACIA
CRISTÃ, 2021, grifo nosso)
h) garantia de prestação de serviços públicos de qualidade e de eficiência nas áreas
de saúde e educação. (PARTIDO SOCIAL LIBERAL, 2021, grifo nosso)
O Estado deve assegurar ao povo educação básica gratuita, seja por meio de uma
estrutura educacional própria, seja por meio de estruturas privadas devidamente
regulamentadas. O ensino de qualidade, em todos os níveis, com remuneração
adequada de professores e pessoal auxiliar, é o principal instrumento para a ascensão
social, pelo que deve figurar entre as prioridades nacionais. (PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO, 2017, p. 2, grifo nosso)
20. Ensino público gratuito e laico em todos os níveis. Gratuidade dos materiais de
estudo. Autonomia universitária e governo tripartite nas universidades e escolas
(estudantes, professores e funcionários). Ingresso irrestrito a todos os níveis de ensino.
Fim do vestibular. Horários acessíveis aos que trabalham. (PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA, grifo nosso)
5) Inverter radicalmente os gastos públicos para saúde, educação e infraestrutura.
[...]
16) A luta da juventude é, no presente, a luta pelo futuro.
A luta da juventude é decisiva. Há demandas claras do novo partido. Emprego para a
juventude. Por uma escola pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade.
(PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, 2021, grifo nosso)
V - promoção de educação pública e privada de qualidade, com foco em ensino
científico e técnico, e que valorize a disciplina e o ensino cívico; [...] (PATRIOTA,
2019, p. 1, grifo nosso)
Resgatar o sentido de patriotismo e cidadania através da inserção de Educação Moral
e Cívica no currículo escolar das escolas de ensino público, fortalecendo a unidade
nacional e o sentimento de solidariedade humana; [...].
Da garantia de uma educação pública de qualidade em horário integral; [...].
(PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, 2021, grifo do autor e grifo nosso)

Percebemos que cada partido político possui uma visão sobre escola pública e gratuita.
Alguns ressaltam que mantê-la é dever do Estado, outros não chegam citar de quem é a função
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de assegurar a escola pública, porém, há os partidos que acreditam que a escola pública e/ou
gratuita pode ser dirigida pelas instituições privadas. Dessa forma, a partir do posicionamento
dos partidos sobre o conceito de escola pública e gratuita, é possível relacionar tal visão ao
sistema de ensino direcionado à EJA, pois a modalidade é intrínseca à educação pública e
gratuita.
Diferentemente da EJA, que é pouco citada nos programas nacionais e documentos, a
modalidade “Educação Profissional” é mencionada muitas vezes nos programas políticos, como
observado nos partidos: PTB, PDT, PT, PSDB, PP, Democracia Cristã (DC), Podemos (PODE),
REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE e Partido da Mulher Brasileira (PMB):

c) Incremento e promoção do ensino técnico-profissionalizante para o
desenvolvimento nacional; [...]. (PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, 2018,
p. 7, grifo nosso)
5.3. Promover uma reforma educacional que assegure o ensino gratuito a todos os
níveis e permita reorganizar a rede escolar pública com base nas seguintes
proposições:
[...]
e) Vinculação da educação com a formação profissional, a pesquisa e o trabalho, que
assegure a ligação entre a formação teórica e a prática. (PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA, 2016, p. 8-9, grifo nosso)
O Governo Federal divulgou [...] números do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). Com mais de 6,8 milhões de matrículas [...], o
programa já atingiu mais de 3,2 mil cidades e municípios de todo o Brasil.
(UMPIERRE, 2014, grifo nosso)
19. responsabilidade comum da União e dos Estados o apoio ao ensino médio, com
prioridade para o ensino profissionalizante; [...]. (PROGRESSISTAS, 2020, p. 42,
grifo nosso)
Considerar a Educação como prioridade nacional, garantindo-se: [...] apoio ao
ensino profissionalizante; [...] (DEMOCRACIA CRISTÃ, 2021, grifo nosso)
[...] avançar com a oferta dos cursos profissionalizantes, pois eles são o instrumento
capaz de alavancar o sucesso profissional desses brasileiros. (PODEMOS, 2017, grifo
nosso)
Implementar projetos pedagógicos e uma grade curricular em que o jovem se sinta
representado e permita sintonia entre conceitos escolares e a realidade.
Promover uma atuação mais intensa da juventude na área da cultura.
Incentivar, a partir do ensino médio, a educação de negócios voltada ao
empreendedorismo e aumentar a qualificação profissional dos jovens.
(SOLIDARIEDADE, 2021, grifo nosso)
Da ampliação de políticas de geração de empregos através da Educação e capacitação
profissional [...]. (PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, 2021, grifo nosso)
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Dos 32 partidos analisados, identificamos 7 que retratam a alfabetização de jovens e
adultos, porém, muitos ainda utilizam o termo “erradicação do analfabetismo” para abordar
essa concepção. Assim, o tema “alfabetização de jovens e adultos” fomenta uma das principais
preocupações com a EJA, pois evidencia que, no Brasil, ainda há pessoas que não foram
alfabetizadas. E quanto aos partidos que demonstraram interesse por esse tema (ao referenciálo) em seus programas e documentos, destacamos:
3.12.2 – Para o PMDB, a qualidade e a [equidade] necessárias ao sistema educacional
pressupõem a universalização do ensino fundamental e a erradicação do
analfabetismo, para que todos tenham satisfeitas suas necessidades de aprendizagem
com vistas ao exercício pleno da cidadania, com garantia de atenção integral às
crianças e aos jovens. (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, 1996, grifo
nosso)
b) Erradicação do analfabetismo;
BRASILEIRO, 2018, p. 7, grifo nosso)

[...].

(PARTIDO

TRABALHISTA

5. Educação e Cultura.
5.1. Promover a escolarização de todas as crianças em idade escolar.
5.2.
Erradicação
do
analfabetismo.
(PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA, 2016, p. 8, grifo nosso)
II [...] Formação e valorização dos profissionais da educação. Universalização do
ensino básico, progressivamente integral. Erradicação do analfabetismo.
(PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, 2021, grifo nosso)
Erradicar o analfabetismo é uma obrigação, bem como resolver o analfabetismo
funcional e ampliar a educação básica, considerando não apenas a garantia de acesso,
mas também a permanência, a trajetória escolar no tempo certo e a conclusão.
(PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, 2013, grifo nosso)
14. ratificação de que ao Estado cabe assegurar o ensino fundamental, obrigatório
e gratuito, tornando universal o acesso de todos ao saber, por intermédio da escola
pública ou a compra de vagas em escolas particulares, assegurando-se o direito à
matrícula; [...]. (PROGRESSISTAS, 2020, p. 41, grifo nosso)
Os investimentos públicos devem ser pesados na educação em todos os níveis,
garantindo a alfabetização de toda a população e [o] acesso às universidades.
(PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, 2021, grifo nosso)

Dos partidos citados, o PSOL não menciona diretamente o termo “alfabetização de
jovens e adultos”, mas destaca em seu programa outra expressão de sentido semelhante. Já
quanto à nomenclatura “Educação de Jovens e Adultos”, cabe ressaltar que, nesse primeiro
levantamento, identificamos apenas um – dos 32 partidos analisados – que cita a modalidade
em seu estatuto/programa. Trata-se do partido PP, que menciona a modalidade de forma direta
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em suas propostas educacionais. Todavia, o partido associa a EJA ao modelo de supletivo
implementado na década de 1970, mesmo com seu estatuto/programa tendo sido atualizado no
ano de 2018. Então, podemos observar a forma anacrônica como o partido se dirige à EJA, sem
total conhecimento de suas funções e especificidades enquanto modalidade do Ensino Básico
em Nível Médio.
Conforme verificado, o estatuto/programa do PP cita a Educação de Jovens e Adultos
em suas propostas educacionais. Todavia, o partido associa a EJA ao modelo de supletivo
implementado na década de 1970, mesmo com seu estatuto/programa tendo sido atualizado no
ano de 2018. Então, podemos observar a forma anacrônica como o partido se dirige à EJA, sem
total conhecimento de suas funções e especificidades enquanto modalidade do Ensino Básico
em Nível Fundamental e Médio.
A partir dos levantamentos iniciais realizados nos sites dos partidos políticos,
percebemos que a maioria deles não cita diretamente a nomenclatura “Educação de Jovens e
Adultos” em seus programas nacionais. Contudo, identificamos uma parcela considerável de
citações aos termos, modalidades e projetos educacionais que são associados à EJA. No que se
refere aos demais documentos analisados, identificamos também poucas propostas de políticas
públicas para a EJA. Sendo assim, com base na interpretação ideológica inserida no contexto
dos programas nacionais e dos documentos, é possível analisar o posicionamento partidário e a
pouquíssima significância que a EJA possui para eles.
Ao retornar a realizar os levantamentos nos documentos dos partidos, nos anos de 2020
e 2021, comprovamos que muitos deles não citam a modalidade em suas propostas
educacionais. No entanto, quando estendemos o levantamento e a análise para os boletins de
notícias, deparamo-nos com poucos projetos sendo discutidos ou implementados para o público
da EJA. Diante disso, mostraremos o que os partidos têm apresentado de propostas educacionais
para os jovens e adultos e o que eles têm feito/implementado para o público dessa modalidade
a partir da divulgação nos seus boletins de notícias.
Considerando os limites desta pesquisa, ela “abre caminhos” para futuros
desdobramentos e aprofundamentos acerca dos partidos. Dessa forma, analisaremos utilizando
“o escrito” e “o feito” para expor, até onde pudermos alcançar, como os partidos têm tratado ou
entendido a EJA em seus documentos e como têm discutido a implementação dos projetos que
são inerentes à modalidade.
Como identificado nos primeiros levantamentos, muitos partidos ainda associam a
EJA a outros termos que fazem parte ou se relacionam – ainda que indiretamente – à
modalidade, como: Educação Profissional e alfabetização de jovens e adultos. Por isso,
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entendemos que, quando o partido cita um desses termos, automaticamente, limita a EJA a eles.
Assim, associamos “o escrito” aos termos que remetem à modalidade e que estão descritos nos
documentos oficiais – programas, estatutos e diretrizes – dos partidos enquanto proposta
educacional. E apresentamos “o feito” enquanto propostas que estão sendo discutidas ou
implementadas pelos partidos ou seus representantes nos boletins de notícias.
Dito isso, nos próximos quadros, como organização, apresentaremos o resultado dos
levantamentos realizados durante esse tempo de pesquisa. Para tanto, iremos separá-los em três
categorias, conforme o Quadro 6 do primeiro capítulo80.
Quadro 16 – Levantamento dos programas e documentos nos sites dos partidos políticos neoliberais
Partido

O escrito

O feito

• Defende a oferta de educação
pública e gratuita de qualidade
conquistada e efetivada em todos os
níveis;
MDB

• Defende
Ensino

Confúcio pede mais investimentos na
educação de jovens e adultos.
(Proposta apresentada ao Senado de
mais investimentos para a Educação de

a

universalização

Fundamental

erradicação

do

do

e

a

analfabetismo,

com vistas ao exercício pleno da

Jovens e Adultos. Com a alegação que a
falta

de

qualificação

dificulta

a

empregabilidade).
22/10/2019 – Proposta Nacional

cidadania.
• Defende

a

erradicação

do

analfabetismo;

CE aprova PL de GIM de inclusão de
idosos na educação de jovens e adultos.
-

PTB

(Projeto de Lei do Senado 651/2011, que
• Defende o incremento e promoção
do

ensino

técnico-

profissionalizante

para

o

inclui política de atenção educacional e
social aos idosos na modalidade de
educação de jovens e adultos).
29/03/2012 – Proposta Nacional

desenvolvimento nacional.

Emendas da deputada Dorinha garantem
mais recursos para Educação.
• Defende a qualificação escolar e
DEM

profissional

como

o

principal

instrumento de combate à pobreza

(A medida Provisória 562/2012 garante
mais investimentos para a educação de
jovens e adultos).
21/06/2012 – Proposta Nacional

80

Esse agrupamento de cores generalista atende às questões objetivas de exposição.
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Aprovado o relatório de Barbosa favorável
à Semana de Educação ao Longo da Vida.
(Projeto de Lei nº 9178/201, que institui
a Semana de Educação ao Longo da
Vida. Tem por objetivo fortalecer as

PSDB

políticas

públicas

educação

de

direcionadas

jovens

e

à

adultos,

promovendo a inclusão educacional de
idosos e de jovens e adultos com
deficiência).
17/04/2019 – Proposta Nacional
Projeto de Kajuru inclui alfabetização de
adultos entre indicadores para avaliação de
universidades.
• Defende
CIDADANIA

proposta

alfabetização,

para

acesso universal

(Projeto de Lei 4.682/2019, apresentado
pelo

senador

Jorge

Kajuru,

que

para todos os níveis de educação e

pretende incluir a alfabetização de

formação profissionalizante.

jovens

e

adultos

como

um

dos

indicadores de responsabilidade social
considerados no Sistema Nacional da
Educação Superior).
19/03/2020 – Proposta Nacional
AVANTE

Não foram identificadas propostas de
educação destinadas aos jovens e adultos.
• Defende atribuição de prioridade
adequada ao ensino Supletivo,
como fator de democratização,
alargando-se as fronteiras da escola
formal;

PP

• Defende

a

oportunização

da

educação para jovens e adultos
que

não

tiveram

acesso

ou

continuidade de seus estudos, nos
Ensinos Fundamental e Médio, na
idade própria;
PRTB

Não foram identificadas propostas de
educação destinadas aos jovens e adultos.
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PODE

PSD

Não foram identificadas propostas de
educação destinadas aos jovens e adultos.
Não foram identificadas propostas de
educação destinadas aos jovens e adultos.
• Defende iniciativas educacionais

SOLIDARIEDADE

que ofereçam oportunidades de
desenvolvimento profissional e
trabalho para os jovens.
• Defende

a

priorização

da

Educação Básica, desde a creche
NOVO

até o Ensino Médio;
• Defende a expansão do Ensino
Técnico e Profissionalizante.

REDE

Na data deste levantamento, não foi
encontrado o site oficial do partido.
• Defende a ampliação de políticas
de geração de empregos através da

PMB

Educação

e

capacitação

profissional, visando em especial o
ingresso do jovem em seu primeiro
emprego.
Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar o quadro, podemos notar os escritos e os feitos de alguns partidos que
defendem a concepção de homem e de sociedade sob o viés neoliberal. Assim, destacam-se
mais entre as propostas dos partidos para os jovens e adultos a alfabetização e a Educação
Profissional, com exceção do PP, que cita a modalidade diretamente, mas de forma anacrônica,
quando defende a prioridade ao ensino supletivo. Os demais partidos não citam a EJA
explicitamente em seus programas, apenas em seus boletins de notícias para apresentar algum
projeto que está em pauta ou que já foi aprovado. Percebemos, com os levantamentos, que os
boletins e os programas dialogam entre si, pois os projetos noticiados pelos próprios partidos
em seus sites oficiais acabam sendo um reflexo das propostas educacionais escritas por eles.
Os partidos que chegam a apresentar alguma proposta nos programas e repercutem “o
feito” nos boletins são: MDB, PTB, DEM e CIDADANIA. Eles demonstram preocupação com
a “erradicação” do analfabetismo e/ou com o ensino “profissionalizante”, por considerarem
questões determinantes para o funcionamento da nação. Tanto que relacionam a solução dessas
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questões ao “exercício da plena cidadania”, ao “desenvolvimento nacional”, ao “instrumento
de combate à pobreza” e à “qualificação para empregabilidade”.
Sobre essas questões, Gros (2004) aponta para o fato de os neoliberais terem seus
próprios princípios para reger as propostas de políticas sociais. Para a autora, as propostas
destinadas à população seguem a lógica do critério individualista da capitalização, assim como
a transferência das obrigações sociais do Estado para a sociedade civil. Os neoliberais propõem
ajuda direta do Estado para as minorias, que devem ser escolhidas com base nas políticas que
definam com precisão a população necessitada.
“A ação estatal em relação à pobreza torna-se, assim, uma questão de eficiência e
precisão na localização e na medição da miséria com propostas realmente eficazes e
econômicas” (GROS, 2004, p. 152). Isso indica que a solicitação de mais investimento para a
Educação de Jovens e Adultos está inclusa no princípio neoliberal de ação direta do Estado à
população mais necessitada. E nesse contexto, envolve um número elevado de pessoas sem a
escolaridade completa e, consequentemente, sem “capacitação” para o mercado de trabalho.
Entre os partidos, temos o MDB e o DEM que defendem e solicitam proposta de mais
investimento para a modalidade. O MDB apresenta o feito mais atual (ano de 2019) e alega que
a ausência de qualificação dificulta a empregabilidade. Cabe ressaltar que o termo
“qualificação” para o capital é entendido “[...] como preparação de mão de obra especializada
(ou [semiespecializada]), para fazer frente às demandas técnico-organizativas do mercado de
trabalho formal” (MANFREDI, 1998). O termo também é associado à conotação
macroeconômica que se restringiu ao binômio emprego e educação escolar. Em outras palavras,
a falta de qualificação/educação escolar, para o partido, interfere diretamente na organização
do mercado. Por isso, em seus escritos, solicita a alfabetização de todos os cidadãos e mais
investimento do Estado para a modalidade.
Com uma proposta mais anterior (ano de 2012), o DEM apresenta uma medida
provisória cuja solicitação pede mais recursos para a EJA, pois entende, enquanto partido de
concepções neoliberais, que a qualificação escolar e a profissional resultarão no combate à
pobreza. Em outros termos, com base nos escritos de Manfredi (1998), a educação escolar e o
emprego trarão o equilíbrio social e econômico para a população brasileira.
Já o PTB, o PSDB e o CIDADANIA defendem, a partir de seus feitos, a inclusão dos
idosos na EJA por meio de projetos e medidas de lei. De acordo com Lopes e Burgardt (2013),
no século XXI, o número de idosos têm crescido no mercado de trabalho, mesmo após a
aposentadoria, seja para complemento de renda, seja para se manterem ativos. Esse contexto
tem levado muitos idosos à sala de aula a fim de buscar “[...] sua inclusão e reinserção no
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mercado de trabalho a partir de sua alfabetização ou no término de sua escolaridade na EJA”
(LOPES; BURGARDT, 2013, p. 325).
A grande questão surge quando o mercado de trabalho se aproveita do interesse de se
manter ativo e, principalmente, da necessidade do idoso, fazendo com que haja um “[...]
diferenciamento social voltado aos idosos trabalhadores que nos remete à sua
pseudovalorização, atendendo somente as regras do capital” (LOPES; BURGARDT, 2013, p.
323). Para o mercado, acaba sendo benéfico contratá-los “[...] às condições precárias de
trabalho, ao regime extensivo de horas e às práticas repetitivas, convencionadas para gerar
lucro” (LOPES; BURGARDT, 2013, p. 323)81.
Além disso, as empresas precisam reinserir os idosos no mundo do trabalho devido às
leis cotistas, que estabelecem uma porcentagem de empregabilidade para o trabalho formal.
Isso indica que, por trás da aparência de oportunidades para a (re)inserção de idosos na
educação, há um interesse do mercado nesse público. Por esse motivo, vemos os neoliberais
acompanhando de perto o crescimento, o desenvolvimento e, especialmente, a necessidade
econômica deles em complementar a renda familiar.
Para os partidos do quadro 16, a educação para os jovens e adultos se resume a dois
aspectos centrais: a alfabetização de jovens e adultos e a Educação Profissional como aspectos
determinantes para a inserção no mercado de trabalho e, por sinal, ambos citam os dois termos
de forma ultrapassada. Alguns partidos destacam “o escrito” e “o feito”, outro apenas um dos
dois. Mesmo assim, é possível notar que são poucos “os feitos” noticiados pelos partidos para
a EJA, assim como é possível notar a ausência de escritos apresentando diretamente a EJA. Em
suma, podemos constatar que esses partidos não procuram se apropriar da totalidade e das
especialidades da EJA. Tanto que nem citam a sigla da modalidade em seus programas. Para
esses partidos, a concepção de educação destinada aos jovens e adultos trabalhadores está
relacionada exclusivamente à formação para o mercado de trabalho.
Assim, deparamo-nos com pouquíssimas propostas para a Educação de Jovens e
Adultos oriundas dos partidos que acreditam na concepção de homem e de sociedade a partir
da perspectiva conservadora neoliberal. Apenas se destacam o REPUBLICANOS, que cita em
81

“O aumento da parcela da PEA [População Economicamente Ativa] constituída por aposentados pode estar
refletindo, por um lado, a maior cobertura do benefício previdenciário e, por outro, o aumento da longevidade
conjugado com melhores condições de saúde que permitem que uma pessoa, ao atingir os 60 anos, possa, com
facilidade, exercer uma atividade econômica. Além disso, a aposentadoria por tempo de serviço permite uma
aposentadoria precoce. [Em contrapartida], a contratação de um idoso apresenta para o empregador algumas
vantagens em termos de custos relativamente à contratação de um não idoso. Por exemplo, o empregador não
precisa pagar [vales-transportes] para o maior de 65 anos. O idoso [...] pode também, com mais facilidade, aceitar
um emprego com baixas garantias trabalhistas, tais como contribuição para a Seguridade Social se é aposentado”
(CAMARANO, 2001, p. 7 apud LOPES; BURGARDT, 2013, p. 323-324).
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seu documento uma proposta regional da vereadora Berenice de erradicar o analfabetismo em
Beberibe (CE) e apresenta a pauta sobre um projeto regional de ampliação de turmas para a
EJA, e o DC, que defende o apoio ao ensino profissionalizante.
Mesmo apresentando poucas propostas educacionais para os jovens e adultos e sem
uma pauta ideológica clara, como já exposto no primeiro capítulo deste trabalho, os partidos
conservadores têm atuado intensamente no cenário político. Isso porque os neoconservadores82,
como são denominados atualmente, segundo Moll (2015 apud LIMA; HYPOLITO, 2019),
veem como problema a interferência do governo na garantia dos programas sociais de
segurança econômica, pois, na visão neoconservadora, essa interferência desestimula o trabalho
e a inovação, o que, por sua vez, afeta a produtividade e enfraquece o país. Além desse fator,
os neoconservadores consideram problema a interferência do Estado na economia e no
provimento de programas sociais, o que gera a busca por uma igualdade que, na perspectiva
neoconservadora, é indecorosa (MOLL, 2015 apud LIMA; HYPOLITO, 2019).
Nesse sentido, percebemos a repulsa que os neoconservadores possuem com as
políticas sociais que garantem segurança econômica e outros tipos de garantias para a população
trabalhadora a que o governo precise destinar verba, a exemplo da educação pública. Por isso,
os partidos conservadores – como DC, REPUBLICANOS e PATRIOTA – defendem a
educação privada e a intervenção do setor privado na garantia da educação para todos. Assim,
os neoconservadores brasileiros se destacam pelas suas três principais correntes de ideias
conservadoras:
[...] o libertarianismo, o fundamentalismo religioso e o antigo anticomunismo. [...] o
libertarianismo defende o menor Estado possível e entende que qualquer situação que
tenha origem em mecanismos de mercado é justa por si, por mais desigual que pareça.
[...]
O fundamentalismo religioso, por sua vez, [...] pressupõe que há uma verdade
revelada, o que anula qualquer possibilidade de debate. [...]
Por fim, o [antigo] anticomunismo [...] ganhou nova roupagem na América Latina e
no Brasil, sendo que a ameaça passou a ser o bolivarianismo [...]. (MIGUEL, 2016
apud LIMA; HYPOLITO, 2019, p. 9-10)

Podemos compreender que a abstenção da responsabilidade dos direitos
constitucionais são um dos motivos para os partidos conservadores apresentarem poucas
propostas em seus documentos oficiais para os jovens e adultos trabalhadores. Logo, eles não

82

“Os neoliberais constituem a liderança da Nova Direita e representam o grupo que se preocupa com a orientação
político-econômica atrelada à noção de mercado. Os neoconservadores são aqueles que definem os valores do
passado como melhores que os atuais e lutam pelas tradições culturais” (LIMA; HYPOLITO, 2019, p. 4, grifo
dos autores).
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se preocupam com a questão de vagas, verbas, entre outros parâmetros que são deveres do
Estado e necessários à EJA para manter a modalidade na esfera educacional e atender
estruturalmente a classe trabalhadora. Portanto, um dos grupos que mais cresce no cenário da
política nacional não se atenta para a Educação de Jovens e Adultos e muito menos para as
políticas sociais. Para os intelectuais neoliberais, a EJA não tem lugar em suas propostas
educacionais. Por isso, a maioria dos partidos conservadores não cita a EJA direta ou
indiretamente.
Sendo assim, é necessário que os partidos da classe trabalhadora estejam em estágio
de atenção com os neoconservadores, pois, sem lugar nesses partidos, a EJA pode retroceder a
cada dia em seus direitos já conquistados e não avançar em direção aos direitos que ainda não
foram implementados. No quadro 17, apresentamos o posicionamento dos partidos políticos
socialistas sobre a EJA a partir do levantamento dos programas e demais documentos:
Quadro 17 – Levantamento dos programas e documentos nos sites dos partidos políticos socialistas
Partido

O escrito
• Defende

a

educação

O feito
e

formação

profissional;
• Defende a erradicação do analfabetismo;
PDT

• PDT Defende a vinculação da educação
com a formação profissional;
• Defende a criação de efetivo Plano
Nacional de Alfabetização de Adultos;
• Defende o desenvolvimento humano e
educação.
1) Proposta assegura alfabetização de
adultos na rede pública.
(Projeto de lei (PL 8024/14) da deputada
Iara Bernardi (PT – SP) que determina
que Estados e Municípios busquem

PT

jovens e adultos analfabetos em suas
respectivas regiões.
13/12/2014 - Proposta Nacional
2) Pronatec tem 6,8 milhões de alunos
matriculados.
(O partido divulga o número de
matriculados e o investimento do
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governo federal, assim como os avanços
do programa).
30/05/014 - Proposta Nacional
• Defende o acesso e permanência dos
PcdoB

estudantes à educação pública em todos
os níveis;
• Defende a erradicação do analfabetismo.
Paulo Câmara percorre o Estado de
Pernambuco para pactuar metas com
alunos e professores da rede pública.
(O governador de Pernambuco Paulo
Câmara (PSB) tem percorrido regiões
de todo o Estado para firmar com

PSB

professores e profissionais de ensino
metas a serem cumpridas pelas escolas
da Estadual. Também estão entre as
metas o estímulo de adultos à Educação
de Jovens e Adultos).
30/05/014 - Proposta Regional
O direito dos trabalhadores à educação
pública de qualidade.
(Destaca a dificuldades dos jovens e

PSTU

adultos trabalhadores de manterem
seus estudos. Além disso, discute as
questões desiguais como superá-las).
25/11/2019 - Proposta Nacional
• Defende que os investimentos públicos
devem ser pesados na educação em todos

PSOL

os níveis, garantindo a alfabetização de
toda

a

população

e

acesso

às

universidades.
• Defende a educação pública e gratuita
para todos e em todos os níveis; fim do
UP

lucro na educação. Garantia de livre
acesso ao povo à universidade e/ou Cursos
Técnicos Profissionalizantes.
Fonte: Elaboração própria.

Os partidos que defendem a concepção de homem e de sociedade a partir das
perspectivas socialistas são aqueles que carregam a esperança da transformação para a política
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educacional. Eles são incumbidos da tarefa de lutar pela implementação de uma educação
emancipadora capaz de romper com a educação neoliberal e conservadora.
Todos os partidos referenciados no quadro 17 expressam uma opinião sobre a EJA,
seja pelos seus escritos, seja pelos seus feitos. Referente à coluna “o escrito”, temos o PDT, o
PcdoB, o PSOL e a UP, que apresentam em seus programas propostas associadas à modalidade.
O PcdoB, o PSOL e a UP defendem a educação pública e gratuita a todos os níveis educacionais.
Já o PDT, o PcdoB e o PSOL defendem a alfabetização de toda a população. Note-se que dos
três, o PcdoB é o único que cita o termo de forma anacrônica. Mas o interessante desses quatro
partidos é o contexto em que se encontram suas propostas educacionais, uma vez que citam a
importância do “desenvolvimento humano e educacional”, o “fim do lucro na educação” e a
“vinculação da educação com a formação profissional”. Contextos esses que são voltados para
a construção de uma educação plena e não apenas direcionados para o mercado de trabalho.
Além disso, notamos, entre os partidos socialistas, poucas palavras anacrônicas
associadas à EJA. Isso demonstra que os partidos estão atualizados sobre as expressões
educacionais contidas nas leis, uma grande vantagem diante dos demais que nem se interessam
em atualizar seus programas. A grande questão está na falta de notificações nos boletins dos
partidos socialistas acerca dos feitos que respaldem as propostas contidas em seus programas.
Tal ausência indica que os partidos apresentam bons projetos para os jovens e adultos
trabalhadores, porém, não são colocados em pauta. Já entre os partidos que apresentam seus
feitos, temos o PT, o PSDB e o PSTU. Dos três, o PSTU é o partido com o feito mais atual (ano
de 2019), pois, a partir de seu boletim de notícia, ele se propõe a dialogar acerca das dificuldades
dos jovens e adultos trabalhadores em manterem seus estudos.
O PT e o PSDB – ambos com notícias de 2014 – mostram em seus boletins projetos
que estimulam a Educação de Jovens e Adultos por meio de propostas que assegurem a
alfabetização de adultos na rede pública e de metas que despertem o retorno dos adultos à
educação. No entanto, como não conseguimos identificar os programas desses partidos, não foi
possível analisar seus escritos sobre as propostas educacionais. No mais, abrimos um adendo
para a falta de projetos para a EJA nos anos atuais. Portanto, é perceptível, ainda que de modo
sutil, a diferença que há nas propostas para a modalidade vindas dos partidos socialistas.
Entretanto, isso não pode se resumir ao que se espera dos partidos enquanto intelectuais
coletivos: uma posição de partidos revolucionários ou, pelo menos, de críticos e progressistas.
Quando retornamos para Gramsci (1999), entendemos com maior clareza que o papel
do partido enquanto intelectual coletivo está em apresentar à classe trabalhadora uma concepção
de mundo que seja crítica e rompa com as ideologias do senso comum propagadas pelos
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neoliberais. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que os partidos socialistas elaborem
a ética e a política que seja adequada à classe trabalhadora. Por esse motivo, podemos afirmar,
de acordo com Gramsci (1999, p. 105), que “[...] os partidos são elaboradores das novas
intelectualidades integrais e totalitárias, isto é, o crisol da unificação de teoria e prática
entendida como processo histórico real”.
Compreendemos que os partidos socialistas, mesmo com suas particularidades,
defendem em seus documentos a concepção de Educação de Jovens e Adultos considerando o
desenvolvimento e a emancipação do ser humano. Contudo, é necessário que desenvolvam mais
políticas públicas para a EJA e citem a modalidade de forma explícita em seus programas como
direito à Educação Básica nas redes públicas, porque entendemos que, mesmo que essas
propostas sejam diferenciadas, ainda são poucas e tímidas para se alcançar o objetivo de educar
fundamentando-se no trabalho ontológico. Em suma, cabe reiterar que, nesta análise, não foram
incluídos os partidos PMN, PV, e PSL, por não apresentarem uma concepção clara sobre a
sociedade e o ser humano, o que dificultou a compreensão de seu posicionamento ideológico e
dos projetos de educação para os jovens e adultos.
A partir da análise dos quadros 16 e 17, podemos constatar que, independentemente
da posição ideológica de cada um, a EJA é pouquíssimo citada em todos eles. Isso demonstra
uma fragilidade nas propostas de políticas públicas para a modalidade. Tanto que, dos 33
partidos, apenas um de característica liberal cita diretamente o nome “Educação de Jovens e
Adultos” em seu programa, ainda assim de maneira anacrônica. No entanto, de forma
contraditória, notamos de início certa preocupação dos partidos com as questões educacionais
referentes ao analfabetismo e à capacitação profissional para jovens e adultos em seus
programas. Ao avançarmos com a nossa pesquisa para os demais documentos, observamos que
essas duas questões que integram a EJA são postas pelos partidos como um importante recurso
para a formação da classe trabalhadora em sua inserção no mercado de trabalho e para o
desenvolvimento econômico da nação. Nessa perspectiva, para a maioria dos intelectuais
coletivos, a modalidade se resume apenas à alfabetização e à Educação Profissional.
Essa contradição, na qual a EJA é citada de forma indireta e resumida nos documentos
dos partidos, faz parte de uma conjuntura maior que envolve a hegemonia do capital. Por isso,
devemos considerar a relevância que os empresários possuem na organização partidária da
maioria dos partidos brasileiros, visto que eles não se beneficiam de um único partido, mas de
todos que possam proporcionar a continuidade de sua hegemonia. Isso significa que os
burgueses não se filiam por afeição partidária ou permanentemente a um partido, ao contrário,
sua aproximação se dá simplesmente por interesses. As indústrias, melhor dizendo os
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proprietários, donos do meio de produção, não possuem uma bandeira partidária específica, já
que “[...] se servem alternadamente de todos os partidos existentes, mas não têm um partido
próprio” (GRAMSCI, 2017, p. 327).
Compreendemos, assim, que os dirigentes utilizam os partidos como peças de um jogo
de tabuleiro que eles vão manuseando de acordo com suas estratégias políticas. Logo, o partido
não é uma coisa em si, mas um conjunto de múltiplas determinações. Quando traçamos essa
observação para os dias atuais, podemos notar o contexto histórico e o crescente aumento de
partidos políticos brasileiros com poucas distinções ideológicas, ou seja, partidos com
pouquíssimas diferenças entre seus programas e, consequentemente, entre seus projetos de
políticas públicas.
Como apresentado no primeiro capítulo, muitos partidos (res)surgiram com e a partir
da implementação e da ascensão do sistema econômico neoliberal. Esse contexto histórico fez
com que muitos deles se apropriassem dos conceitos neoliberais e das teorias pós-modernistas.
Além disso, passaram a trabalhar por sistemas de coligações, isto é, alianças feitas entre eles
que resultaram em fortes blocos partidários. Essa organização política sucedeu em projetos
empobrecidos de ações reparadoras e, principalmente, emancipadoras. Constatamos tal
afirmação com base nos levantamentos dos documentos dos 33 partidos, pois identificamos que
a maioria dos projetos educacionais destinados aos jovens e adultos não focam em suas
especificidades. Esses projetos pouco se diferenciam, sendo bem pontuais em suas propostas,
seja para solicitar mais investimentos, apresentar uma política da Educação Profissional,
defender a alfabetização e a profissionalização, seja para o desenvolvimento nacional etc. A
pouca diferença se percebe em algumas palavras que destoam ao se aproximarem do conceito
de homem e de sociedade que defendem.
Via de regra, a maior parte dos partidos tem os mesmos interesses do mercado, uma
vez que seus projetos de políticas públicas são embasados e/ou influenciados pela concepção
neoliberal. Sendo assim, é importante ressaltar que mesmo os partidos que não se apropriam da
concepção neoliberal em suas falas podem admitir as interferências do capital em suas práticas.
Por essa razão, entender a organização partidária brasileira pode ser tão complexo. Para
exemplificar essa alegação, apontamos novamente para o fato de a maioria dos programas não
citar a modalidade por seu nome e/ou suas especificidades, atendendo – ainda que indiretamente
– à objeção dos empresários de refutar qualquer garantia de direitos que invistam na liberdade
crítica e criativa da classe trabalhadora. Apesar de os intelectuais partidários – assim como os
burgueses – saberem que o Brasil ainda carece de uma educação reparadora para os jovens e
adultos e que muitos desafios educacionais não foram superados.
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Todavia, o que presenciamos nas últimas décadas foram propostas sendo baseadas na
perspectiva mercadológica da alfabetização e da formação técnica para o trabalho simples, isto
é, propostas que, mesmo aumentando e melhorando as oportunidades para jovens e adultos, não
romperam as alianças e interferências empresariais. Dessa forma, concluímos que a EJA não
tem lugar apenas porque não é citada direta ou indiretamente nos documentos dos partidos, a
EJA não tem lugar porque não interessa aos políticos criar uma proposta de política pública que
atenda à modalidade enquanto Educação Básica em Nível Fundamental e Médio a partir de suas
particularidades. Já que, para eles, uma educação reparadora não cabe em seu projeto de
formação simples, aligeirada e fragmentada. Diante disso, compreendemos que a educação para
o capital não passa de um suporte hegemônico para o fortalecimento do mercado e a submissão
da classe trabalhadora.
Assim, quando apresentamos “o (não) lugar” da EJA, entre parênteses, queremos
dialogar com a complexidade que vai além de uma mera citação da nomenclatura nos
documentos partidários, mas que alcança as disputas políticas pela conquista da hegemonia. A
não presença da EJA nas propostas políticas envolve uma disputa de classes, de poder e de
interesses que se potencializou a partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da LDB
(BRASIL, 1996a), quando a Educação de Jovens e Adultos – depois de muita luta e
reivindicação da classe trabalhadora – conquistou seu reconhecimento, mas, em contrapartida,
vivenciou os retrocessos advindos do neoliberalismo.
Essa contradição entre as leis e as políticas públicas destinadas à EJA ocasionou uma
série de projetos antagônicos aos direitos já garantidos. A modalidade passou a não ser
reconhecida nos sistemas e projetos educacionais, por consequência de uma relação de alianças
feitas entre os intelectuais coletivos e a burguesia local. Cabe ressaltar que essa aliança originou
a formação de partidos estruturalmente frágeis quanto a sua organização programática e
ideológica. O neoliberalismo anulou a diferença doutrinária e filosófica de muitos partidos por
meio de seu sistema de coligações, pois essa forma de fazer política fez com que partidos que
outrora eram antagônicos ideologicamente se unissem em favor da liderança política, como foi
o caso do PT nas eleições de 2002, quando se coligou aos partidos de viés capitalista.
Com isso, a EJA não conseguiu progredir em sua totalidade, mesmo com maior
notoriedade e avanços no governo do PT. Todo o esforço do partido para proporcionar um
projeto de políticas públicas diferenciado dos governos anteriores para a modalidade não teve
força suficiente para romper com as ações do mercado, visto que as coligações feitas com outros
partidos neoliberais não permitiram uma revolução fora da ordem do PT, como alertava
Fernandes (1975, 1976) ser necessário para a emancipação de fato acontecer.
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Constatamos que os intelectuais coletivos que defendem o socialismo não seguem a
“cartilha” gramsciana na qual o teórico ressalta a responsabilidade do partido em criticar a
concepção de mundo que forma o homem-massa e, sobretudo, de conduzi-lo criticamente ao
grupo de homem-coletivo. O não cumprimento dessas prerrogativas estabelece cada vez mais
espaços para o fortalecimento hegemônico do neoliberalismo. Portanto, os partidos têm sido
produto do meio, instrumento de consenso para os burgueses, e sua práxis tem resultado em
projetos educacionais rasos, ou seja, sem concepção crítica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No trabalho analítico desenvolvido nesta pesquisa de Mestrado, buscamos investigar
e compreender a Educação de Jovens e Adultos nos partidos políticos, identificada nos
documentos oriundos dos próprios partidos brasileiros. A relevância da temática foi percebida
ao constatarmos que é um tema pouco abordado e, ao mesmo tempo, fundamental para provocar
a reflexão sobre o lugar ocupado historicamente pela própria EJA no Brasil.
Durante o percurso de pesquisa da dissertação, foi possível identificar a proposta para
educação dos atuais partidos políticos e, neles, o (não) lugar da EJA, afinal, por meio do estudo
das categorias, dos contextos históricos e das teorias, conseguimos alcançar o entendimento
sobre a totalidade e a complexidade da modalidade nos partidos políticos.
Assim, a EJA é uma modalidade que está no cerne das disputas da sociedade e na luta
de classes. E mesmo sendo reconhecida por lei como direito à Educação Básica, ela ainda
enfrenta muitos desafios, como: a concepção que a reduz à mera alfabetização ou a concepção
que lhe foi imputada historicamente de que aos pobres basta um parco ensino aligeirado. Diante
disso, nesta pesquisa, voltamos nossa atenção para os partidos políticos. Não apenas como
instituição, conforme os conhecemos na democracia formal, mas no sentido de intelectual
coletivo, desenvolvido por Gramsci (1999, 2001a). Para esse autor, os intelectuais coletivos são
os responsáveis por conduzirem a grande massa à consciência crítica; enquanto as instituições
de legenda partidária são responsáveis pela criação das políticas, entre elas, as políticas sociais.
Assim, a partir do levantamento dos documentos dos 33 partidos cadastrados no TSE,
procuramos identificar suas propostas para a EJA e como eles entendem a modalidade.
De início, não foi um processo fácil identificar a EJA nos documentos oficiais dos
partidos políticos o que nos levou a considerar o (não) lugar da modalidade. Por isso, foi
necessário realizar contínuos levantamentos que nos mostraram como a EJA também é
implicitamente citada nos programas dos partidos, por meio de termos que são associados à
modalidade, como alfabetização de jovens e adultos e Educação Profissional.
Ao nos depararmos com os programas e demais documentos, percebemos como os
criadores das políticas educacionais estão desatualizados, uma vez que a grande maioria ainda
utiliza termos ultrapassados, e aparentemente anacrônicos, para se referir às propostas
educacionais para jovens e adultos. Concluímos, assim, que os intelectuais políticos de alguns
partidos não se interessam pela educação que reintegra jovens, adultos e idosos novamente ou
pela primeira vez à sala de aula.
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A fim de obtermos mais respostas acerca dessa falta de propostas, direcionamos nossas
atenções às concepções que os partidos possuem sobre a sociedade e o homem, a fim de
compreendermos a base teórica que fundamenta a formulação de suas propostas para a EJA. A
partir dessa análise, passamos a dividir, no terceiro capítulo, os partidos em três blocos:
neoliberais, conservadores e socialistas.
Dessa forma, foi possível fazer uma leitura esquematizada de como os partidos
enxergam a EJA, ou melhor, de qual concepção de EJA eles propõem em seus documentos.
Então, a partir do estudo das concepções e do vocabulário utilizado pelos intelectuais coletivos,
identificamos a postura destes em relação às políticas públicas para a modalidade. Para os
partidos neoliberais, a EJA se torna uma ótima oportunidade de certificação e qualificação dos
trabalhadores para o mercado de trabalho. Para os conservadores, a EJA não possui lugar de
direito, visto que eles defendem com mais afinco a intervenção do setor privado na garantia da
educação para todos. Já os partidos socialistas, mesmo não citando a EJA explicitamente em
seus programas, apresentam em seus documentos poucas palavras anacrônicas associadas à
modalidade e defendem uma educação integral e emancipadora.
Contudo, mesmo com projetos diversificados para a modalidade podemos observar,
até entre os partidos próximos à perspectiva socialista, poucas propostas em pautas para a EJA,
o que, por sinal, é bem preocupante diante da representatividade que a modalidade possui para
a classe trabalhadora.
A partir da totalidade deste estudo e dos levantamentos realizados, foi possível
identificar que a EJA não tem lugar nos partidos, e quando chega a ser citada em algum
documento, resume-se apenas à alfabetização e à profissionalização para o mercado de trabalho
ou para o desenvolvimento econômico da nação.
A falta da EJA em todos os partidos não é mera coincidência, mas retrato de uma
política abastada de representatividade e autonomia quanto a sua ideologia. Nossa burguesia
local tem grande responsabilidade sobre o atual momento político, pois foi por meio dela que o
sistema econômico neoliberal ascendeu e trouxe uma nova forma de pensar e fazer política.
O neoliberalismo, por meio de sua hegemonia, difundiu fortemente a ideia de que o
mercado é o agente principal da sociedade. Então, a partir desse consenso hegemônico, a maior
parte das organizações e instituições sociais passou a ser gerida pelo viés neoliberal, assim
como alguns partidos políticos, que aceitaram a influência do capital. Por isso, pudemos
constatar a falta de interesse dos partidos em criar mais propostas que ampliem oportunidades
reparadoras para o público da EJA, uma vez que a visão filosófica deles foi imbuída por uma
perspectiva mercadológica de preparação para o mercado de trabalho. Isso significa que o (não)
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lugar da EJA não se resume apenas à não citação do nome da modalidade, mas se estende a
uma totalidade mais complexa e difícil de interpretar em sua aparência, pois as reais intenções
são camufladas por uma série de consensos que interpelam toda uma projeção idealizada para
a Educação de Jovens e Adultos no período atual.
Portanto, a EJA não possui lugar nos documentos e projetos dos partidos políticos,
pois eles não se interessem em criar políticas públicas que atendam às especificidades da
modalidade em reparar um passado histórico e construir um presente emancipador.
Consideramos que o objetivo do trabalho foi alcançado, mas continuamos instigados com
questões cruciais: por que o compromisso legal de oferta de Educação Básica na modalidade
EJA, por exemplo, não é assegurado de forma explícita e clara nos documentos que norteiam
os partidos políticos, nem mesmo entre aqueles considerados progressistas ou de esquerda?
Sendo assim, deixamos como contribuição para os futuros trabalhos as seguintes
questões: por que os intelectuais socialistas têm apresentado poucas propostas para a EJA? A
EJA está presente nas pautas e discussões sobre a educação nacional dos partidos socialistas?
Por que a EJA não é citada diretamente nos programas dos partidos?
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