
  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecendo a Manhã 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

 

(João Cabral de Melo Neto) 
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Aos estudantes, nosso motivo para continuarmos a luta 

por uma educação pública, gratuita, inclusiva, de 

qualidade e socialmente referenciada. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

O Grupo de Pesquisa “Núcleo de Estudos em Educação Profissional” – o 

NEEP – foi concebido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), Campus Eunápolis, em meados de 2017, sendo certificado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) desta instituição somente 

em 2018. O movimento de construção deste grupo de pesquisa teve como principal 

objetivo propiciar a ampliação dos espaços de discussão e pesquisa sobre a educação 

profissional e temas afins, bem como promover o diálogo de estudos científicos entre 

diferentes áreas do conhecimento, de modo a constituir pontes e integrá-las.  

Nossas ações, desde o princípio, pautaram-se pela tentativa de congregar os 

mais diferentes sujeitos e áreas que compõem a estrutura da Educação Profissional, à 

luz do poema que serve de epígrafe a este trabalho, promovendo encontros que 

ampliassem os espaços de divulgação e proporcionassem maior visibilidade à 

produção dos sujeitos/autores, oportunizando o diálogo, a troca de experiências e o 

intuito de preparar o terreno para a constituição de trabalhos multidisciplinares. 

Nesses quase três anos de existência, o grupo cresceu e hoje é composto por 

membros com formações e atuações diversas na instituição.  Essa diversidade 

contribui para o carácter multidisciplinar do núcleo que tem buscado promover 

encontros, estudos e divulgação sobre a educação profissional e do que é produzido 

nesses espaços. Desse modo, os textos apresentados nesta coletânea atendem ao 

desejo dos integrantes do NEEP de divulgar os vários olhares, saberes e fazeres sobre 

educação e temas que lhe são convergentes. Em boa parte, referem-se aos debates 

que se construíram ao longo do Projeto de Extensão “Café Profissional”, realizado 

em 2018, no Campus Eunápolis, em que os integrantes do grupo e convidados 

promoveram debates acerca das temáticas das pesquisas desenvolvidas, em 

andamento ou concluídas por eles. 

Esta ação possibilitou a construção de um espaço de debates plural em que se 
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articulam atividades de pesquisa, ensino e extensão no âmbito do IFBA, em especial 

no campus Eunápolis. Por isso, organizamos este e-book, cujo título nos remete à 

polifonia e ao diálogo entre temas (im)pertinentes que nos inquietam e nos provocam 

a reflexão por meio de três prosas temáticas, com o intuito de apresentar aos seus 

pretensos leitores a coerência da obra.  

A primeira prosa temática trata especificamente da Educação Profissional e de 

seus construtos ao logo de sua implantação nos Institutos Federais. Os quatro artigos 

que o compõem versam sobre o aparato ordinário e legal que estabelece a rede 

federal de ensino; passando pela formação de trabalhadores para o mundo do 

trabalho, construção de currículos e, por fim, sobre a política de avaliação do Ensino 

Superior nos Institutos.  

Nessa perspectiva, o primeiro capítulo, do autor Ricardo Torres Ribeiro, 

“Institutos Federais  – um projeto para além dos CEFETs?”, apresenta um recorte da 

sua pesquisa de doutorado, que discute aspectos políticos e os novos preceitos legais 

criados a partir do estabelecimento da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFs) no Brasil, sob a perspectiva interna e meandros do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA).  

O segundo capítulo, da autora Nathalia Helena Alem, “A educação destinada 

aos trabalhadores no Brasil nos anos finais do século XX e início do XXI”, propõe um 

exercício de reflexão sobre as disputas em torno da formação dos trabalhadores no 

nosso país nas últimas quatro décadas. A centralidade das reflexões propostas está 

em apresentar os projetos de educação, de homem e de mundo que engendram as 

propostas de educação técnica profissional que se colocaram em disputa neste 

período, a exemplo a Lei nº 13.415/2017, que reformula o Ensino Médio e coloca em 

risco as mudanças e avanços conquistados até aqui na educação dos trabalhadores. 

O terceiro capítulo, da autora Cristiane Balthazar, debate sobre os desafios da 

formulação da política de educação profissional, através da experiência vivida pela 
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autora, na revisão e construção de um novo Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Enfermagem do IFBA/campus Eunápolis, principalmente a partir do período 2004-

2005. 

O quarto capítulo, “O processo de avaliação da qualidade da educação 

superior nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: desafios e 

possibilidades”, das autoras Geralda Terezinha Ramos e Maria Neusa de Lima 

Pereira, analisa as dificultadas encontradas pelos Institutos Federais na 

implementação da política de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SIANES, sobretudo em relação às Comissões Permanentes de 

Avaliação - CPAs, considerando as adequações necessárias para uma instituição 

multicampi e os desafios que ainda são enfrentados nesse processo. 

A segunda prosa temática é composta por cinco artigos com temas ligados à 

educação de uma forma mais ampla, contemplando discussões da Linguística 

Aplicada sobre produção textual; das representações sociais sobre a Geografia e o 

meio ambiente; dos impactos das cotas raciais a partir da perspectiva dos jovens; da 

educação a distância, com foco no papel do estudante e, por último, dos desafios da 

Educação Física na construção de um currículo intercultural. São eles: 

 O quinto capítulo, da autora Eliana Costa Sausmickt, cujo título é “O olhar do 

estudante,  ingressante no Ensino Médio Integrado do IFBA de Eunápolis,  sobre a 

sua produção escrita”, cumpre o papel de apresentar e refletir sobre a visão e 

compreensão que o estudante do primeiro ano do Ensino Médio Integrado do Curso 

de Edificações tem sobre o processo de produção textual nas aulas de Língua 

Portuguesa, desde a sua elaboração até o momento de avaliação pelo(a) professor(a).  

O sexto capítulo, “Representações sociais sobre Geografia e meio ambiente: 

um estudo de caso na Educação de Jovens e Adultos em Eunápolis”, da autora 

Maiusa Ferraz Pereira Santos, procura entender quais as representações estão 

presentes nas áreas de Geografia e de meio ambiente, por meio de uma pesquisa, 

realizada no ano de 2019, com 85 estudantes que frequentavam o último segmento 
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do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos, na cidade de Eunápolis (BA). 

O sétimo capítulo, “As cotas raciais sob a ótica dos jovens”, a autora 

Naiaranize Pinheiro da Silva, estabelece relações entre juventude, direito à educação 

e ações afirmativas. As três temáticas são articuladas de modo que se possa construir 

mediações que favoreçam a compreensão do lugar dos jovens estudantes do Ensino 

Médio Integrado do Instituto Federal da Bahia no processo de constituição de 

sujeitos de direito frente às políticas públicas de ações afirmativas existentes na 

escola.  

O oitavo capítulo, cujo título é “Educação a Distância: breve histórico, atores e 

enfoque no papel do aluno”, do autor Roberto Pereira de Almeida, reflete sobre o 

papel dos vários atores que fazem a Educação a Distância (EaD), enfocando o papel 

do aluno nesta modalidade de ensino e que exige cada vez mais, uma postura 

autônoma e interdependente.  

O nono capítulo, da autora Rosicler Teresinha Sauer Santos no trabalho, “A 

Educação Física e os desafios de um currículo intercultural”, pondera que a 

Educação Física e as experiências pedagógicas de projetos educacionais no IFBA 

constituem-se propostas de interculturalidade, com os limites e desafios que os 

avanços curriculares exigem. Essas ações evidenciam a importância dessa proposta 

para a emancipação dos sujeitos, estimulando o desenvolvimento do conhecimento e 

soluções para os problemas sociais em que estão inseridos, os quais contribuem para 

a formação humana emancipatória. 

A terceira prosa temática é formada por dois capítulos que trazem 

perspectivas diferentes dos trabalhos apresentados até aqui.  São temas que 

discorrem sobre análise literária e histórica, com base em revisões teóricas que 

fundamentam as leituras. Embora díspares dos conteúdos dos capítulos 

supracitados, os artigos em questão foram produzidos por educadores que lançam 

um olhar singular sobre questões que convergem com a educação. Desse modo, 

merecem fazer parte da coletânea, principalmente, pela diversidade temática.  
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O décimo capítulo, intitulado “Literatura ensina História: uma leitura de Viva 

o Povo Brasileiro de João Ubaldo Ribeiro”, da autora Darlene Silva S. Santana, tece 

uma discussão acerca do limiar entre história e literatura a partir da análise de como 

a obra literária discorre sobre a história nacional, associada aos aportes teóricos que 

discorrem sobre a escrita da narrativa histórica. 

O último capítulo, “Entre cuidados e cadáveres: morte e rituais funerários na 

Grécia Antiga”, do autor Ualace Lima Nascimento no texto, constrói uma análise 

detalhada de como ocorreram os processos funerários gregos que se iniciam, desde o 

âmbito privado, no lar, com a família; até os espaços públicos, isto é, na pólis entre os 

concidadãos no século V a. C. 

Por fim, esta obra é fruto de esforços coletivos em todas as suas dimensões, 

com o intuito de ampliar a divulgação da produção dos pesquisadores do NEEP, 

com a participação de uma convidada externa do Campus Eunápolis em um dos 

capítulos, como forma de enriquecer e aprofundar o debate sobre Educação e outros 

temas. A todas e todos, interessadas e interessados nessas temáticas, sintam-se 

convidadas (os) a refletir conosco sobre elas, tecendo críticas e diálogos possíveis. 

Desejamos uma boa leitura.  

 

Organizadoras 

& 

Organizadores 

 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

14 

  



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

15 

  

Capítulo 1 
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INSTITUTOS FEDERAIS – UM PROJETO PARA ALÉM DOS CEFETs? 

 

Ricardo Torres Ribeiro 

 

Introdução 

 

 O presente trabalho é um recorte adaptado de nossa pesquisa de doutorado 

que procurou investigar e avaliar os novos preceitos legais, criados a partir do 

estabelecimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e a criação 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no Brasil, através do 

marco jurídico posto pela Lei n° 11.892/2008. Examinou-se o processo de criação dos 

IFs, sob perspectiva interna e meandros do Instituto Federal da Bahia (IFBA), até 

2014; assim como também discutiu aspectos conceituais do Termo de Acordo de 

Metas e Compromissos (TAMC)1, assinado entre o IFBA e o Ministério da Educação 

(MEC), em 2010 (RIBEIRO, 2018).  

 Especificamente, vamos abordar, neste texto, algumas hipóteses, ideias e o 

contexto político formal em torno da criação do Institutos Federais, pontuando a 

expansão da educação profissional no Brasil, a partir do governo Lula. 

Apresentaremos as semelhanças e diferenças entre a constituição formal entre os 

Institutos Federais e os Centros Federais de Educação Tecnológica. Entendemos que, 

se por um lado a ampliação do número de escolas públicas federais representaram 

um esforço em promover maior justiça social, redundaram também em um 

atrelamento da expansão a uma política econômica, organização e gestão 

burocráticas assentadas em uma concepção de Estado impregnada de uma “lógica de 

mercado”. 

 

 
1 Foi um acordo similar à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que visou 
subsidiar a reestruturação e expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
estabelecendo uma série de indicadores e ações por parte dos IFs, pactuando algumas metas e, em 
contrapartida, garantia de recursos extras aos orçamentos dos Institutos Federais, assinado em 2010. 
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Institutos Federais: um projeto além dos CEFETs? 

 

Ao indagarmos inicialmente o porquê da proposta e criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), no período 2007-2008 no Brasil, 

levantamos como resposta uma espécie de analogia sobre a construção de uma 

identidade que se quer fundar, ou tem uma pretensão de se autoafirmar pela 

negação do que estava posto anteriormente, mas nem sempre declarada, ou pelo 

menos não explicitamente declarada. 

Do ponto de vista legal, existem vários elementos de aproximação no que está 

(ou estava) posto na letra da lei em relação aos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs), embora o discurso preponderante da criação dos IFs seja que 

se estava criando “um novo modelo de instituição educacional e tecnológica” para o 

país, cuja defesa do Projeto de Lei no 3.775/2008 (BRASIL, 2008d), de criação dos IFs, 

na sua exposição de motivos, apresentou como objetivo: 

 

[...]estruturar um conjunto de Institutos que respondam de forma mais ágil e 

eficaz às demandas crescentes por formação de recursos humanos, difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos e suporte aos arranjos produtivos 

locais [...] vinculando a oferta pública de educação profissional às estratégias 

de desenvolvimento socioeconômico sustentável. (BRASIL, 2008a, p. 2). 

 

Vários aspectos destacados como “inovadores” para a criação dos IFs se 

aplicam na constituição dos CEFETs, se tomarmos como parâmetro a última 

“atualização”2 no regulamento dessas autarquias, como o Decreto no 5.224/2004 

(BRASIL, 2004b), o qual “dispõe sobre a organização dos CEFETs e dá outras 

providências”, ainda no período do governo Lula. 

Dentre os elementos semelhantes ou próximos, podemos realçar alguns que 

chamam a nossa atenção. No que diz respeito à natureza e características dos 

 
2 As referências legais-normativas principais registradas aqui dizem respeito até o ano de 2014, em 
especial, ao IFBA e à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), momento 
cronológico final adotado na nossa pesquisa, tendo em vista os manuais oficiais, dados disponíveis e 
consolidados no período da realização da nossa pesquisa apresentada em 2018. 
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CEFETs,3 definem-se como “autarquias federais, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar”. São 

“instituições de ensino superior pluricurriculares, especializados na oferta de 

educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-

se pela atuação prioritária na área tecnológica.”. 

Tem ainda, no art. 2º, 

 

[...] por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação 

tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos 

setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de 

abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação 

continuada. (BRASIL, 2004b, p. 4).  
 

Em tese, possuem como preocupações básicas na sua forma de atuação 

“conjugação, no ensino, da teoria com a prática”; “articulação verticalizada e 

integração da educação tecnológica aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia”; “oferta de ensino superior de graduação e de pós-

graduação na área tecnológica”; “oferta de formação especializada em todos os níveis 

de ensino, levando em consideração as tendências do setor produtivo e do 

desenvolvimento tecnológico”; “realização de pesquisas aplicadas e prestação de 

serviços”; “desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis e 

modalidades de ensino”; “utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos 

humanos pelos diferentes níveis e modalidades de ensino”; “desenvolvimento do 

processo educacional que favoreça, de modo permanente, a transformação do 

conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade”; “estrutura 

organizacional flexível, racional e adequada às suas peculiaridades e objetivos”; e 

 
3 A caracterização dos CEFETs exibida nessa seção está definida no Decreto no 5.224/2004 (BRASIL, 
2004b). Optou-se em grande parte pela forma acima de apresentação do decreto para evitarmos a 
indicação excessiva de artigos e parágrafos. Os trechos entre aspas são literais em relação a este 
decreto. 
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“integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as tendências 

do setor produtivo.”. 

No que concerne ao processo de “ensino” propriamente dito, devem ministrar 

“educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada com o ensino 

médio, destinada a proporcionar habilitação profissional para os diferentes setores 

da economia”; “ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica; “cursos 

de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, nas áreas 

científica e tecnológica”; “ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, 

visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área 

tecnológica”; “cursos de formação inicial e continuada (FIC) de trabalhadores, 

incluídos a iniciação, o aperfeiçoamento e a atualização, em todos os níveis e 

modalidades de ensino”; além da “Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

contemplando os princípios e práticas inerentes à educação profissional e 

tecnológica.”. 

Quanto às atividades relacionadas à pesquisa, pós-graduação e extensão, 

convém destacar: “realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas de forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade”; 

“estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e o pensamento reflexivo”; “estimular e apoiar a geração de trabalho e 

renda, especialmente a partir de processos de autogestão, identificados com os 

potenciais de desenvolvimento local e regional”; e “promover a integração com a 

comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de 

vida, mediante ações interativas que concorram para a transferência e 

aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na 

pesquisa aplicada”. 

Os elementos considerados acima em relação aos CEFETs em nada diferem 

significativamente do que está posto na criação dos IFs, de acordo com a Lei no 
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11.892/2008 (BRASIL, 2008b). Em contrapartida, a proposta original do governo, 

enviada ao Congresso Nacional (através do Projeto de Lei no 3.775/2008) (BRASIL, 

2008d), no seu art. 1º, institui o Sistema Federal de Educação a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC), não incluindo o Colégio Pedro II e os CEFETs, muito 

provavelmente porque apostavam que todos os CEFETs aderissem à nova 

institucionalidade que se apresentava (BRASIL, 2008a).   

Na tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional é que foram 

incorporados o CEFET-RJ e o CEFET-MG na RFEPCT, que, por sua vez, não 

aderiram à nova institucionalidade e, posteriormente, através da Lei no 12.677, de 25 

de junho de 2012 (BRASIL, 2012c), houve a inclusão do Colégio Pedro II na referida 

rede. 

A crença da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) era 

que este modelo institucional, criado pela Lei no 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), havia 

inaugurado uma nova fase para a educação profissional e tecnológica, com a possível 

pretensão de ser algo inédito na educação brasileira. 

A propósito, uma situação extremamente curiosa foi o processo de 

transformação do então CEFET-PR em Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), como se fosse um caso de um “ponto fora da curva”. Tal processo veio se 

arrastando desde os anos 1990, e oficialmente a partir de 1998, ainda no governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), mas só foi colocado em efetividade no governo 

Lula, justamente o governo que tinha como um propósito retomar ou incentivar o 

ensino médio integrado à educação profissional (LIMA FILHO, 2005). 

A Lei no 11.184/2005, que transformou o CEFET-PR em UTFPR4, traz também 

algumas semelhanças tanto com os CEFETs, quanto com os IFs. A UTFPR detém 

 
4 Não foi uma preocupação nossa abordar em profundidade a criação da universidade tecnológica. 
Apenas fizemos o registro de que a lei que criou a UTFPR autoriza essa instituição a ofertar cursos 
técnicos integrados ao ensino médio, inclusive de forma prioritária, mas não é isso que se sucede, 
conforme o relatório de gestão do exercício 2016. Assim como também existe essa possibilidade de 
oferta de cursos técnicos de nível médio nos CEFETs e IFs. 
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autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar 

como as demais, embora o foco da UTFPR seja nitidamente atuar com pesquisa e 

educação tecnológica no ensino superior e na pós-graduação, mas ainda oferta cursos 

técnicos de nível médio, mesmo que em escala reduzidíssima. Em 2016, o número de 

matriculados nos cursos técnicos integrados foi aproximadamente de 3,2%; enquanto 

nos cursos superiores em tecnologia foi de 12%; nas licenciaturas e bacharelados, 

76,4%; e na pós-graduação, em torno de 8,4% (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 

FEDERAL DO PARANÁ, 2017). 

Ao que parece, existe aqui uma preocupação que remonta à discussão da 

“cefetização”5 das escolas técnicas dos anos 1970 a 1990, como um fenômeno ou 

desejo de pleitear um status de estudos e cursos superiores, assim como à busca de 

ofertar cursos de pós-graduação em detrimento da oferta de cursos técnicos de nível 

médio. Fenômeno esse que Wilson (apud CUNHA, 2000b) designou como uma 

“diferenciação para cima.”. 

Ciavatta (2010) retoma essa discussão atualizando-a para o contexto dos IFs. 

Seria uma espécie de “aspiração universal brasileira” ao ensino superior. A autora 

trabalha com a “hipótese de que todo ou quase todo o sistema federal de educação 

tecnológica aspira a ser universidade”, a qual ela coloca como uma questão histórica 

da expressão do dualismo estrutural na sociedade brasileira. Enfim, de valorizarmos 

o trabalho intelectual, associado ao ensino superior, e menosprezarmos as atividades 

manuais, consideradas inferiores, associadas aos cursos técnicos. (CIAVATTA, 2010, 

p. 160). 

No nosso entendimento, a hipótese acima pode ser válida enquanto uma 

suposição heurística, mas não responde às contradições existentes no interior das 

nossas instituições, isso porque o ambiente interno dos IFs não é alheio às discussões 

e polêmicas que permeiam a nossa sociedade. Ou seja, dentro dos IFs nós 

encontramos as mais variadas posições políticas e concepções de educação. 

 
5 A transformação de algumas Escolas Técnicas Federais em CEFETs acabou vulgarizando o termo 
“cefetização”, ao longo dos anos 1970-1980. 
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Encontramos colegas (docentes e técnicos administrativos) e discentes que defendem 

implícita ou explicitamente uma aproximação com a lógica do mercado6 e 

compactuam com as Teorias do Capital Humano (TCH)7, tendo clareza ou não das 

implicações dessas teorias. Assim como temos também, no extremo oposto, pessoas 

que defendem a escola pública, gratuita e próxima de concepções do caráter 

politécnico e de uma formação integral na educação8, mesmo não tendo 

entendimento das nuances que envolvem as discussões a respeito dessas temáticas 

no âmbito de uma pedagogia crítica. 

Entendemos também que o ambiente dos IFs não se resume a essas posições 

políticas e pedagógicas. Convivemos com distintos sujeitos sociais, distintos projetos, 

conflitos e ênfases no trato da educação no nosso país, que demarcam e interagem 

com particularidades dentro do espectro político presente em toda e qualquer 

sociedade, toda e qualquer instituição. 

Podemos repensar a hipótese citada acima, mas em outros termos. Existe uma 

aspiração do sistema federal de educação tecnológica de se tornar universidade, mas 

tal desejo não é unânime. Dentro do mesmo sistema, existem outros sujeitos que têm 

a pretensão absolutamente contrária. Isto é, no interior do sistema federal de 

educação tecnológica convivem sujeitos que defendem uma educação pública que 

possibilite o desenvolvimento da cultura geral e que promova as capacidades 

fundamentais para o pensamento autônomo e de criação de um espaço que dê 

oportunidades para que os filhos da classe trabalhadora possam superar os limites 

 
6 Há, inclusive, colegas que acham que a escola profissional deve atender prioritariamente a 
interesses de empresas privadas. 
7 Teoria amplamente difundida na década de 1960, relaciona de forma imediata e mecanicista, o 
crescimento econômico com o aumento de níveis educacionais, possuindo um forte caráter 
determinista. Explica o baixo crescimento econômico, a pouca produtividade e a menor renda da 
população em função da sua baixa escolaridade. 
8 Dentro das concepções marxianas, a formação integral é concebida como um desenvolvimento por 
inteiro, de todas as potencialidades humanas, a expansão plena e livre das individualidades, das 
dimensões intelectuais, afetivas, estéticas e físicas. Politecnia é uma perspectiva de educação que 
busca integrar a formação com o trabalho numa visão crítica da sociedade, associando a 
compreensão de princípios científicos, a tecnologia e o mundo produtivo (FIDALGO; MACHADO, 
2000). 
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do conhecimento do senso comum, desenvolvendo uma formação integral, a qual 

compreenda a educação do corpo, a estética, a ciência, o trabalho e a tecnologia. 

Retomando então, resumidamente, as semelhanças explicitadas na legislação 

entre os IFs, CEFETs e UTFPR, temos a seguinte situação: 

a) oferta de educação profissional com atuação em todos os níveis de ensino 

(Cursos Básicos e FIC; Ensino Médio Integrado/Subsequente/Concomitante; 

Ensino Superior – Cursos Superiores de Tecnologia, Bacharelados, 

Licenciaturas/Mestrado/Doutorado); 

b) compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura;9 

c) necessidade de interagir com as comunidades locais e regionais; 

d) prioridade (ou foco) na pesquisa aplicada; 

e) estrutura multicampi e 

f) autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. 

Em relação às diferenças, destacamos alguns aspectos apresentados abaixo. 

No caso dos CEFETs, embora classificados como instituição federal de ensino 

superior, não possuem autonomia para registrar os diplomas nesse nível de ensino, 

diferente das demais que dispõem dessa prerrogativa. Ou melhor, os IFs e a UTFPR 

são detentoras de status ou equiparação às universidades federais, 

consequentemente, detêm os mesmos benefícios e deveres concernentes à regulação, 

supervisão, avaliação e autonomia para criarem cursos de nível superior. 

Tanto a UTFPR quanto os CEFETs não possuem limitação na oferta de vagas 

nos diferentes níveis de ensino. Já os IFs possuem, por determinação da Lei nº 

11.892/2008, no art. 8º, a obrigação de ofertar, em cada exercício, um determinado 

limite mínimo de vagas, assim distribuídos: 

 

 
9 Os itens a e b acima abrangem a concepção de verticalização em educação que é uma característica 
destacada nessas instituições, a qual proporciona uma formação ampliada, podendo interagir grupos 
de trabalho, estudos, pesquisa e extensão com estudantes e servidores de diferentes níveis de 
ensino, às vezes em grupos distintos, às vezes em um mesmo grupo. 
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a) 50% de suas vagas para os cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados; 

b) 20% de suas vagas para os cursos de licenciatura, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para 

a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional (BRASIL, 2008b). 

 

Cumpre ressaltar que essa limitação de vagas, no mesmo artigo, determina 

que deverá observar o conceito de aluno-equivalente (Aeq)10, conforme 

regulamentação que foi definida posteriormente pelas Portarias MEC nº 818/2015 

(BRASIL, 2015g) e MEC/SETEC no 25/2015 (BRASIL, 2015a). 

Outra diferença, presente apenas nos IFs, é em relação ao orçamento. A lei que 

criou os IFs determinou, na sua estrutura organizacional, que cada campus e reitoria 

tenham sua proposta orçamentária anual própria, excluindo-se os recursos de 

pessoal, encargos e benefícios aos servidores. Avaliamos que aqui este item apresente 

uma importante novidade, que é dotar os campi de recursos próprios para 

investimento e custeio, já definidos na Lei Orçamentária da União, dando um pouco 

mais de autonomia às unidades escolares, sem depender tanto da reitoria. 

Sobre o processo de consulta ou eleição para os cargos máximos das 

instituições, cada uma tem na regulamentação características próprias, embora para 

os CEFETs e os IFs esteja assegurado o processo de escolha direta por parte da sua 

comunidade interna, sendo o vencedor do pleito obrigatoriamente nomeado pelo 

 
10 Aeq - É o aluno matriculado (m) em um determinado curso, multiplicado pelo Fator de 
Equiparação de Carga Horária (FECH) e pelo Fator de Esforço de Curso (FEC). Na linguagem algébrica, 
Aeq = m × FECH × FEC. O primeiro fator é determinado pela carga horária mínima anual do curso (c), 
dividida pela multiplicação da duração do curso em anos (a), por uma constante igual a 800 (pois 
definiu-se 800 horas como carga horária padrão). Assim, FECH = c ÷ (a × 800). Para cursos de FIC, c = 
carga horária total do curso e a = 1. Em tese, o segundo fator leva em conta a carga horária de aulas 
práticas, pois necessitariam de uma demanda de mais docentes por turmas menores (ou mais carga 
horária por docente), a depender da complexidade, logística do curso, conteúdos curriculares 
ministrados e atividades práticas em laboratórios. Ou seja, é um ajuste de carga horária pois as aulas 
práticas, na maioria das vezes, demandam uma relação aluno-docente menor. Esse fator ficou 
estabelecido através da Portaria MEC/SETEC no 25/2015, no anexo I. Exemplos (FEC): Cursos 
técnicos: Análises Químicas = 1,27; Radiologia = 1,10; Telecomunicações = 1,25; Guia de Turismo = 
1,01. Licenciaturas: Física = 1,10; Computação = 1,08. Cursos Superiores de Tecnologia: Radiologia 
1,18; Secretariado = 1,0; Gestão de Turismo = 1,01; Sistemas de Telecomunicações = 1,25. 
Bacharelados: Administração = 1,0; Ciências da Computação = 1,10; Engenharia de Telecomunicações 
= 1,19; Turismo = 1,0; etc. (BRASIL, 2015a). 
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Presidente da República. Para a manifestação no cômputo de votos, nos CEFETs, 

segundo o Decreto no 4.877/2003 (BRASIL, 2003b), a equivalência de pesos entre os 

seus segmentos se dá na proporção de 2/3 para os servidores (docentes e técnicos 

administrativos) e 1/3 para os discentes.11 

Nos IFs, a mesma lei da sua criação garante a paridade de 1/3 para cada 

segmento (1/3 docentes, 1/3 técnicos-administrativos, 1/3 discentes). Diferentemente, 

a UTFPR obedece ao Decreto no 1.916/1996 (BRASIL, 1996), com alterações do 

Decreto no 6.224/2007 (BRASIL, 2007b), o qual faculta um processo de consulta (ou 

pesquisa) nos mesmos moldes das Universidades Federais, regulamentada pelos 

seus respectivos Conselhos Superiores (órgão máximo da instituição), desde que 

obedeçam à formação de uma lista tríplice, em que o colégio eleitoral tenha um 

mínimo de 70% de docentes para definição dessa lista e, no caso de consulta à 

comunidade, a manifestação do segmento docente terá o peso de 70% no total de 

votos. Ao final, o Presidente da República nomeará um dos candidatos que 

compõem a lista tríplice. 

A pergunta que podemos fazer é então: se os CEFETs podem cumprir em boa 

parte, no âmbito da educação profissional, o que estava posto até 2007-2008, antes do 

advento dos IFs, por que criar uma nova institucionalidade? 

 

Indefinições, tensões e arranjos políticos institucionais 

 

Convém chamar à atenção que muito das contradições e/ou tensionamentos 

que se esboçavam no contexto da criação dos IFs é fruto também das próprias 

indefinições e pressões que o próprio governo Lula experimentava (e exercia) interna 

e externamente, assim como da falta de uma maior clareza em uma efetiva ação 

 
11 Vale o registro que de forma furtiva, dentre outros decretos, houve alteração na norma referente 
aos CEFETs em relação ao processo de escolha do dirigente máximo dessas instituições, através do 
Decreto no 9.908/2019, acrescentando o Art. 7o, o qual dá poderes ao Ministro da Educação de 
nomear Diretores temporários caso haja algum “problema” ou vacância no cargo (BRASIL, 2019). 
Alterações posteriores à vigência desse decreto (dentre outros) não são abordadas aqui, como 
mencionamos anteriormente (Cf nota 2). 
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governamental em termos de uma política pública para a educação profissional. A 

nossa avaliação é que houve muita imprecisão e lentidão na ação política 

propriamente dita nos primeiros anos do governo Lula, principalmente no âmbito da 

educação, tentando acomodar interesses diversos e contraditórios. 

Isso é muito claro quando observamos os embates e ajustes na gênese do 

Decreto no 5.154/2004 (BRASIL, 2004c), o qual necessitou de quatro versões de 

minutas de lei, de acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, 2006), revogando o 

Decreto no 2.208/1997 (BRASIL, 2001), com a perspectiva de integração do ensino 

médio com a educação profissional, mas mantendo alguns elementos de articulação 

da educação profissional que estavam no decreto antigo, como as formas 

subsequente (ou pós-médio) e, concomitante, atendendo a interesses privados, assim 

definidos: 

 

Art. 4º, § 1º- A articulação entre a educação profissional técnica de nível 

médio e o ensino médio dar-se-á de forma: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 

complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o 

ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, 

podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; ou 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de 

projetos pedagógicos unificados; 

III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

médio (BRASIL, 2005a, p. 6). 

 

A própria designação anterior, referente a Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, 

2006) é um indicativo proposital, pois esses autores registraram os impasses e o 
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transcurso da negociação política para revogar o Decreto no 2.208/1997. Aliás, é 

importante assinalar que esses pesquisadores participaram do processo de discussão 

na confecção de ideias gerais para a educação ainda em termos de propostas para a 

então candidatura de Luís Inácio Lula da Silva à Presidência da República, na 

campanha política de 2001, como também tiveram atuação de destaque na realização 

de seminários sobre educação profissional em 2003, promovidos pelo MEC.12 

É certo que intelectuais bem-conceituados e militantes da causa de uma 

educação “crítica” assumiram cargos importantes no âmbito do MEC e do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), inclusive portadores de um “arsenal teórico” e 

produção acadêmica de destaque, envolvendo as temáticas da “politecnia”, 

“educação unitária”, “currículo integrado”, “trabalho como princípio educativo”, 

“pedagogia histórico-crítica”, “educação e trabalho”, “marxismo e educação”, 

“Educação de Jovens e Adultos” (EJA), dentre outras13. Demonstra em boa medida 

que existiam elementos para a demarcação de uma política mais à esquerda no 

espectro partidário, como foi o caso da Prof.ª Dra. Marise Nogueira Ramos, que foi 

Diretora de Programa, no período 2003-2004, da então Secretaria de Educação Média 

e Tecnológica (SEMTEC).14 

Na contracorrente de um discurso político que quis promover um “Ensino 

Médio Integrado”, no mesmo ano, em 2004, que o Decreto no 2.208/1997 (BRASIL, 

2001) fora revogado, em 23 de julho, o governo federal realizou uma reforma na 

 
12 Em entrevista, Frigotto assinala que participou diretamente, junto com vários colegas de 
universidade, com discussões e propostas para o ensino médio técnico, nos 3 primeiros anos do 
governo Lula (FRIGOTTO, 2007). 
13 Os termos empregados aqui dizem respeito a um extenso e rico debate teórico-prático e 
metodológico no âmbito de estudos marxianos e marxistas em relação a projetos educacionais e 
teorias pedagógicas marcados por um série de controvérsias. Não é nosso intuito aprofundar essas 
temáticas neste trabalho. 
14 Além da Prof.ª Dra. Marise Ramos, outras figuras de destaque foram: a Prof.ª Dra. Lucília Regina de 
Souza Machado, Gerente Técnico-Pedagógica do Programa de Reforma da Educação Profissional 
(PROEP/SEMTEC) (2003-2004); a Prof.ª Dra. Jaqueline Moll, Diretora do Departamento de Políticas e 
Articulação Institucional da SETEC (2005-2007), Diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e 
Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (2007-2011), Diretora 
de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica (SEB) (2011-2013), esses no 
âmbito do MEC, como também tivemos o Prof. Dr. Antônio Almerico Biondi, Diretor do 
Departamento de Qualificação da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do MTE (2003-2007). 
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estrutura do MEC, no dia 28 do mesmo mês. A Secretaria de Educação Infantil e 

Fundamental (SEIF) ganhou nova nomenclatura e nova atuação, incorporando a 

gestão da educação média, transformando-se em Secretaria de Educação Básica 

(SEB). Por sua vez, a SEMTEC foi esvaziada das atribuições voltadas ao ensino 

médio, passando a se chamar Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC), cuidando exclusivamente da direção da educação profissional, dentre 

outras alterações (BRASIL, 2004a), “fortalecendo o viés da separação entre a 

educação básica e a educação profissional.” (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 

1.073). 

Avaliamos que foi a expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil 

deflagrada no governo Lula, especialmente os rumos e usos políticos que ela tomou 

no país, que pode explicar melhor o surgimento da “nova” configuração oficializada 

através dos Institutos Federais e não necessariamente por um “ineditismo” dessa 

institucionalidade que promoveria tal expansão. 

Em primeiro lugar, a ideia de um “Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica” não é inédita. No MEC, essa discussão surge na década de 1990, em 

especial com a extinção da Secretaria de Ensino do Segundo Grau (SESG) substituída 

pela Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico (SENETE)15, em 1990. 

Nesse contexto, para Garcia e Lima Filho (2004), o tema e a terminologia 

“educação tecnológica” como proposta governamental aparecem claramente 

vinculados a uma estratégia de caráter econômico e não a uma concepção 

pedagógica. No governo Itamar Franco (1992-1994), através da Lei no 8.948/1994 

(BRASIL, 1994), ficam instituídos o “Sistema Nacional de Educação Tecnológica”, 

assim como um Conselho Nacional de Educação Tecnológica (CNET) e a 

transformação das Escolas Técnicas Federais (ETFs) em CEFETs. 

 
15 A SENETE foi “rebatizada” de SEMTEC em 1994, mantendo a mesma terminologia. No governo 
Lula, em 2004, é instituída uma nova estrutura regimental do MEC. De forma contraditória com os 
esforços de promover um “ensino médio integrado”, a SEMTEC foi desmembrada, passando a ser 
denominada SETEC, tratando exclusivamente da educação profissional e tecnológica, enquanto o 
ensino médio ficou vinculado à SEB (BRASIL, 2004a). 
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A transformação das ETFs em CEFETs não se deu de forma automática, até 

porque a própria lei estabelecia que essa “conversão” ocorreria obedecendo aos 

termos do seu art. 3º: 

 

[...] § 1º A implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica de 

que trata este artigo será efetivada gradativamente, mediante decreto 

específico para cada centro, obedecendo a critérios a serem estabelecidos pelo 

Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de 

Educação Tecnológica. 

§ 2º A complementação do quadro de cargos e funções, quando necessária, 

decorrentes da transformação de Escola Técnica Federal em Centro Federal 

de Educação Tecnológica, será efetivada mediante lei específica. 

§ 3º Os critérios para a transformação a que se refere o caput levarão em 

conta as instalações físicas, os laboratórios e equipamentos adequados, as 

condições técnico-pedagógicas e administrativas, e os recursos humanos e 

financeiros necessários ao funcionamento de cada centro (BRASIL, 1994). 

 

A bem da verdade, o “Sistema Nacional de Educação Tecnológica” previsto no 

governo Itamar Franco é distinto do que foi instituído posteriormente no governo 

Lula. Aquele apontava para uma tentativa de articulação de todos os entes que 

tratavam da educação profissional no país, públicos e privados, conforme a Lei no 

8.948/1994 (BRASIL, 1994), que também instituiu o CNET: 

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

integrado pelas instituições de educação tecnológica, vinculadas ou 

subordinadas ao Ministério da Educação e do Desporto e sistemas 

congêneres dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  

§ 1º A participação da rede particular no Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica poderá ocorrer, ouvidos os respectivos órgãos superiores 

deliberativos.  

§ 2º A instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica tem como 

finalidade permitir melhor articulação da educação tecnológica, em seus 

vários níveis, entre suas diversas instituições, entre estas e as demais 

incluídas na Política Nacional de Educação, visando o aprimoramento do 

ensino, da extensão, da pesquisa tecnológica, além de sua integração os 

diversos setores da sociedade e do setor produtivo.  

§ 3º A coordenação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica caberá ao 

Ministério da Educação e do Desporto, que estabelecerá os procedimentos 

para a sua implantação, operacionalização e funcionamento, respeitadas as 

características da educação formal e não formal e a autonomia dos sistemas 

de ensino. 
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Art. 2º Fica instituído o Conselho Nacional de Educação Tecnológica, órgão 

consultivo, ao âmbito do Ministério da Educação e do Desporto, com a 

finalidade de assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no 

cumprimento das políticas e diretrizes da educação tecnológica, conforme 

sejam formuladas pelo órgão normativo maior da educação, constituído de 

representantes das instituições previstas nos termos do art. 1º e seu § 1º. 

(BRASIL, 1994). 

 

A avaliação que se faz é que tais iniciativas apenas reforçaram a dualidade 

educacional (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012), embora não tenham se efetivado 

na prática, permanecendo como algo obscuro, haja vista que nunca foi estruturado o 

tal CNET e, no tocante ao “Sistema”, manteve-se, mesmo no âmbito público federal, 

a coexistência de várias instituições de educação profissional com identidades e ações 

diferenciadas. 

A resolução dada no governo FHC a essa “obscuridade” na norma foi 

simplesmente extinguir o Sistema Nacional como também o CNET (com a revogação 

dos arts. 1º e 2º), através da Lei no 9.649/1998 (BRASIL, 1998), ao mesmo tempo em 

que acrescentou, no antigo art. 3º da Lei no 8.948/1994 (BRASIL, 1994), os termos de 

como se configuraria uma possível ampliação da educação profissional no país a 

partir de então: 

 

§ 5o A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de 

novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em 

parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e 

gestão dos novos estabelecimentos de ensino. [...] 

§ 7o  É a União autorizada a realizar investimentos em obras e equipamentos, 

mediante repasses financeiros para a execução de projetos a serem realizados 

em consonância ao disposto no parágrafo anterior, obrigando-se o 

beneficiário a prestar contas dos valores recebidos e, caso seja modificada a 

finalidade para a qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União, 

em sua integralidade, com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções 

penais e administrativas cabíveis (BRASIL, 1998, grifo nosso). 

 

Naquele momento, estava dada então a fórmula em que se daria a expansão 

da educação profissional ao longo do governo FHC, proibindo, na letra da lei, uma 

ampliação do setor público que contasse apenas com recursos da união, ao mesmo 
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tempo, autorizava investimentos públicos diretos para serem repassados à iniciativa 

privada, privilegiando o “setor comunitário”,16 como foi o caso do Programa de 

Reforma da Educação Profissional (PROEP).17 

Nesse ínterim, ocorreram várias denúncias sobre desvio de verbas quanto ao 

financiamento de cursos e escolas via PROEP pelo Brasil afora e, notadamente, os 

cursos básicos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), também 

repassados a fundações e associações privadas. Exemplo notório foram as acusações 

em relação à atuação (e omissão) de secretários e assessores da então SEMTEC/MEC, 

como Átila Freitas Lira, Ruy Leite Berger Filho e Manoel Mendes de Oliveira. Um 

dos casos que ganharam destaque na imprensa em 2001-2002 foram as denúncias e 

apuração de irregularidades no então CEFET-PA.18 

Aliás, o PROEP não teve uma supervisão eficiente e foi marcado por uma série 

de irregularidades. Esse foi um dos grandes engodos da gestão do então Ministro da 

Educação, Paulo Renato, no período FHC. No Brasil, estima-se que foram gastos 

 
16 Entenda-se: setores privados diversos, que poderiam se estruturar em “Organizações Não 
Governamentais” (ONGs), associações de “pais”, fundações de direito privado, etc. 
17 Instituído originalmente com a Portaria Interministerial MEC/MTb nº 1.018/1997 e Portaria MEC no 
1.005/1997, o PROEP tinha como finalidade básica financiar a reforma e expansão da educação 
profissional pública/estatal e privada no Brasil com operação de crédito inicial de US$ 250 milhões do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), representando 50% dos recursos, e US$ 250 
milhões do governo brasileiro, sendo 25% do MEC e 25% do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
resultado do Acordo nº 1.052/OC-BR, de 24/11/1997. No site do BID, está registrado como Projeto 
BR0247 (BID 1997). Até 2006, ficou reduzido a US$ 312 milhões, divididos entre o BID e a União 
(FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2007). Um dos requisitos de acesso mais 
rápido ao financiamento às escolas no período FHC era aderir às mudanças da educação propostas 
pelo Decreto no 2.208/1997 e Portaria MEC no 646/1997(BRASIL, 2001). 
18 Manuel Mendes de Oliveira foi Coordenador de Capacitação Tecnológica até 1998, chefiou a 
Coordenação Geral de Planejamento e Gestão da então SEMTEC, de 1998 a 2001. Entre outras 
atribuições, Mendes era responsável pelo controle dos convênios e repasse de verbas ao CEFET-PA 
(dentre outras escolas da rede federal). Era lotado em cargo efetivo de professor no então CEFET-BA. 
Átila Lira e Ruy Berger foram secretários da SEMTEC/MEC, nos períodos 1995-1998 e 1998-2002, 
respectivamente, ao longo do governo FHC. Esses secretários tiveram os nomes citados em algumas 
irregularidades em relação aos recursos do MEC. O Relatório de Avaliação de Gestão no 087863, 
referente à prestação de contas do CEFET-PA (2001), elaborado pela Controladoria-Geral da União 
(CGU) do Pará e com a quebra de sigilo bancário (período 1997-2002), sustenta que Mendes teve 
movimentação bancária na ordem de 2,2 milhões de reais, para salários no valor de 546 mil reais. 
Fato esse que resultou na sua demissão do então cargo de Professor de 1o e 2o Graus do Quadro de 
Pessoal do CEFET-BA. Berger também teve movimentação bancária incompatível com seus salários. 
Havia registros de 274 mil reais de rendimentos para uma movimentação bancária na ordem de 755 
mil reais (BRASIL, 2002; SOUSA, 2002a, 2002b). 
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mais de R$250 milhões apenas para o setor privado (período 1998 a 2007), deixando 

uma herança de prédios abandonados, escolas com desvio de finalidade ou sequer 

construídas. Por força do convênio Brasil-Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

havia a necessidade de finalizar o uso dos recursos oriundos de repasses do BID, sob 

pena de pagamento de multa, o que obrigou o governo Lula a federalizar as escolas 

que não estavam em funcionamento regular (IGLESIAS, 2009a). Além disso, o último 

desembolso de parcela dos fundos do PROEP seria em 24/11/2006 e sofrera três 

prorrogações no prazo de desembolso dos recursos do contrato de empréstimo, até a 

definição da data final para 24/11/2008 (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2008). 

Em 2005, numa tentativa de agilizar e controlar a aplicação dos recursos do 

PROEP, e com o objetivo de uniformizar procedimentos gerenciais, através da 

Portaria MEC no 376/2005, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) assume a sua gestão operacional. Dali em diante, a seleção e aprovação de 

convênios com recursos desse programa ficavam divididas entre a SETEC, 

encarregada da análise técnico-pedagógica, e o FNDE, ao qual cabia a análise 

jurídica, econômico-financeira e de infraestrutura, como também os acordos de 

cooperação técnica vinculados ao programa (BRASIL, 2005b). 

Por sua vez, no mesmo ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) já relatava 

não só problemas e irregularidades em relação ao PROEP, como também alertava o 

MEC que seria necessário dotar o FNDE de mais recursos humanos e materiais para 

um acompanhamento efetivo dos recursos empregados nesse programa (BRASIL, 

2005c). 

Corroboramos então as considerações de Silva (2016) quando afirma que a 

expansão da educação profissional no governo Lula, embora estimulando a presença 

do estado na sociedade civil com a ampliação das escolas federais, fora promovida 

também em função de determinações do TCU, assim como a constatação de uma 

série de problemas e mal uso de recursos públicos em relação ao PROEP. 
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Segundo a Folha de São Paulo, até 2007, foram identificadas 98 entidades 

beneficiadas no “segmento comunitário” (sic.), sendo que apenas uma cumpriu todo 

o contrato; as demais apresentavam algum tipo de irregularidade, sendo que: 30 

escolas foram federalizadas; cinco passaram para governos estaduais; 11 estão sob a 

gestão do Sistema S; uma escola decidiu devolver o dinheiro; em outra foi aberto 

processo de tomada de contas; 20 escolas que não cumpriram a cota de 50% de vagas 

gratuitas negociaram uma adequação para cumprir essa meta; as demais ainda 

estavam com negociações em aberto (IGLESIAS, 2009b). 

Já relatórios do FNDE de 2007 e 2008, sobre o funcionamento do PROEP, 

indicam que foram federalizadas 18 escolas do segmento comunitário (FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2007, 2008). Os últimos 

registros que encontramos a respeito do PROEP disponibilizados no portal do MEC 

são os Relatórios de Gestão da SETEC, exercícios de 2011 e 2013.19 O relatório do 

exercício 2011 informa que: 

 

[...] realizou 302 convênios com instituições estaduais, federais e do 

segmento comunitário. Grande parte das escolas do segmento comunitário 

não cumpriram o convênio, que previa oferta de vagas gratuitas, levando o 

MEC a realizar uma supervisão dos contratos. [...] Como resultado da 

supervisão, no tocante ao segmento comunitário, ressalta-se que dos 102 

convênios que financiaram 98 projetos escolares, 31 escolas foram 

incorporadas pelos Institutos Federais e 02 pelos estados, estando em curso 

02 federalizações e 02 estadualizações. Estas escolas ou não haviam sido 

concluídas, não estavam em funcionamento, ou estavam desviadas do objeto 

do convênio. Permanecem em supervisão continuada 30 escolas (24 em 

atualização dos Planos de Trabalho) e 17 estão em processo de análise. Foram 

encaminhados para Tomada de Contas Especial, 13 convênios que não 

cumpriram o seu objeto; 01 convênio devolveu os recursos e apenas 01 

cumpriu integralmente o objeto pactuado (BRASIL, 2012a, p. 16). 

 

Essa situação vai ter uma pequena alteração, de acordo com o relatório de 

gestão para o exercício do ano de 2013, 

 

 
19 Não encontramos dados sobre o PROEP no Relatório de Gestão da SETEC para o exercício de 2012 
(BRASIL, 2013). 
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[...] existem 37 instituições de ensino do segmento comunitário em 

supervisão continuada pelo Ministério da Educação, ou seja, são 

acompanhadas em relação à oferta de 50% de gratuidade de seus cursos 

oferecidos. [...] Dessas 37, 10 escolas são de responsabilidade do SENAI. No 

âmbito do PROEP, em 2013, a principal ação para equacionar esse passivo 

foi o desenvolvimento da metodologia de análise contábil para acerto 

financeiro entre as instituições conveniadas, visando encontro de contas para 

a extinção da obrigatoriedade de gratuidade pelas instituições. (BRASIL, 

2014c, p. 28). 

 

Por outro lado, é apropriado lembrar que o Acordo nº 1.052/OC-BR (ou 

Projeto BR 0247) (BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 1997) entre o 

Brasil e o BID, que trata do PROEP, é muito claro a respeito de qual projeto de 

educação profissional foi contratado em 1997: 

 

[Resumen Ejecutivo] Objetivos: Apoyar en la creación de un sistema eficaz 

de educación profesional (educación para el trabajo), separado de la 

enseñanza media y universitaria, que habilite a jóvenes y adultos para el 

mundo del trabajo mediante cursos post secundarios no-universitarios, 

cursos libres de nivel básico, y otros. [...] Estos objetivos y los objetivos más 

específicos del Programa se enmarcan dentro del contexto de reforma 

planteada por el gobierno en la carta de política educativa (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 1997, p. 1). 

 

[Marco de Referencia I] […] 1.6- Con base a la LDB, y a través del Decreto 

Presidencial no 2.208 y el Decreto Ministerial no 646, promulgados durante 

1997, el gobierno estableció su política de Reforma de Educación Profesional 

(REP). Entre otros aspectos, la REP introduce la separación administrativa 

y curricular entre enseñanza profesional y la enseñanza media regular, 

concentrándose esta última en la enseñanza de destrezas cognitivas y 

competencias básicas, en áreas de conocimiento académico. A su vez, la REP 

permite la institucionalición de una educación profesional moderna mejor 

vinculada con el mercado de trabajo que, entre otros aspectos, estimule el 

desarrollo de una educación profesionalizante post secundaria (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 1997, p. 2).  

 

A troca de governo em 2003, ao que parece, em nada afetou os termos do 

acordo Brasil-BID, mesmo com a revogação do Decreto no 2.208/1997 e a Portaria 

MEC no 646/1997, em 2004 (BRASIL, 2001), com o Decreto no 5.154 (BRASIL, 2004c). 

Ou seja, as alterações na “concepção” de educação profissional empreendidas no 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

35 

governo Lula não foram tão cruciais para o relacionamento com o BID, a ponto de 

esta manter o acordo, haja vista que foram conservadas na legislação as formas 

concomitante e subsequente na articulação da educação profissional e o ensino 

médio, convivendo simultaneamente com a forma integrada. Podemos afirmar então 

que não houve uma mudança de concepção na educação profissional, e sim a 

acomodação de interesses divergentes em que a lei pode ser aplicada conforme o 

ambiente, disputas políticas e correlações de força em instituições escolares diversas. 

Uma das preocupações era usar os recursos que restavam do PROEP para 

fomentar a expansão da educação profissional. Assim, uma das medidas adotadas 

em 2005, através da Lei no 11.195 (BRASIL, 2005d), foi dar uma nova redação a uma 

alteração que o governo FHC havia realizado na Lei no 8.948/1994 (BRASIL, 1994), no: 

 

Art. 3º; § 5º - A expansão da oferta de educação profissional, mediante a 

criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, 

preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, 

setor produtivo ou organizações não governamentais, que serão responsáveis 

pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 

1994, grifo nosso).20 

 

Como indicado anteriormente, o art. 3º - § 5º, na versão FHC, proibia a 

expansão das instituições federais com recursos exclusivos da União. A nova 

redação troca o termo “somente” por “preferencialmente”. Assim, estava dado um 

passo importante para a expansão da educação profissional pública, no final do 

primeiro mandato do governo Lula. A partir dessa mudança, foi possível incorporar 

parte das escolas que se encontravam em situação irregular e que estavam sob a 

“gestão” do setor comunitário, utilizando recursos do PROEP, para o controle do 

poder executivo federal e ampliação das possibilidades de criar novas unidades 

escolares. 

Cumpre ressaltar também que muitas ações do governo federal estavam 

previstas no acordo de 1997 com o BID relacionado ao PROEP, e outras sofreram 

 
20 Redação dada pela Lei nº 11.195/2005 (BRASIL, 2005d). 
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algumas adaptações que foram realizadas sob o governo Lula, especialmente após o 

FNDE, em 2005, assumindo a gestão deste programa, dividindo algumas 

responsabilidades com a SETEC. Dentre ações previstas, destacamos os estudos e 

consultorias para preparação da reforma da educação visando novos currículos e 

diretrizes curriculares da educação profissional, desenvolvimento de sistemas de 

informação de educação profissional, desenvolvimento de modelos de gestão escolar, 

elaboração de medidas visando a certificações profissionais de trabalhadores, 

treinamento de recursos humanos que incluíam cursos de atualização para docentes 

na educação profissional e gestão escolar, dentre outros (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 1997). 

Desse modo, foram utilizados recursos do PROEP nas seguintes ações ao 

longo do período 2004-2007: Desenvolvimento de Sistemas de Informações da 

Educação Profissional (SIEP), elaboração do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, 

Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional (elaboração de minuta 

de decreto), Desenvolvimento de modelos de gestão escolar para a educação 

profissional, Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível 

Tecnológico, Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação 

Profissional, Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação 

Profissional, dentre outras (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO, 2007, 2008). 

Alguns dados referentes à expansão da educação profissional nesse primeiro 

momento do governo Lula, em especial, no final do primeiro mandato, não são 

muito claros e trazem algumas incongruências em relação ao uso de recursos do 

PROEP, assim como algumas ações não se desenvolveram na sua integralidade, 

como é o caso dos SIEP. 

No “PROEP 2006: Relatório Anual de Progresso (período 01.01.2006 a 

31.12.2006)” elaborado pelo FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO, 2007), existem dados que estão referenciados como recursos ou 
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ações relacionados ao PROEP, mas estão associados, talvez de maneira indevida, ao 

plano de expansão da educação profissional, dificultando a real indicação da origem 

de quais recursos foram utilizados para um determinado fim. Ou melhor, o relatório 

que deveria informar apenas o uso dos recursos do PROEP, como o próprio título do 

relatório indica, aparece também com dados da primeira fase da expansão da 

educação profissional, sob o governo Lula. 

Na Bahia, a “Associação Escola Brasil Profissional”, em Porto Seguro, foi um 

dos casos do setor comunitário que contou com recursos do PROEP, na ordem de R$ 

2.168.630,24, através do Convênio no 073/1999. Em 2004, foi constatado que esse 

convênio estava expirado desde 04 de novembro de 2003 e foi marcado por uma série 

de irregularidades, não só na estrutura física da construção, como também na total 

falta de organização administrativa do grupo responsável pela manutenção da 

associação e, no período maio/2003 a 2004, o prédio havia sido invadido por 

desabrigados das chuvas que caíram na região em maio de 200321 (FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2007; BRASIL, 2005?). 

Posteriormente, foi incorporada ao então CEFET-BA, a partir de 2006, 

processo esse finalizado em 2007, através do Convênio no 903/2006, que contou com 

recursos extras para realizar obras de reforma e compra de equipamentos, no valor 

de R$1.334.176,91. A então Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) Porto Seguro 

depois viria a se tornar o campus Porto Seguro do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Nesse mesmo relatório referente ao exercício 

2006, aparece ainda a construção das escola técnicas UNED-Santo Amaro da 

 
21 O Relatório de Gestão (exercício de 2004) da SETEC-MEC apontou as seguintes irregularidades: 
ausência de controle sobre aspectos financeiro, patrimonial ou administrativo, inclusive não 
possuindo controle financeiro e contábil implantados, não havendo qualquer tipo de registro relativo 
à movimentação de receitas e despesas; a obra não tinha Termo de Recebimento Definitivo; várias 
irregularidades na construção da obra da escola em relação ao projeto (pintura irregular, rede lógica 
não implantada, janelas com problemas na abertura, forros em desacordo com o projeto, sistema de 
incêndio incompleto, projeto de acessibilidade não implantado, falta de luminárias de emergência, 
cerca externa irregular, etc. (BRASIL, [2005?]). 
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Purificação e a UNED Simões Filho,22 ambas do então CEFET-BA (FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 90). 

 Essa “fase” inicial da expansão da educação profissional durante o governo 

Lula (iniciada na segunda metade do seu primeiro mandato, entre 2005-2006) fora 

“batizada” de fase I (2003-2007), mas cumpre ressaltar que tal expansão, nesse 

primeiro momento, se deu de forma assistemática, muito mais como uma reação a 

uma situação existente. 

O discurso governamental vai construir, a posteriori, uma narrativa associando 

a expansão da educação profissional em geral ao Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), plano esse oficialmente lançado em 24 de abril 2007 (BRASIL, 

2007f), já no segundo mandato do presidente Lula, simultâneo à promulgação do 

Decreto no 6.094/2007 (BRASIL, 2007c), o qual 

 

[...] dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com 

Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da 

comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, 

visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica 

(BRASIL, 2007c). 

 

Nessa ocasião, e fazendo parte do PDE (sintomaticamente apelidado de PAC 

da Educação23), são lançadas as primeiras diretrizes para o processo de criação dos 

IFs (BRASIL, 2007a; PAC, 2007). 

Dentro do ambiente de incentivar a formação integrada e promover mais 

cursos para a formação de docentes no Brasil, no âmbito da rede federal, talvez um 

mérito na criação dos IFs seja a indicação na lei da obrigatoriedade de garantir um 

 
22 O local onde hoje é o campus Simões Filho do IFBA era a sede do antigo Centro de Educação 
Tecnológica da Bahia (CENTEC) e que, desde a sua incorporação com a ETF-BA, dando ao origem ao 
CEFET-BA em 1993, tinha diminuído suas atividades enquanto unidade escolar com cursos regulares. 
Ela retoma as atividades com oferecimento de cursos técnicos de nível médio com a transformação 
em UNED-Simões Filho em 2006, contando com recursos federais para ações de reforma das 
edificações já existentes (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2007). 
23 É uma referência ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa de governo lançado 
em 2007, que visava promover o crescimento econômico do país, principalmente através de obras de 
infraestrutura. 
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quantitativo de oferta de vagas ao ano de 50% para os cursos profissionais de nível 

médio, com prioridade na forma integrada, e 20% para cursos de licenciatura, 

conforme mencionamos anteriormente. Aqui existe a preocupação de dar um foco na 

forma da lei, resguardando uma oferta mínima considerável de cursos em um 

terreno em que as ETFs e CEFETs se destacavam (e onde os atuais CEFETs e a 

UTFPR se destacam também), como é o caso dos cursos de ensino médio na forma 

integrada, assim como limitar uma possível expansão de cursos superiores, na forma 

de engenharias ou cursos de tecnologia de curto prazo. Temas esses que 

preocuparam alguns interlocutores no campo político mais à esquerda e que 

colaboraram no governo Lula, como é o caso de Ciavatta, Ramos e Frigotto 

(CIAVATTA, 2010; FRIGOTTO, 2007; FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, 2006). 

Em referendo à importância da experiência da educação pública federal, 

cumpre ressaltar a performance das escolas federais e escolas militares em vários 

processos e provas de avaliação de desempenho, como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (em inglês, 

Programme for International Student Assessment – PISA). 

Na última avaliação divulgada, em 2016, no PISA, a rede federal teve um 

desempenho superior a todas as redes existentes no Brasil, inclusive à rede de escolas 

particulares. E, em comparativo com países, o ranking da rede federal ultrapassava 

não só a média dos países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), ficando em 11º lugar, como superaria países como Canadá, 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

40 

Alemanha e Estados Unidos (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2016).24 

Por sua vez, no terreno das contradições, eis que a mesma lei que criou os IFs 

(e a RFEPCT) em 2008, apresenta como uma das características e finalidades, no art. 

6º: 

[...] VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; IX- promover a produção, o desenvolvimento e a transferência 

de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. (BRASIL, 2008b). 

 

Assim como nos objetivos, no “Art. 7º, [...] V - estimular e apoiar processos 

educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional” (BRASIL, 2008b, 

grifo nosso). 

 A articulação das finalidades e características dos IFs em conjunto com os 

seus objetivos definidos em lei, dos quais extraímos apenas dois aspectos acima 

como destaque, demonstra uma situação bem corriqueira em tempos ditos “pós-

modernos”. Parecem aquelas situações esquizofrênicas em que se diz tudo, mas ao 

mesmo tempo nada, tentando conciliar “emancipação” com “empreendedorismo”. 

Para os criadores da nova institucionalidade, precisamente a SETEC, em defesa 

desses aspectos, advogam que: 

 

É ressaltado o estímulo ao empreendedorismo e ao cooperativismo. No 

espírito da lei, percebe-se como eixo de atuação dessas instituições um projeto 

de formação emancipatória. Em tal proposta não cabe a compreensão do 

 
24 É paradoxal e sintomático o uso político do tema. Governos tão apegados a índices de rendimento 
dentro de uma lógica gerencialista e produtivista, escondem dados de desempenho “medidos” pelos 
exames citados acima, quando se referem a experiências bem-sucedidas de escolas públicas. O 
governo Temer tentou esconder e atrasou, por duas vezes seguidas, nos anos 2016 e 2017, as notas 
do ENEM da rede federal, assim como sequer fez comentários sobre o desempenho dessa mesma 
rede no PISA 2015. Infelizmente, sob o governo Temer, em 2016, o “ministro Mendonça Filho 
(Educação) só conseguiu discursar sobre o ‘fracasso retumbante’ da educação brasileira, passando ao 
largo – pela segunda vez – dos bons índices apresentados pelas federais” (BORGES, 2016), como 
justificativa para a reforma da educação que pretendem fazer. Esse discurso de “fracasso” do setor 
público é reiterado pelo atual governo. 
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empreendedorismo em sua acepção restrita de competitividade e 

individualização da responsabilidade pelo sucesso ou fracasso profissional. O 

empreender é entendido em sua dimensão criativa e no comportamento 

proativo na busca de alternativas viáveis para a solução de problemas 

coletivos. (SILVA, 2009, p. 40). 

 

Na nossa avaliação, parece até um casamento entre um capitalista em busca de 

lucro com as Irmãs Missionárias da Caridade. Acaba se revestindo e reforçando a 

ampla conciliação universal dos contraditórios, a grande mediação com o mercado. E 

expressa, talvez, um mal-estar da consciência capitalista integrada. 

Isso porque a ideia de empreendedorismo está tradicional e intimamente 

relacionada com teorias sociais de conformação à ordem do capital, à capacidade de 

ação individual em resolver seus problemas, agindo dentro de uma perspectiva 

racional e utilitária. Originalmente, na sua forma mais elaborada, aparece nos 

escritos de Joseph Schumpeter (1883-1950), economista de origem austríaca e grande 

defensor de teorias liberais. 

Para este pensador, o empresariado é vital para o desenvolvimento da 

economia, em função do espírito empreendedor que determinaria o aumento da 

produtividade. Existiria uma espécie de “destruição criativa”, sob a ordem do 

capital, em função de um processo de transformação que acompanha as inovações 

tecnológicas, gestão e negócios. Enfim, o desenvolvimento econômico é fruto da ação 

dos empreendedores que inovam constantemente os seus negócios25 

(SCHUMPETER, 1982). 

Da ideia original do espírito empreendedor, que marcaria o empresariado de 

visão revolucionária, em Schumpeter, passa-se agora a ensinar a todos, formas e 

comportamentos do “ser empreendedor” em tempos de crise do trabalho. 

Apesar de discursos da SETEC (e presente em muito gestores da educação 

profissional) que destacam o aspecto do “empreendedorismo de cunho social”, 

 
25 Existe uma íntima relação com as teorias da “Nova Administração Pública”, adepta dos principais 
pressupostos da “Teoria da Escolha Pública”. Assim como as TCH, como em Theodore Schultz, foram 
também influenciadas pelos trabalhos de Schumpeter. Essas aproximações se devem, 
principalmente, porque são inspiradas em teorias econômicas neoclássicas (LIMA JUNIOR, 2011). 
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termo bastante questionável, dadas as implicações e filiação ideológicas presentes 

nas significações sobre o empreendedorismo, o que se vê (e se exerce) é a linguagem 

da inclusão social associada a um poder “transformador da sociedade” com termos 

mercadológicos (MATHIAS, 2015). 

Não significa dizer que as ações políticas de cunho humanitário ou “social”, 

que levem à inserção de grupos marginalizados a usufruírem direitos de cidadania 

antes negados, sejam ultrajantes. O que chamamos a atenção é que esse discurso e 

essa política acabam presos a uma micropolítica de intervenções localizadas, não 

hegemonizados por um projeto de emancipação da sociedade no sentido claro de 

combater ou confrontar as estruturas determinantes que alimentam a desigualdade 

no nosso país e no mundo, ou seja, sem confrontar os determinantes da reprodução 

social do capital (FRIGOTTO, 2010a). 

Quem regulou a sociedade, dentro do projeto político educacional do governo 

Lula, foi o PDE, intimamente associado ao pacto de “Todos pela Educação”. Tal 

“pacto”: 

 

[...] é hegemonizado por grandes grupos de empresários que disputam, no 

seio do Estado brasileiro, os recursos do fundo público para seus 

empreendimentos e também a direção da concepção da educação 

(FRIGOTTO, 2015, p.62). 

 

Insistimos, então, que as ações de governo em muitos momentos 

fundamentais foram pautadas por um interesse maior em negociar uma agenda 

consensual entre capital e trabalho, entretanto, quem abocanha a maior parte do 

fundo público e detém a direção de um projeto societário é o capital. Isto é, a lógica 

de mercado é que se impõe como elemento preponderante. 

No nosso juízo, o que estava posto de forma difusa na campanha do então 

candidato Lula e, muito mais, nas expectativas ao longo do seu primeiro mandato 

(2003-2006), pelas forças políticas mais à esquerda e que apoiaram sua candidatura, 

no interior das escolas federais de educação profissional, era a necessidade de anular 

a reforma da educação profissional do período FHC. 
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As principais reivindicações eram: a exigência de aumentar os investimentos 

nas escolas públicas, a criação de um fundo permanente para financiamento das 

escolas federais,26 retomada do ensino médio integrado à educação profissional e 

anular propostas ou diretrizes curriculares baseadas em competências. Próxima a 

essa expectativa, mas não exclusivamente de setores da esquerda, havia o desejo de 

democratização interna das escolas federais, com eleições diretas para escolha de 

dirigentes, ampliação dos cursos ofertados e o desejo de ter as mesmas prerrogativas 

de universidade federal e não necessariamente, de se tornarem universidades 

tecnológicas. 

Essas questões foram muito debatidas, como podemos observar em 

seminários promovidos pelo MEC em 2003-2004, assim como na 1ª Conferência 

Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (CONAEPT), em 2006. 

Corroboramos a ideia de que a proposta de criação dos Institutos Federais 

pegou muitas pessoas de surpresa, em especial, as comunidades das autarquias que 

compunham a educação profissional na esfera federal. Pelo menos, isso é verdadeiro 

até o ano de 2006, quando ocorreu, no período de 5 a 8 de novembro, a 1a 

CONAEPT, em Brasília, promovida com grande aparato pelo MEC, contando com a 

presença do Presidente da República, autoridades nacionais, internacionais e cerca 

de 900 delegados. 

Tal evento pode ser considerado um momento marcante na intencionalidade 

política e de promoção do governo Lula no que diz respeito a uma tentativa de maior 

abertura com a sociedade civil, através da realização de conferências estaduais e 

nacional. No total, entre as 26 conferências estaduais e uma no Distrito Federal, foi 

contabilizada a participação de mais de dez mil pessoas. Para Azeredo e Carvalho 

(2010) e Koller e Sobral (2010), nenhuma linha ou artigo foi escrito ou debatido sobre 

 
26 Existem algumas propostas de criação de um fundo permanente para a educação profissional. A 
mais conhecida é o Projeto de Lei do Senado no 274/2003, do Senador Paulo Paim, do Partido dos 
Trabalhadores (PT-RS), que se arrasta em inúmeras negociações. Mesmo aqui esse projeto não é 
exclusivo para a rede pública, como também foi retirado da proposta original os 30% das 
contribuições compulsórias das empresas sobre a folha de salários, que originaram o chamado 
Sistema S, como uma das fontes de recursos para esse fundo (GRABOWSKI; RIBEIRO, 2010). 
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essa nova institucionalidade ou quaisquer propostas de constituição de uma efetiva 

rede federal de educação profissional e tecnológica, nos moldes do Projeto de Lei no 

3.775/2008, posteriormente Lei no 11.892/2008. 

No terreno dos embates do campo político, um dos pontos polêmicos que 

marcaram esse debate inédito com todos os principais atores e instituições da 

educação profissional no Brasil foi a proposta de ampliação do atendimento gratuito 

a estudantes e trabalhadores pelo “Sistema S”.27 Ao final, foi aprovada a moção para 

que o Sistema S investisse, no mínimo, o correspondente de 30% dos seus recursos 

orçamentários para o “desenvolvimento e inclusão socioeducativa de adolescentes, 

jovens e adultos destinando vagas aos alunos dos sistemas e redes públicas de 

ensino” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA, 2007, p. 343). 

Aliás, se formos atentar para a estrutura montada, os painéis, palestras, mesas 

e grupos de discussão na 1a CONAEPT, teremos uma clara ideia do esforço de 

conciliação que marcou o governo Lula. Nessa, tínhamos como palestrantes figuras 

de destaque de boa parte do espectro político e institucional brasileiros, 

representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação 

Nacional do Comércio (CNC), Sistema S, Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

Conselho Nacional dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CONCEFET), 

Conselho das Escolas Agrotécnicas Federais (CONEAF), Conselho Nacional de 

Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais 

(CONDETUF), Fórum de Gestores Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica, 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED), União 

 
27 Atualmente fazem parte os seguintes órgãos: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço 
Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola (SENAR), Serviço Nacional de 
Aprendizagem de Transportes (SENAT), Serviço Social em Transportes (SEST), Serviço de Apoio à 
Pequena e Média Empresa (SEBRAE) e Serviço Social das Cooperativas de Prestação de Serviços 
(SESCOOP). Criado a partir de 1942 (o SENAI) e 1943 (o SENAC), iniciando o que posteriormente fora 
denominado de “Sistema S”, representa um arranjo institucional gerido pelo setor sindical patronal, 
em paralelo à rede pública estatal, para atender de forma mais imediata e direta aos interesses 
empresariais, moldado numa formação mínima de trabalhadores e conta para sua manutenção com 
vultosos fundos públicos (MANFREDI, 2002). 
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Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), dentre outros (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2007). Por isso insistimos: em nenhum 

momento, até o final do ano 2006, houve qualquer proposta de criação de uma nova 

institucionalidade para a educação profissional e tecnológica, muito menos para o 

conjunto dos estabelecimentos federais de ensino. 

 

Artifícios da institucionalidade 

 

A ideia original da criação dos IFs era dar uma nova modelagem de educação 

profissional e tecnológica, estruturada a partir do potencial instalado nos CEFETs, 

escolas técnicas e agrotécnicas federais e escolas vinculadas às universidades 

federais. Quase “par e passo” com a nova institucionalidade, o governo Lula 

expandiu significativamente a rede federal de educação profissional, não só criando 

38 IFs, como também aumentando de 140 unidades escolares, em 2002, para 366 em 

2010. 

De fato, a expansão da educação profissional e tecnológica chama a atenção, 

pois: 

 

Embora o PPA vigente só lhe tenha previsto o aporte de 7,8% dos recursos 

destinados ao MEC, o orçamento dessa modalidade de ensino correspondeu, 

em 2008, a 8,2% do total; e em 2009, a 8,6%. A instituição e a expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é a hipótese 

mais plausível para explicar esse crescimento. As ações orçamentárias 

relativas a investimentos em infraestrutura da rede federal chegaram a 

executar, em 2009, recursos 53% mais altos do que em 2008. Como a 

expansão da rede ainda não está conclusa, é de se esperar que, ao fim do PPA 

2008-2011, a educação profissional e tecnológica tenha consumido uma 

parcela maior dos recursos executados pelo MEC, nos quatro anos de sua 

vigência, do que era previsto inicialmente. (...) Esse dado dá uma ideia do 

peso dos gastos correntes no orçamento da administração pública federal, 

pois a maior parte da dotação de recursos e da execução orçamentária do 

programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica é 

consumida com a manutenção da rede existente e da máquina pública que 
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dela cuida. De fato, em 2009, R$ 1,8 bilhão dos R$ 2,8 bilhões executados por 

esse programa foram gastos com o funcionamento da educação profissional e 

com o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011, p. 149). 

 

Se por um lado é louvável o esforço em expandir a educação profissional no 

Brasil, sob a égide do governo federal, especialmente, levando-se em conta a tradição 

que se construiu na prática do ensino médio “integrado” à educação profissional nas 

Escolas Técnicas Federais, mesmo que marcado por contradições; por outro, 

devemos questionar como as condições efetivas se deram, para o cumprimento da 

oferta da educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades 

de ensino dentro dessa expansão. 

A complexidade começa com a heterogeneidade instaurada nas finalidades e 

obrigações legais dos IFs. Devem oferecer cursos dentro de um sistema extenso e 

diversificado, coexistindo vários níveis/modalidades de educação e ensino: básico, 

profissional e superior. 

“Especializado” na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, pluricurricular e multicampi. Ainda, 

obrigatoriamente, garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender à educação 

técnica de nível médio, priorizando a forma de oferta integrada ao ensino médio, e 

20% para cursos de licenciatura, programas especiais de formação pedagógica com 

vistas à formação de professores para a educação básica, com ênfase nas áreas de 

ciências, matemática e educação profissional. 

Deduz-se que os restantes dos 30% serão preenchidos, embora não 

obrigatoriamente, para cursos superiores de tecnologia, bacharelados, engenharias, 

pós-graduações lato e stricto sensu (BRASIL, 2008b). 

Convém ressaltar que a imposição de quantitativo de matrículas, assinalada 

na própria lei que criou os IFs, é um dos aspectos que os diferenciam em relação aos 

CEFETs. Embora muitos destes também oferecessem cursos superiores e cursos 

técnicos, não o faziam com uma preocupação em estabelecer quantitativo mínimo 
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das suas matrículas entre diferentes níveis de ensino, pois não havia essa 

obrigatoriedade na legislação. 

Para Bueno (2012), o que levou a SETEC a criar uma nova institucionalidade 

no âmbito federal, para a educação profissional e tecnológica no Brasil, foi a 

dificuldade do governo em lidar com várias autarquias com tamanhos, formatos, 

identidades e histórias diversificadas, agravada em função da expansão que se fazia 

presente, na fase I e, principalmente, com a deflagração da fase II. Entretanto, se fosse 

apenas isso, a alternativa mais simples seria incentivar, dar mais recursos e realizar 

os ajustes políticos, administrativos e burocráticos a todos os CEFETs. As 

especificidades que foram criadas na lei de criação dos IFs, que as diferenciam em 

relação a outras entidades, não são tão cruciais que não pudessem ser introduzidas 

no âmbito normativo e adaptadas à institucionalidade anterior. 

Aliás, arriscamos a dizer que a “nova” institucionalidade está muito mais 

vinculada à expansão em relação à fase II e fazem parte do discurso governamental 

que vai construir, a posteriori, uma narrativa associando essa expansão ao PDE, já 

apontados anteriormente. 

Já para Policarpo (2012), no governo Lula, 

 

A transformação da educação profissional em política pública não ocorreu, 

apenas foram criados alguns programas focais definidos pelo Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP). A expansão do ensino 

profissionalizante está se desenvolvendo em decorrência da criação dos 

Institutos Federais (POLICARPO, 2012, p. 12). 

 

Acrescenta ainda que a criação dos IFs nasceu nos bastidores do governo e 

pode ser interpretada como uma espécie de política distributiva, no sentido de que 

não houve conflitos consideráveis pelo seu caráter de compartilhamento de 

vantagens e baixo ônus na ação política. Dá a entender que os atores envolvidos que 

condescenderam com o projeto de criação dos IFs viram mais benefícios em aderirem 

a esse processo e/ou consideraram inútil ou arriscado travar alguma oposição 

(POLICARPO, 2012). 
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Vale lembrar ainda que a expansão, que se deu timidamente em um primeiro 

momento, desenvolveu-se, a todo vapor, depois com o PDE, tendo como uma das 

bandeiras de propaganda “uma escola técnica em cada cidade-polo do país”. 

O lançamento do PDE, em 24 de abril de 2007, se deu com grande divulgação 

nos principais órgãos da imprensa, ao mesmo tempo em que eram anunciadas mais 

de 40 medidas, fazendo parte do mesmo pacote, o chamado “pacto” – “todos pela 

educação”, assim como as diretrizes para o processo de integração de instituições 

federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos IFs, e o lançamento da 

fase II da expansão das escolas técnicas. Nesse período, o então presidente Lula 

estava em início do seu 2º mandato e com a popularidade em alta (PARIZ, 2007). 

Fato curioso, e talvez ilustrativo, foi o pronunciamento do então Ministro da 

Educação, Fernando Haddad, no lançamento das medidas do PDE, em 24 de abril de 

2007: 

 

Na hora da educação profissional, presidente, o senhor fez menção a 150 

cidades-polo que serão anunciadas hoje. Eu quero lhe dizer, presidente, com 

toda a segurança, serão sete ministérios envolvidos na definição dessas 

cidades. Governadores, secretários estaduais, secretários municipais 

consultados para definição dessas cidades (BRASIL, 2007d). 

 

O que fica um pouco deslocado no discurso político é que, no mesmo dia do 

pronunciamento, também é lançada a Chamada Pública MEC/SETEC no 2/2007 

(BRASIL, 2007g), a qual trata de propostas para apoio ao plano de expansão da rede 

federal de educação tecnológica (Fase II). As tais cidades-polos (150 no total) já 

estavam definidas, conforme podemos observar no Anexo I desse documento. Foram 

justamente as cidades citadas nesse anexo que obtiveram a implantação de escolas 

técnicas-profissionais no âmbito federal. Então não cabia, salvo melhor juízo, a 

escolha de cidades citada pelo ministro. Essas já estavam selecionadas, 

possivelmente entre o período de dezembro de 2006 e março de 2007. 

Todas as peças apontam, que a partir da expansão, na sua segunda fase e, 

principalmente, com a criação dos IFs, se instauram como uma proposta do governo, 
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em especial da SETEC, como algo novo, revolucionário. Para tanto, não bastava a 

expansão da rede federal de educação profissional, ainda na vigência dos CEFETs. 

Era necessário, em termos de impacto político, proclamar que os CEFETs não 

atendiam satisfatoriamente, ou não plenamente, aos imperativos do mundo 

produtivo, nas mais recentes transformações tecnológicas da contemporaneidade. 

Para o Secretário da SETEC, no período 2005-2012, Eliezer Pacheco, um dos 

principais defensores e fomentadores da nova institucionalidade, com os IFs, 

 

Inicia-se a construção de uma instituição inovadora, ousada, com um futuro 

em aberto e, articulada com as redes públicas de educação básica, capaz de ser 

um centro irradiador de boas práticas. Os centros federais de educação 

tecnológica (Cefets), as escolas agrotécnicas federais e as escolas técnicas 

vinculadas às universidades que aceitaram o desafio desaparecem enquanto 

tais, para se transformarem nos campi espalhados por todo o país, fiadores de 

um ensino público, gratuito, democrático e de excelência. Com os Institutos 

Federais iniciamos uma nova fase, abandonando o hábito de reproduzir 

modelos externos e ousando inovar a partir de nossas próprias 

características, experiências e necessidades (PACHECO, 2011, p. 12). 

 

Na política governamental, foram criadas, na fase I da expansão da educação 

profissional, 64 escolas ao longo do período 2003-2007, sendo que, desse total, 37 

unidades foram UNEDs de CEFETs já constituídos; 18 foram escolas federalizadas do 

segmento “comunitário” relacionado ao PROEP; nove autarquias novas, através do 

Projeto de Lei no 7.268/2006, transformado em Lei no 11.534, de 25 de outubro de 2007 

(BRASIL, 2009).28 

Seria mais correto dizer “associadas à fase I”, porque o governo, através de 

materiais de propaganda e divulgação, como no documento “Centenário da rede 

federal de educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2009), informa que a 

expansão da fase I se deu a partir de 2005, com a Lei no 11.195/2005 (BRASIL, 2005d). 

Entretanto, é computada a “inauguração” de escolas anteriores a esse ano. Na 

verdade, algumas escolas já estavam construídas, porém foram autorizadas a 

 
28 Foram criadas as seguintes novas autarquias: as ETFs do Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Brasília 
e Canoas-RS; As Agrotécnicas Federais de Marabá-PA, Nova Andradina-MS e São Raimundo das 
Mangabeiras-MA. A ETF de Porto Velho foi transformada em ETF Rondônia (BRASIL, 2007e). 
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funcionar como UNEDs através de Portarias do MEC, em 2003, como foi o caso das 

UNEDs Cachoeiro do Itapemirim-ES, Nova Iguaçu-RJ, Paracambi-RJ e São José-SC 

(BRASIL, 2003a). 

Em relação à fase II, o governo deflagrou a expansão da educação profissional, 

a partir daquele momento associada ao PDE, com o lançamento da Chamada Pública 

MEC/SETEC no 1, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007h), acolhendo propostas de 

apoio à implantação de 150 novas unidades federais de ensino, conforme 

mencionamos anteriormente. 

Um aspecto que é pouco tratado ou subestimado nos trabalhos que tivemos 

acesso, foi a garantia de eleições diretas para os CEFETs, a partir do Decreto no 4.877, 

de 13 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003b), sob o governo Lula, que eliminou a 

existência de lista tríplice para escolha da direção-geral dessas instituições. Aqui 

talvez tenhamos um bom sinal do porquê a quase totalidade dos CEFETs aderiu 

posteriormente à transformação em IFs. E o caso do CEFET-BA, possivelmente, seja 

emblemático nesse contexto de uma nova institucionalidade. 

As lutas e disputas políticas internas em torno das eleições para a Direção 

Geral do então CEFET-BA, ao longo do período 1997-2006, ganharam uma 

importância significativa, haja vista que, por 2 vezes, o governo FHC não respeitou a 

escolha da candidata mais votada pela sua comunidade interna, a Profa. Aurina 

Santana. Ou melhor, a bem da verdade, o governo federal em 2002, nem se deu ao 

trabalho de ter algum desgaste político, considerando-se que foi perpetrado um 

golpe na própria comunidade interna, sem ingerência externa direta, pois inverteu-se 

o desejo da sua comunidade, colocando o Prof. Rui Pereira em primeiro e a Prof.ª 

Aurina em segundo lugar na lista tríplice, confeccionada pelo então colégio eleitoral 

do CEFET-BA. O Prof. Rui Pereira Santana acabou nomeado Diretor-Geral do 

CEFET-BA, em 31 de janeiro de 2002 (LESSA, 2002). 

Essas disputas acabaram reforçando a força política do grupo de oposição da 

política interna no então CEFET-BA, tendo à frente a figura da Prof.ª Aurina, embora, 
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do ponto de vista institucional, não houvesse grandes mudanças nos rumos da 

educação profissional que se praticava até então. Em 2006, ocorreram as eleições 

gerais do CEFET-BA para o cargo de Diretor-Geral. Naquele momento, sob nova 

legislação que garantia a votação direta e não mais o artifício da lista tríplice, 

conforme o Decreto no 4.877/2003 (BRASIL, 2003b), sob o Governo Lula. Dessa vez, o 

grupo opositor saiu vitorioso. Saiu derrotado o Prof. Rui Pereira, o antigo diretor-

geral. 

Esse cenário, apesar de não ser uma explicação única, possa ser um forte 

indicativo do porquê a quase totalidade dos CEFETs aderiu posteriormente à 

transformação em IFs. Isso, na nossa avaliação, é muito mais ilustrativo no caso do 

CEFET-BA. Em outras palavras, haveria uma afinidade de alguns setores internos 

que disputaram as eleições nos antigos CEFETs com o então governo Lula, 

principalmente a partir do final do seu primeiro mandato presidencial. Era inclusive, 

uma reivindicação de grupos e sindicatos das escolas técnicas, agrotécnicas federais e 

CEFETs acabar com a lista tríplice para a escolha dos seus dirigentes máximos, 

prontamente atendida em 2003, no primeiro ano do mandato Lula. 

Já no âmbito do então Conselho Nacional dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CONCEFET), de concreto temos, salvo melhor juízo, dois documentos 

oficiais idênticos. Um datado de 13 de julho de 2007, intitulado “Nota”, no qual o 

CONCEFET tornou pública a sua posição favorável à transformação de todos os 

CEFETs e Escolas Técnicas Federais em IFs (CONSELHO NACIONAL DOS 

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2007) e outro, de 23 de 

agosto de 2007, denominado “Manifestação do Concefet sobre os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia” (CONSELHO NACIONAL DOS 

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008, p. 146), 

referendando e aderindo ao projeto de criação e expansão dos IFs (grifo nosso). 

Segundo Azevedo, Shiroma e Coan (2012), o Decreto no 6.095/2007 “não foi 

aceito por membros do então Conselho Nacional dos Centros Federais de Educação 
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Tecnológica (CONCEFET)”,29 no entanto, esses autores não mencionam nem indicam 

qual fonte dessa informação pode corroborar tal assertiva. E complementam, 

considerando que a não aceitação se deu “porque, além de carimbar o orçamento das 

autarquias com relação à oferta de cursos técnicos de nível médio, mantinha os 

mesmos objetivos previstos para os novos Cefets” (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 

2012, p. 33.) 

Na manifestação original, o CONCEFET, ao mesmo tempo em que concordava 

com a criação dos IFs, propôs alterações superficiais em alguns artigos na minuta 

original de anteprojeto de lei de criação destas instituições. 

Ora, o mesmo manifesto de 2007 do CONCEFET foi reproduzido na íntegra, 

posteriormente, em 2008, no número inaugural da Revista Brasileira da Educação 

Profissional e Tecnológica, periódico mantido pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do MEC (CONSELHO NACIONAL DOS 

CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008).  

Curiosamente, o “anexo” presente na minuta de lei de criação dos Institutos, o 

qual tratava do quantitativo máximo de IFs por unidades da federação, presente no 

documento original da SETEC (Chamada Pública MEC/SETEC no 2/2007) (BRASIL, 

2007g), sequer foi questionado na manifestação oficial do CONCEFET. Apenas é 

citada a palavra “anexo”, mas este não é explicitado, nem problematizado no 

manifesto. Assim, não houve alterações de quantitativos de IFs por estado, 

mantendo-se o mesmo número, tanto no documento original do CONCEFET, quanto 

no projeto de lei do governo federal e na lei aprovada. 

Nos termos do próprio CONCEFET: 

 

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no bojo 

do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, representa o referendo do governo no sentido de colocar com 

maior destaque a educação tecnológica no seio da sociedade como 

 
29 O CONCEFET, a partir de 2009, foi substituído pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). Esse conselho é a entidade que 
congrega e representa as reitorias dos IFs e a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (RFEPCT). 
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instrumento vigoroso no trabalho de construção, resgate de cidadania e 

transformação social. (CONSELHO NACIONAL DOS CENTROS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008, p. 157).  

 

Além disso, em discussões informais e reuniões de conselhos no então CEFET-

BA, o que chegava ao nosso conhecimento da ideia original do governo federal seria 

a criação de um Instituto Federal por estado, algo que não constava na proposta 

original de junho de 2008, enviada ao Congresso Nacional, e já deixava como 

possibilidade em aberto nas diretrizes de criação dos IFs, de acordo com o Decreto no 

6.095/2007 (BRASIL, 2007a). 

Isto é, a existência de um IF poderia se dá em apenas um estado da federação 

ou Distrito Federal, como também poderia abarcar uma ou mais regiões dentro de 

um mesmo estado, embora essas diretrizes, no Decreto no 6.095/2007 (BRASIL, 

2007a), mencionassem que poderiam ser levadas em conta, no art. 1o, § 3o – 

“características históricas, culturais, sociais e econômicas” (BRASIL, 2007a) para 

definição de bases territoriais e localização dos IFs. 

Enfim, para a SETEC, 

 

Houve um grande esforço no sentido de unificar ao máximo as diferentes 

autarquias de um mesmo estado a partir das identidades socioeconômicas de 

uma dada região mantendo sua delimitação em área territorial contínua. Em 

19 estados e no Distrito Federal foi possível constituir um instituto por 

unidade federada. Porém, onde havia um maior número de autarquias com 

tradições institucionais muito diferenciadas tal unificação tornou-se bastante 

complexa. Considerando estas dificuldades, que inclusive levou à 

organização de alguns institutos federais a partir de escolas agrícolas, as 

diretrizes apontadas não foram integralmente observadas, tendo prevalecido 

os consensos possíveis naquele momento. (SILVA, 2009, p. 35). 

 

 

Considerações finais 

 

No nosso entendimento, os consensos possíveis foram ajustados pela força 

política de algumas autarquias (e/ou pela articulação e força política dos seus 
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respectivos diretores-gerais) que conseguiram se manter como unidade sede e/ou 

pela aglutinação sob um mesmo IF, em torno de um conjunto de antigas escolas 

agrotécnicas federais em determinados casos. 

Alguns exemplos pontuais ilustram essa “complexidade” e o jogo político na 

época de criação dos IFs, em 2008. O IF de Sergipe (IFS) foi criado a partir da 

unificação de duas autarquias distintas, o CEFET-SE e a Agrotécnica Federal de São 

Cristóvão. Sua sede ficou em Aracaju e o controle da reitoria ficou nas mãos da 

antiga direção-geral daquele CEFET. Na Bahia, as agrotécnicas federais desse estado 

deram origem ao IF Baiano, com sede em Salvador, sendo que a reitoria ficou com o 

antigo Diretor-Geral da Agrotécnica Federal de Catu.30 O então CEFET-BA deu 

origem ao IFBA, mantendo a sede em Salvador, e sua primeira reitoria ficou com a 

última Diretora-Geral do CEFET-BA, a Profa. Aurina Santana (BRASIL, 2008b). 

Minas Gerais (além de contar ainda com o CEFET-MG) e Rio Grande do Sul 

foram os estados que constituíram mais IFs por ente federado: cinco e três Institutos, 

respectivamente; enquanto que o estado de São Paulo, o estado mais populoso da 

federação, ficou apenas com um Instituto Federal (o IFSP). 

O SINASEFE também contestou alguns aspectos do projeto de lei de criação 

dos IFs, em especial a não inclusão na RFEPCT de outras organizações educacionais 

federais como o Colégio Pedro II, o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

e o Instituto Benjamin Constant, além dos colégios militares. Questionou ainda que a 

proposta dos IFs não possuía diferença significativa em relação aos CEFETs, no plano 

das atribuições e natureza jurídicas, assim como considerava mais importante 

consolidar a identidade dos CEFETs no lugar de criar uma nova institucionalidade. 

Temia também pelos aspectos mercadológicos, ao orientar e estimular a pesquisa 

aplicada associada ao empreendedorismo (SINDICATO NACIONAL DOS 

 
30 O Instituto Federal Baiano foi originalmente formado pelas agrotécnicas federais de Catu, 
Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim. Incorporou posteriormente as escolas agrotécnicas que 
eram mantidas pela Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira – CEPLAC 
(Itapetinga, Uruçuca e Teixeira de Freitas). 
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SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA, 2008d). 

Afinal, de qualquer sorte, a partir do Projeto de Lei no 3.775/2008 (BRASIL, 

2008d), transformado na Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi instituída a 

RFEPCT e criados os Institutos Federais no nosso país. Com exceção do CEFET-RJ e 

do CEFET-MG, que não aderiram à chamada pública para constituição dos IFs, ao 

todo foram criados 38 Institutos Federais, a partir da transformação dos CEFETs 

existentes, agregando as escolas técnicas federais, agrotécnicas federais, e 

incorporação de oito escolas técnicas vinculadas às universidades federais. 

A partir dessa lei, em 2008, ficou instituída formalmente uma rede federal 

composta por todos os IFs, o CEFET-MG, o CEFET-RJ e a Universidade Tecnológica 

do Paraná (UTFPR). Posteriormente, o Colégio Pedro II foi incluído na RFEPCT, 

através da Lei no 12.677 de 25/06/2012 (BRASIL, 2012c). 

Podemos observar a construção de uma institucionalidade que se quer “nova” 

para a educação profissional e tecnológica no Brasil com os IFs, muito embora tal 

institucionalidade esteja bem próxima à estrutura que existia até então nos CEFETs. 

A expansão da educação profissional pela via pública federal, embora 

presente em linhas gerais como política de governo não se deu de imediato. 

Inicialmente, a própria ideia ou proposta de criação dos Institutos Federais não fazia 

parte dos planos governamentais no governo Lula. 

Entendemos que é em função da expansão da Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil que surge uma “nova” institucionalidade e não o contrário. 

Para demarcar politicamente tal expansão, criou-se uma institucionalidade 

diferenciada como algo novo, inédito, enquanto projeto de superação política, para 

distinguir um “antes” e um “depois”, como se expressasse uma ação e sentimento de 

ruptura. Por isso, não bastava apenas alterar internamente os CEFETs, a partir da 

legislação que regulamenta essas autarquias. Foi uma ação deliberada para bradar 

um “projeto de nação”, consubstanciado agora nos IFs. 
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 Por último, a nossa expectativa é de ter no mínimo contribuído para o debate e 

em tentar compreender alguns elementos que fazem parte da construção e 

transformação dos CEFETs em Institutos Federais, como ações contraditórias 

presentes nas propostas e programas de governo, marcadamente ao longo do 

período do governo Lula.31 
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A EDUCAÇÃO DESTINADA AOS TRABALHADORES NO BRASIL NOS ANOS 

FINAIS DO SÉCULO XX E INÍCIO DO XXI: AS DISPUTAS EM TORNO DE 

DIFERENTES PROJETOS E PROPOSTAS CURRICULARES  

 

Nathalia Helena Alem 

 

Introdução 

 

A perspectiva inicial que orienta nossa discussão, a de que os currículos são 

historicamente construídos, torna imprescindível uma análise das forças que 

engendram as disputas e o processo de construção da legislação e de suas 

normativas. A consciência de que os currículos e as leis que os orientam não podem 

ser confundidos com as construções curriculares que se efetivam nas disciplinas 

escolares, no interior das instituições, e que, portanto, não torna menor a necessidade 

de suas análises, pois essas indicam os embates, trajetórias, narrativas e “partituras”32 

construídas, bem como colaboram para o entendimento dos processos históricos que 

se dão nestes espaços (GOODSON, 1995; MONTEIRO, 2014; SILVA, 2007; 

SACRISTÁN, 2013).   

Os estudos desses currículos, bem como os seus processos de construção, são 

importantes fontes que nos informam acerca das posições políticas e dos discursos 

sobre o homem e a sociedade que estão contidos nesses documentos. Em outras 

palavras, esses estudos nos permitem compreender os projetos de homem e 

sociedade que se pretendem construir através dos processos de formação e 

disciplinarização que ocorrem por meio dos currículos e das disciplinas que os 

compõem, no interior de instituições escolares, que são espacial e temporalmente 

datadas, e que reforçam um discurso que legitima e/ou desqualifica outros projetos e 

práticas (POPKEWITZ, 2000; SILVA, 2007). Assim, como afirma Popkewitz (2000): 

 
32 Esse trabalho faz parte de nossas discussões apresentadas na conclusão do nosso doutorado, que 
resultou na defesa da nossa tese. De maneira geral, defendemos a construção de uma ideia de que o 
currículo se constitui como uma “partitura”, cabendo possibilidades de execução pelo professor no 
ambiente da sala de aula (ALEM, 2017). 
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[...] os discursos sobre a educação construídos na formulação de políticas 

educacionais, nos relatórios de reformas e nos documentos de outras posições 

institucionalmente legitimadas de autoridade não são “meramente” 

linguagens sobre educação; eles são parte dos processos produtivos da 

sociedade pelos quais os problemas são classificados e as práticas mobilizadas. 

(POPKEWITZ, 2000, p. 208). 

 

No Brasil, durante as últimas três décadas, os debates em torno da educação 

ganharam força e mobilizaram um número considerável de sujeitos. A construção da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei n. 9.394/1996 

(BRASIL, 1996), é um bom exemplo desse processo extremamente rico e tensionado. 

Envolvendo sujeitos docentes, comunidade acadêmica, políticos, empresários, 

organizações de trabalhadores e patronais, a nova LDB não apenas colocou em 

disputa um projeto de educação stricto sensu, mas o ideal de construção de um novo 

homem/cidadão/sociedade. Aquele era um momento especialmente rico, pois 

significava, por fim, enterrar a antiga LDB, de 1971, e com ela, todo um legado de 

projetos e práticas educacionais relacionados a um dos períodos mais duros da nossa 

história política recente. 

 Por um lado, passamos a ter um conjunto de sujeitos e organizações 

comprometidas com a elaboração de uma nova proposta para o sistema educacional, 

estruturada em diferentes espaços e debatida democraticamente. Nos sindicatos, 

confederações, partidos e associações eram feitas propostas de mudanças para todo o 

sistema educacional. O que não significava uma unicidade nas propostas e ações, 

uma vez que resultaram das discussões e pesquisas de “educadores, pesquisadores e 

parlamentares dos diversos segmentos organizados da sociedade, envolvidos de 

alguma forma com a educação [...]” (KUENZER, 2007, p. 30). No entanto, a proposta 

representava e resumia o anseio de construção de uma LDB que ultrapassasse o 

conceito de educação como sinônimo de escolaridade e que desenhasse um sistema 

educacional que fosse comum para todos os cidadãos.  

Por outro, desde o governo do presidente Fernando Collor de Mello, eleito em 
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1989, e tendo continuidade no governo de Fernando Henrique Cardoso, através de 

um conjunto de medidas na área educacional, que não se assentava na proposta 

constituída nos fóruns acima mencionados, verifica-se a intenção de instituir um 

novo sistema educacional, orientado pelas premissas neoliberais de flexibilização e 

privatização. Essas ações atendiam aos interesses de parte dos intelectuais e 

parlamentares, bem como de setores do empresariado, comprometidos com as 

políticas neoliberais que naquele momento se efetivavam. Como indicado por 

Frigotto; Ciavatta; Ramos (2010, p. 13) “foram sendo tomadas, pelo alto e 

autoritariamente, diferentes medidas legais, numa reforma a conta-gotas, até 

aparecer o projeto do Senador Darcy Ribeiro que, como lembrava Florestan 

Fernandes, deu ao governo o projeto que este não tinha.”.  

 Uma das modalidades mais debatidas e que nas duas últimas décadas passou 

por mais mudanças foi o atual Ensino Médio e, em especial, o Técnico Profissional, 

evidenciando que disputas em torno desta modalidade, engendram muito mais que 

simples propostas educacionais, mas projetos de homem e sociedade. Esses debates e 

disputas em torno dos anos finais do atual Ensino Médio no Brasil ou da formação 

dos trabalhadores não são questões novas e perpassam as discussões e os objetivos 

formativos para a classe dirigente e trabalhadora, conforme sinaliza Kuenzer:  

 

O ensino médio no Brasil tem-se constituído ao longo da história da 

educação brasileira como nível mais difícil de enfrentamento, em termos de 

sua concepção, estrutura e formas de organização, em decorrência de sua 

própria natureza de mediação entre a educação fundamental e a formação 

profissional stricto sensu. Como resultado, ainda continua sem identidade 

[...]. (KUENZER, 2007, p. 9). 

 

 Apesar de datado, o texto de Kuenzer (2007) levanta uma questão importante 

e ainda candente: a falta de identidade desta modalidade de ensino. Afinal, quais os 

objetivos e as funções dessa modalidade de ensino no conjunto do sistema 

educacional brasileiro? Questões como essa ainda hoje mobilizam calorosos debates33 

 
33 A proposta para reformulação do Ensino Médio que se efetivou no país no ano de 2018 é um 
exemplo disso. Apesar de muitas organizações profissionais como a ANPUH (Associação Nacional dos 
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e muitos destes ainda não incorporam as dimensões do Ensino Médio Integrado à 

Educação Técnica Profissional.  

 O que evidencia que as questões apontadas por Kuenzer (2010; 2007) acerca da 

dualidade histórica, presente na educação brasileira, ainda não foi plenamente 

superada, apesar de apresentar as singularidades próprias do momento histórico que 

vivemos. A autora aponta que nosso país, historicamente, constitui-se por diferentes 

modulações, uma educação para formar os quadros da elite e outra para formar os 

trabalhadores, ou seja, produzem “documentos de identidade” bem distintos 

(SILVA, 2007). E que essa separação se mostra de forma mais evidente nos anos finais 

da formação, quando os “quadros dirigentes” recebem uma educação mais 

generalista e até humanista para ingresso nos cursos superiores e a classe 

trabalhadora, uma educação para o trabalho, especialmente o manual. 

 Dessa forma, não há dúvidas de que a análise dessas leis normativas e 

currículos e a das disputas que antecedem a sua construção são muito importantes 

para compreensão do que será realizado ou não nas salas de aula. Como afirma 

Goodson (1995): 

 

[...] o estudo do conflito em torno da definição pré-ativa de currículo escrito 

irá aumentar o nosso entendimento dos interesses e influências atuantes 

neste nível. Em segundo lugar, que este entendimento nos fará conhecer 

melhor tanto valores e objetivos patenteados na escolarização quanto à forma 

como a definição pré-ativa pode estabelecer parâmetros para ação e 

negociação interativa no ambiente da sala de aula e da própria escola. 

(GOODSON, 1995, p. 21). 

 

Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a 

aprovação do projeto do senador Darcy Ribeiro, a LDB, em 1996, e o Decreto 2.208, 

de 1997 (BRASIL, 2001) dentre outras medidas, instituiu-se a completa separação 

 
Professores de História) e a Associação dos professores de Física, bem como sindicatos de 
professores e a ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior) terem se posicionado contra o projeto em questão, este foi aprovado sem a necessária 
discussão.  Em especial, a ANDIFES denuncia o fato de que o Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional, implantado pelo Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004), amplamente difundido em toda a 
Rede Federal, não é considerado pelo projeto e, dessa forma, é inviabilizado por ele. 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

71 

entre a formação profissional e o Ensino Médio, como já apontamos. Assim, esta 

modalidade de ensino passa a se destinar apenas para formação geral e para o 

ingresso nos cursos superiores, ou seja, passa a ser destinada a uma formação geral 

humanística.  

A formação técnica para o mundo do trabalho fica desvinculada do Ensino 

Médio e poderia se dar em paralelo, mas não de forma articulada e/ou integrada. 

Para muitos autores, que pesquisavam e militavam pela construção de um sistema 

educacional que pusesse fim a esta dualidade e fosse ofertado de forma indistinta a 

todos os cidadãos, esse foi um período de grande retrocesso, em especial para o 

Ensino Médio e para a Educação Técnica Profissional. 

Como afirma Frigotto; Ciavatta; Ramos (2010), 

 

A regressão mais profunda, sem dúvida, ocorreu logo após a promulgação da 

LDB, no ensino médio técnico, mediante o Decreto n.2.208/97. Com efeito 

este decreto restabelece o dualismo, ainda que em outros termos, da educação 

dos anos finais, e assume o ideário pedagógico do capital ou do mercado – 

pedagogia das competências para empregabilidade – com base nas Diretrizes 

e Parâmetros Nacionais Curriculares. (PCNs e DCNs). (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 13).  

 

Os CEFETs e Escolas Técnicas Federais foram as instituições mais impactadas 

pelas reformas empreendidas durante o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010). A legislação, inspirada nas políticas 

ditadas pelo Banco Mundial, previam uma profunda reestruturação na organização e 

oferta do ensino técnico profissional no Brasil, com a transferência de boa parte das 

vagas e investimentos públicos para a iniciativa privada e para o terceiro setor, o 

Sistema S34 de organizações sociais35. 

O Decreto 2.208/1997, em seu artigo terceiro, assim determinava: 

 
34 O chamado Sistema S é composto pelos SESI, SENAI, IEL, SENAC e SESC. 
35 Organizações Sociais são "pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades 
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde" de acordo com o Art. 1° da Lei 9.637, de 15 de 
maio de 1998, sendo uma qualificação concedida pelo poder executivo, e desnecessária a 
contratação, via licitação, por parte do Estado. (Lei 9.637/98) 
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Art. 3º. A educação profissional compreende os seguintes níveis: I – básico - 

destinado à qualificação 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; III – 

tecnológico - correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, 

destinados a egressos do ensino médio e técnico (BRASIL, 2001). 

 

O CEFET/BA e suas Unidades no interior foram impactados, assim como as 

outras instituições que formavam a rede, pelo Decreto 2.208/1997, pela Portaria do 

Ministério da Educação de nº. 646, de 14 de maio de 199736, e por seus 

desdobramentos. Já em 1998, não houve entradas para os antigos Cursos Técnicos de 

Segundo Grau. Ofertaram-se vagas apenas para os Cursos Técnicos Subsequentes, 

Ensino Médio propedêutico, para os Cursos Superiores e de Tecnólogos. 

Determinou-se a extinção da oferta dos antigos cursos técnicos de segundo grau, 

assim como a expansão da rede exclusivamente com recursos do governo federal 

(RIBEIRO, 2007).  

 Na prática, os concursos para estas instituições quase se extinguiram, 

diminuindo as vagas para os professores das áreas propedêuticas, principalmente 

para a área de Humanas. A disciplina de História, que já figurava nestes cursos 

assim como as outras da área37, possuindo, no geral, nos cursos Técnicos de Segundo 

Grau ofertados, aulas nos dois primeiros anos, com carga horária entre 1 (uma) e 2 

(duas) aulas semanais por ano38, teve sua presença extinta e sua existência na 

instituição se restringiu aos cursos de Ensino Médio propedêuticos, que não tinham 

um futuro assegurado. 

 
36 A Portaria ministerial aprofunda e especifica as diretrizes do Decreto n. 2.208/1997 
37 Somente com a Lei 11.684/2008 de 02 de junho de 2008 (BRASIL, 2008) há a obrigatoriedade do 
ensino de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. Isso, na prática, significava que o CEFET/BA não 
ofertava tais disciplinas em seus cursos técnicos, mas apenas quando se tratava de subárea ligada à 
formação técnica, como no caso da disciplina Sociologia do Turismo, que compunha o currículo do 
Curso Técnico de Turismo, e permanece ofertada nos Cursos Técnicos Subsequentes. Assim, as 
disciplinas deste grupo podiam ser compreendidas como História, Geografia e Português, e, no 
máximo, Língua estrangeira.  
38 Os cursos que pesquisamos em Salvador foram os Técnicos em Turismo e Eletrotécnica. Na 
Unidade Eunápolis, pesquisamos no curso Técnico em Turismo.  



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

73 

A Portaria MEC Nº 646/1997 assim estabelecia em artigo terceiro: 

 

Art. 3º - As instituições federais de educação tecnológica ficam autorizadas a 

manter ensino médio, com matrícula independente da educação profissional, 

oferecendo o máximo de 50% do total de vagas oferecidas para os cursos 

regulares em 1997, observando o disposto na Lei nº 9394/96. 

Art. 4º - O plano de implantação a que se refere o Art. 1º deverá prever um 

incremento de vagas em relação às vagas oferecidas em 1997 no ensino 

regular de, no mínimo, 50% no período de até 05 anos. 

§ 1º - O ingresso de novos alunos, a partir do ano letivo de 1998, dar-se-á de 

acordo com disposto no Decreto nº 2.208/97 e nesta Portaria. 

§ 2º - No cálculo do incremento das vagas previsto no caput deste artigo, 

considerar-se-á apenas a matrícula no ensino médio e nos cursos 

mencionados nos incisos I e II deste artigo (BRASIL, 2001). 

 

 A reforma empreendida pelo governo Fernando Henrique Cardoso colocava 

para as Instituições Federais que ofertavam a educação técnica profissional a 

seguinte condição: o fim de sua expansão e a diminuição de investimentos. No caso 

dos cursos, ou eram Ensino Médio de formação geral para prosseguimento nos 

estudos, ou eram de formação técnica strito sensu e, neste caso, as disciplinas 

propedêuticas estavam completamente alijadas de contribuir para formação técnica. 

Naquele momento, a indicada dualidade na educação brasileira, em especial para os 

anos finais de formação, no interior dessas instituições, evidenciava-se com toda a 

força. O processo no CEFET/BA não foi exceção e tem sido, inclusive, objeto de 

estudos (RIBEIRO, 2007).  

 O Ensino Médio, pelo projeto colocado em andamento durante os oito anos do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha uma identidade: preparar uma parte 

da população para o ingresso nos cursos superiores. Aos que não conseguissem 

chegar a este segmento de escolarização e/ou não prosseguissem nos estudos, era 

dada a opção da formação técnica profissional, desvinculada da formação geral.  

O aluno/trabalhador que buscava esta modalidade de ensino traria 

conhecimentos da disciplina adquiridos em outros espaços e tempos, mas não teria 

como construir um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento ao longo desse 

processo de formação técnica/profissional, já que esta não constaria de seu currículo 
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de formação técnica. Sem dúvida, o projeto de formação aligeirada de trabalhadores, 

adaptados e prontos a executar as tarefas e regras do mercado de trabalho, ganhava 

corpo com as políticas educacionais para o ensino médio e técnico profissional, ou 

para formação dos trabalhadores, naquele período. Isso trazia implicações claras, 

pelo esvaziamento da formação humanística e social, uma vez que foram retiradas 

disciplinas que oportunizariam a aquisição de ferramentas que possibilitavam este 

aluno/futuro trabalhador a pensar, orientar-se e agir no mundo, para além do 

emprego das técnicas.  

Esse projeto posto em andamento com o Decreto 2.208/1997 encontrou, no 

entanto, grandes resistências. Nas instituições da rede federal, muitos debates, 

discussões e até greves se construíram como contraponto ao projeto que se 

implementava (RIBEIRO, 2007). O descontentamento com os rumos adotados pelas 

políticas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso mobilizou um 

contingente bem heterogêneo de eleitores em 2002, mas que possuíam um 

sentimento comum, a necessidade de mudança. 

A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva traz a marca e o discurso de 

mudança. Em especial, no que tange às políticas educacionais, houve uma intensa 

mobilização e movimentação, no momento que antecede e sucede sua eleição, para 

pôr em movimento as transformações gestadas e discutidas ainda no momento de 

construção da LDB nas décadas de 1980/1990 e preterida pelo projeto Darcy Ribeiro. 

As modalidades que mais uma vez se colocam no centro das discussões são os anos 

finais da Educação Básica, o Ensino Médio e a Educação Técnico Profissional. 

 

Por outra educação técnica e profissional: a construção do Decreto 5.154/2004, uma 

proposta de integração e seus limites 

 

A construção do Decreto 5.154/2004 e a revogação do Decreto 2.208/1997 estão 

envoltas em disputas explicitadas em uma série de documentos e textos acadêmicos 
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(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010). Esse é um processo que ilustra bem o 

período que sucedeu a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mobilizou de 

forma considerável os que pesquisavam, militavam e atuavam na educação 

profissional no país. Os embates giravam em torno da organização de um novo 

modelo de educação e não apenas de um novo modelo de educação profissional, e, 

em último caso, de um novo modelo de trabalhador/cidadão, cidadão/trabalhador.  

 Essa intensa mobilização, movimentação e tensão em torno das expectativas 

de mudanças podem ser percebidas no texto de Frigotto; Ciavatta; Ramos (2010), 

pesquisadores e partícipes deste processo. 

 

No início de 2003, a aposta em mudanças substantivas no país, com a eleição 

do presidente Lula e com a perspectiva de um governo democrático popular, 

levou-nos a sugerir alguns nomes para as Diretorias do Ensino Médio e de 

Educação Profissional da Secretaria de Educação Média e tecnológica do 

Ministério da Educação (SETEC/MEC), bem como assessorar a realização 

dos Seminários Nacionais “Ensino Médio: Construção Política” e “Educação 

Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas”, realizados, 

respectivamente, em maio e junho de 2003. Esse processo manteve-se 

polêmico, em todos os encontros, debates e audiências realizadas com 

representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos não 

governamentais. Todas as contribuições recolhidas nesses momentos levaram 

a um progressivo amadurecimento do tema que não tomou forma em via de 

mão única, ao contrário, manteve as contradições e disputas teóricas e 

políticas sinalizadas desde o início do processo [...]. (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 22-23). 

 

 Apesar da intensidade e da rapidez com que as discussões aconteciam nesse 

período, à construção do Decreto 5.154/2004 resulta também dos embates ocorridos 

anteriormente. Esta seria mais uma etapa da reconstrução do sistema educacional 

brasileiro, em especial para os anos finais da Educação Básica, ou do ensino médio e 

da educação técnico profissional, do período pós-redemocratização, ou pós 1980.  

Claramente dois grandes projetos se colocam mais uma vez em disputa. O 

primeiro estabelece os anos finais como independentes, preparatório para o ensino 

superior e com uma orientação puramente humanística. Nele, o ensino profissional é 

dissociado da formação geral e destinado aos que não conseguiram alcançar o Ensino 
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Médio ou a Educação Superior. O outro projeto procura integrar a formação geral à 

técnica/profissional, dando-lhe a possibilidade de prosseguir nos estudos com uma 

formação técnica/profissional que supere a expectativa de treinamento e de estrita 

inserção no mundo do trabalho.  

Como consta da avaliação de alguns dos participantes da construção deste 

processo de discussão da nova organização da educação para os trabalhadores e do 

próprio Decreto 5.154/2004, 

 

[...] o documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso mesmo, é um 

documento híbrido, com contradições que, para expressar a luta dos setores 

progressistas envolvidos, precisa ser compreendido nas disputas internas na 

sociedade, nos estados, nas escolas. Sabemos que a lei não é a realidade, mas 

expressão de uma correlação de forças no plano estrutural e conjuntural da 

sociedade. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p.26-27). 

 

 Percebemos, de forma bastante explícita, que o grupo que conduzia esse 

processo de construção da nova legislação, que orientaria a educação profissional no 

Brasil, posicionava-se a favor de uma proposta de integração e se inseria num 

grupo/setor que se denomina de progressista39. As críticas apresentadas ao Decreto 

5.154/2004 são resultado das avaliações e pesquisas feitas por muitos estudiosos que 

tiveram uma participação ativa e que, em sua maioria, compunham/compõem esse 

grupo que defende o ensino integrado, e que engendra as proposições de uma 

educação politécnica (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010). Assim: 

 

[...] o debate teórico travado pela comunidade educacional, especialmente 

entre aqueles que investigavam a relação entre trabalho e educação, afirmava 

a necessária vinculação da educação com a prática social e o trabalho como 

princípio educativo. Se o saber tem autonomia relativa face ao processo de 

trabalho do qual se origina, o papel do ensino médio deveria ser de recuperar 

a relação entre conhecimento e prática do trabalho. [...] Não se deveria, então, 

propor que o ensino médio formasse técnicos especialistas, mas sim 

politécnicos. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p.35).  

 

 As leituras dos textos produzidos pelos autores acima citados devem levar em 

consideração as posições que eles defendem. Não que suas avaliações acerca do 

 
39 Vinculados teoricamente ao grupo das Pedagogias Críticas ou Histórico-Crítica (SAVIANI, 2008). 
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processo de construção e implantação do Decreto 5.154/2004 não sejam válidas ou de 

menor importância, mas porque são, explicitamente, informadas por um projeto 

defendido, não apenas no âmbito das proposições acadêmicas, mas da atuação 

militante nesse processo. Assim, há uma dupla possibilidade de apropriação: a de 

referencial teórico e bibliográfico e a documental, uma vez que os autores também 

foram e são sujeitos em disputa na construção do projeto de Ensino Médio e Técnico 

Profissional no país pós 1980. 

 Os limites apontados por esses autores ao Decreto e as normatizações que se 

seguiram são: a) a permanência das possibilidades de articulação entre a Educação 

Profissional e o Ensino Médio, bem como sua dissociação; e b) a circunscrição desta 

modalidade de ensino a uma rede específica. Estes limites ainda seriam uma herança 

do Decreto 2.208/1997 e das forças que defendiam tal projeto. Outro limite do 

Decreto e da política pública que o implementou foi à falta de uma 

orientação/discussão clara que norteasse a Educação Técnica Profissional Integrada 

ao Ensino Médio (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010). 

Nesse cenário, esses sujeitos/pesquisadores apontam os riscos de termos 

consolidado os antigos “cursos técnicos” divorciados da ideia de uma integração que 

promoveria uma educação politécnica e/ou a especialização de instituições nesta 

modalidade de ensino, o que mais uma vez aprofundaria o divórcio entre o Ensino 

Médio regular e a Educação Técnica Profissional (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 

2010), o que iria de encontro às proposições de uma educação orientada pelos 

princípios da politécnica. A confirmação de tais hipóteses, no entanto, segundo esses 

mesmos autores, carece de investigação dos processos, ainda em curso, dentro e fora 

dessas instituições federais de ensino (RAMOS, 2010). 
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Educação Politécnica e o Decreto 5.154/2004 

 

 A perspectiva de uma educação politécnica, que coloca a categoria trabalho 

como princípio educativo, e que vem informando as propostas de uma Educação 

Técnica Profissional Integrada, situa-se no campo dos estudos da Educação e 

Trabalho40, e vincula-se aos estudos de orientação marxista41, as chamadas Pedagogias 

Críticas (SAVIANI, 2008)42. Os autores que defendem uma proposta de Educação 

Profissional Integrada ao Ensino Médio no Brasil, e que estiveram envolvidos com a 

construção do Decreto 5.154/04, em geral, defendem a concepção uma de educação 

politécnica43 (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010). 

 A proposta de educação politécnica, que tem o trabalho como princípio 

educativo e a construção da “escola unitária”, consta das preocupações e escritos de 

Gramsci, inspirado pelas proposições de Marx e Engels. Esses autores são referências 

para diversas obras que informam a proposta de EMI e/ou uma educação politécnica 

no Brasil, inclusive os PPIs do IFBA de 2009 e 2014. 

Os autores que defendem, mesmo com ponderações, o Decreto 5.154/2004, 

seus encaminhamentos e desdobramentos nas políticas públicas recorrem, muitas 

vezes, aos escritos e às categorias de Gramsci, apoiando-se na ideia de que a 

construção de um projeto para a escola e educação perpassa a perspectiva de um 

projeto de construção de sociedade, compreendendo que as escolas tendem a 

 
40 Esse é um Campo de pesquisa consolidado no Brasil, com uma grande e respeitável produção. 
Conta com grupos de pesquisas nas principais universidades brasileiras e um GT atuante na ANPED. 
41 O que não significa que as proposições e defesa de Educação Técnica Profissional Integrada ao 
Ensino Médio, em uma visão orientada pela politecnia, seja uma proposta consensual entre os 
pesquisadores da educação de orientação marxista. Vide as críticas de Nosella (2007). 
42 Esse termo, apresentado por Saviani, autor referenciado pelos trabalhos que tratam de Educação 
Politécnica, refere-se a teorias postuladas no Brasil pós 1980 e se constituíram, naquele momento da 
“necessidade de construir pedagogias contra-hegemônicas, isto é, que em lugar de servir aos 
interesses dominantes se articulassem com os interesses dominados.” (SAVIANI, 2008, p. 402). 
43 A discussão que cerca a nomenclatura Educação Politécnica ou Politecnia empreendida por 
autores como Nosella (2007) e Saviani (2008) não se resumem a questões semânticas, mas de defesa 
de ideias acerca dos projetos de educação para os cidadãos/trabalhadores. Apesar e para além desta 
discussão, o termo tem sido amplamente utilizado pelos autores/sujeitos que estamos utilizando em 
nossa pesquisa, para nomear um projeto de educação integrada, orientado pelo trabalho como 
princípio educativo e que pretende romper com a dualidade histórica da educação no Brasil.  
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estabelecer previamente os papéis e as funções dos sujeitos na sociedade. Sendo 

assim, é necessária a construção de uma escola/educação que possibilite romper a 

dicotomização e hierarquização que elas promovem, e também possibilitar a 

formação de trabalhadores que subvertam essa lógica e transformem a sociedade. 

 Segundo Gramsci (2001), 

 

[...] a marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de 

escola próprio, destinado a perpetuar nestes estratos uma determinada 

função tradicional, dirigente ou instrumental. Se quer destruir esta trama, 

portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola 

profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória (primária - 

média) que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional, 

formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de 

estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. (GRAMSCI, 2001, p. 49). 

 

 Nosso trabalho não tem a pretensão de esgotar nem mesmo de verticalizar as 

discussões acerca da educação politécnica ou da construção da escola unitária. 

Pretendemos aqui compreender como pensam os autores que estão envolvidos, no 

Brasil, nas últimas três décadas, nos debates acerca do ensino médio, da educação 

técnica profissional, na construção e implementação do Decreto 5.154/2004, e que 

norteiam os PPIs da instituição que pesquisamos. Buscamos entender quais 

referenciais são utilizados, bem como as proposições e as críticas que formulam. 

Isso feito, nosso intuito é discutir as propostas para o ensino das ciências 

Humanas, em especial para a disciplina de História, que engendram suas 

proposições, uma vez que esses mesmos autores orientam e informam os PPIs do 

IFBA e os Planos dos Cursos de EMI de Manutenção Industrial e o de Automação 

Industrial, ofertados pelo Campus Salvador que analisamos. 

 Como poderemos ver, as categorias politécnica, educação politécnica e ensino 

politécnico aparecem, com suas respectivas definições, em vários textos de autores 

que pesquisaram/pesquisam, bem como participaram das discussões, acadêmicas ou 

não, que envolveram a educação técnica profissional no Brasil durante o período de 

redemocratização pós 1980 (NOSELLA, 2007).  
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 Para Machado (1991), 

 

[...] no ensino politécnico, não é suficiente apenas o domínio das técnicas; 

faz-se necessário dominá-las a um nível intelectual. Além da iniciação no 

manejo das ferramentas básicas utilizadas nas diversas atividades de 

trabalho, é fundamental permitir à criança e ao jovem o acesso aos 

conhecimentos necessários à compreensão científica do objeto de estudo, seja 

ele uma máquina, um fenômeno da natureza ou uma relação socialmente 

produzida. (MACHADO, 1991, p. 129). 

 

Frigotto; Ciavatta; Ramos (2010) afirmam que: 

[...] o ideário da politécnica buscava romper com a dicotomia entre Educação 

Básica e técnica, resgatando o princípio da formação humana em sua 

totalidade; em termos epistemológicos e pedagógicos, esse ideário defendia 

um ensino que integrasse ciência, cultura, humanismo e tecnologia, visando 

o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 35-36). 

 

 Saviani (2003), um dos precursores e pesquisador referenciado em muitas 

obras no Brasil, declara que: 

 

[...] a ideia de politécnica envolve a articulação entre trabalho intelectual e 

trabalho manual, implicando uma formação que, a partir do próprio trabalho 

social, desenvolva a compreensão das bases da organização do trabalho na 

nossa sociedade, e que, portanto, nos permite compreender seu 

funcionamento. (SAVIANI, 2003, p. 142). 

 

No Dicionário da Educação Profissional, uma obra coletiva, organizado pelo 

Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação da FAE da UFMG, publicado em 2000, 

e contratado pelo governo do estado de Minas Gerais, há um verbete específico para 

o termo politécnica: 

[...] Na teoria pedagógica, ela tem, entretanto, um emprego mais rico e 

complexo, de grande relevância contemporânea em razão das atuais 

mudanças tecnológicas, apesar de ter sido introduzida ainda no século XIX, 

nas propostas de Karl Marx para educação. Nestes termos, refere-se a um 

conceito central do pensamento pedagógico que toma o trabalho como 

princípio educativo. Ele compreende uma avaliação crítica da visão 

pragmática e instrumentalista das relações entre a educação e trabalho e do 

dualismo do ensino geral/acadêmico e ensino profissional, que seriam 

expressões da divisão social do trabalho. [...]. (FIDALGO; MACHADO, 

2000, p. 249). 

 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

81 

 Nosella (2007) aponta que o termo politécnica não existe nos dicionários, 

tratando-se, assim, de um neologismo, faz críticas ao seu uso e à sua defesa, nas 

propostas de uma educação técnica profissional para o EMI, realizadas por autores 

marxistas, que operam com essa categoria. Afirma que muitos pesquisadores, de 

forma equivocada, que são do campo da educação e trabalho, ainda identificam, de 

forma quase espontânea, a “politécnica com a proposta educacional socialista” 

(NOSELLA, 2007, p. 143). Apesar de indicar que a definição utilizada por tais 

autores, engendra a superação da dicotomia na formação dos trabalhadores e sua 

vinculação com uma ideia de educação orientada pelos pressupostos do marxismo. 

 

Considerações finais 

 

 Os termos/categorias Politecnia e Educação Politécnica têm sido utilizados por 

esses autores/sujeitos da construção do Decreto 5.154/2004 e das políticas públicas 

que instituíram os Institutos Federais e o Ensino Médio Integrado à Educação 

Técnica Profissional como orientadores de uma proposta educacional que supere a 

dicotomia formação geral X formação para o trabalho. Mais que isso, os termos têm 

sido usados como uma proposta que colabore para a construção de uma “escola 

unitária” e que possibilite a educação de todos os cidadãos, tendo o trabalho como 

princípio educativo. 

 O pressuposto marxista que o trabalho distingue o homem e orienta essas 

produções e propostas: 

 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 

necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, 

pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, 

então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que 

precede a existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida 

pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do 

homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e 

se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico. (SAVIANI, 

2007, p. 154). 
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Segundo esses autores, a capacidade que o homem possui de transformar a 

natureza pelo trabalho, de forma orientada e com objetivos, baliza e justifica as 

proposições contidas em seus textos, bem como em suas críticas à educação dual 

ofertada na sociedade brasileira e capitalista de forma geral (SAVIANI, 1994). Os 

argumentos defendidos orientam-se pela noção de que é impossível a outros seres 

realizar a tarefa de planejar, executar e avaliar seu trabalho ou a ação de transformar 

a natureza. Assim, o homem, ao educar-se deveria não ter alijadas suas capacidades 

intrínsecas de pensar/executar/pensar, não necessariamente nesta ordem, mas de 

forma dialética. Como afirma Saviani, 

 

[...] trabalhar não é outra coisa a não ser agir sobre a natureza e transformá-

la. Essa ação transformadora da natureza é guiada por objetivos. Este é outro 

elemento diferenciador da ação humana. Os animais agem, também exercem 

uma atividade, mas essas atividades não são guiadas por objetivos. Eles não 

antecipam mentalmente o que vão fazer, mas o homem sim. (SAVIANI, 

2003, p. 133) 

 

A educação politécnica seria capaz de reunir as dimensões humanas na 

transformação da natureza pelo trabalho. O homem formado por uma educação 

norteada por esses princípios teria uma formação teórico/prática e, assim, o dualismo 

histórico, típico do nosso sistema escolar, seria encerrado. Advém daí as críticas, 

especialmente de Frigotto; Ciavatta; Ramos (2010), ao Decreto 5.154/2004 e seus 

desdobramentos, em especial, com a criação da Rede Federal de Educação 

Profissional (FRIGOTTO, 2010). Isso porque a ideia de uma educação politécnica 

transcenderia a formação técnico/profissional e não deveria ser exclusiva de uma 

modalidade ou nível de ensino, mas ser constitutiva de toda a Educação Básica. 

Os mesmos autores, entretanto, indicam que o Decreto foi construído nos 

limites, e dentro das possibilidades da democracia representativa do sistema 

capitalista. Entendem que tal Decreto se constitui em um avanço, porém não 

representa o exemplo ideal de normatização de uma educação politécnica, mas que 

seria um passo. 
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Assim, voltamos a afirmar que a integração do ensino médio com o ensino 

técnico é uma necessidade conjuntural – social e histórica – para que a 

educação tecnológica se efetive para os filhos de trabalhadores. A 

possibilidade de integrar a formação geral e formação técnica no ensino 

médio, visando uma formação integral do ser humano é, por essas 

determinações concretas, condição necessária para travessia em direção ao 

ensino médio politécnico e a superação da dualidade educacional pela 

superação da dualidade de classes. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2010, p. 45). 

 

 Os autores ressaltam que o Ensino Médio Integrado à Educação Técnica 

Profissional, no que está estabelecido pelo Decreto 5.154/2004, avança no sentido de 

integrar uma formação profissional à Educação Básica, sem prejuízo desta. O ideal de 

formação politécnica compreende a não necessidade de uma formação específica 

para o mercado, mas para o manejo com o mundo do trabalho. 

 

O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê? A palavra toma 

sentido moral em alguns usos correntes. Mas não é disso que se trata aqui. 

[...] No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino 

técnico, queremos que a educação geral se torne parte inseparável da 

educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o 

trabalho [...]. (CIAVATTA, 2010, p. 84). 

 

Os Institutos Federais e seus campi foram criados por força do Decreto 

11.892/2008 (BRASIL, 2008) e eram orientados pelo Decreto 5.154/2004 e das 

regulamentações que se seguiram. A partir daí, passam a ofertar uma Educação 

Técnica Profissional Integrada ao Ensino Médio balizados por uma proposta que se 

dispõe a romper com a histórica dualidade de formação: a geral (humanístico-

teórica) e a técnica (trabalho/prática).  

Os cursos ofertados por essas instituições a partir de 2004 devem pautar-se 

pelo Parecer do CNE que indica: 

 

[...] para oferta dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

os critérios são os seguintes: 1. O atendimento às demandas dos cidadãos, da 

sociedade e do mundo do trabalho, em sintonia com as exigências do 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 2.a conciliação 

com as demandas identificadas com a vocação da instituição de ensino e suas 

reais condições de viabilização das propostas; 3. a identificação de perfis 
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profissionais próprios para cada curso, em função das demandas 

identificadas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento 

sustentável do país; 4.a organização curricular dos cursos técnicos de nível 

médio, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e 

tecnológica. (BRASIL, 2005, p. 149-150). 

 

No momento em que temos a aprovação da Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017), 

que reformula o Ensino Médio, todo o processo histórico, permeado por tantos 

embates e disputas para a construção de uma nova possibilidade de educação para 

os cidadãos trabalhadores, é colocada em xeque. No seu Art. 4º, parágrafo 6º, trata da 

formação profissional e técnica e a aproxima da proposta implementada pelo Decreto 

2.208/1997 para as antigas Escolas Técnicas e CEFETs. Não revoga o Decreto 

5.154/2004 e Lei 11.892/2008, mas as bases dessa reforma desconstroem todo os 

pressupostos colocados para uma educação técnica e profissional integrada ao ensino 

médio, e, infelizmente ainda, é um tema pouco discutido. Esperamos estar 

contribuindo para construção e ampliação deste debate. 
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EDUCAÇÃO, TRABALHO E O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA / CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

Cristiane Balthazar 

 

Introdução 

 

Baseado no objetivo de se organizar um espaço sistemático e colaborativo de 

reflexão pertinente à educação profissional, possibilitando a construção de diálogos, 

de interações e trocas de experiências, este artigo pretende promover um debate 

sobre os desafios da formulação da política de educação profissional, através de 

experiência vivida na revisão e construção de um novo Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Enfermagem do IFBA/Eunápolis.  

A história da educação profissional de saúde, em especial da Enfermagem, foi 

pautada pela implementação de legislação específica que, muitas vezes, 

regulamentou situações já consolidadas na realidade de saúde do país, sempre com o 

objetivo de estabelecer uma prática profissional ‘mais qualificada’. A assistência de 

enfermagem, antes do século XX, foi em grande parte feita por um contingente de 

pessoal sem preparo formal para o trabalho, conforme enfatiza Dantas e Aguillar 

(1999, p. 36): “tendo em vista uma lógica de modo de produção capitalista que trouxe 

muitas distorções na prática e produção dos serviços de saúde no Brasil.”. 

 Segundo Bartmann (1997), a regulamentação da prática de enfermagem e a 

definição dos padrões das escolas de enfermagem ocorreram entre as décadas de 

1920/30. Foi em 1955 que se estabeleceu que os profissionais de nível médio: os 

‘auxiliares de enfermagem’ e os ‘práticos de enfermagem’ ou ‘enfermeiros práticos’ 

poderiam desenvolver atividades de enfermagem; sempre sob a supervisão de 

enfermeiros ou médicos. As atribuições para esses profissionais eram todas as 

atividades da profissão, excluídas as de competência exclusiva dos enfermeiros, em 
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geral de cunho administrativo. (DANTAS; AGUILLAR, 1999). 

A Lei nº 5.692/71 fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e os 

cursos Técnico em Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem passaram, efetivamente, 

a integrar o sistema educacional do país ao nível do 2º grau, conforme Bartmann 

(1997). No entanto, paralela à promulgação de atos legais, continuou a existir no país 

a prática de ingresso de trabalhadores não qualificados, sem ensino formal, “os quais 

recebiam, geralmente, treinamento em serviços por parte de médicos e enfermeiros, 

quando estes estavam presentes” (DANTAS; AGUILLAR, 1999).  

 Apenas no final da década de 80, é que a legislação profissional iria dispor 

sobre o exercício profissional da enfermagem, respeitando-se os respectivos graus de 

habilitação e determinando a exclusão do ‘Atendente de Enfermagem’ do quadro da 

enfermagem brasileira (COFEN, 1985 apud BARTMANN, 1997). 

Através da Lei 7.498/86, que regulamentou o exercício profissional da 

enfermagem, excluiu-se o ‘Atendente de Enfermagem’ do quadro profissional e 

autorizou o exercício de suas funções consideradas ‘elementares’ durante o prazo de 

10 anos. Tal situação perdurou por muito mais tempo do que o período inicialmente 

proposto; basicamente porque o número de profissionais existentes naquela 

categoria profissional ultrapassava mais de 190 mil trabalhadores, conforme censo 

realizado pelo COFEN/ABEN, nos anos de 1982 e 1983 (REVISTA FORMAÇÃO, 

2001). 

 Acrescentava-se ainda, para reflexão e análise, outro agravante a essa situação 

apresentada. Trata-se da excludente distorção no modelo de trabalho, que passava a 

predominar no cenário da sociedade brasileira daquela época: 

 

Findo o prazo estipulado em Lei, o COFEN no uso de suas atribuições legais, 

passou a fiscalizar os trabalhadores que não estavam devidamente 

habilitados, enquadrando-os no exercício ilegal da profissão. Para escapar 

dessa fiscalização, as instituições usaram o subterfúgio de não registrar 

adequadamente esses ‘atendentes de enfermagem’ não qualificados, optando 

por uma relação informal de emprego, ou então os registrando em outras 

funções, tais como auxiliares de serviços gerais ou braçais. (REVISTA 

FORMAÇÃO, 2001, n.p). 
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Além da categoria profissional de ‘Atendentes’ permanecer por longo período 

à margem da legislação, outras particularidades dificultaram a regularização da 

situação imposta, em especial, a dos centros formadores/escolas que também não 

estavam preparados para absorver tamanha demanda; ou porque se localizavam, em 

sua maioria, nos grandes centros urbanos e/ou também pela falta de escolaridade 

mínima exigida para o ingresso nos cursos de formação existentes - para a grande 

maioria dos trabalhadores (BRASIL, 2003). 

Grandes transformações aconteceram no cenário sanitário brasileiro no final 

da década de 1980, consideradas ‘marcos históricos’ na construção do novo modelo 

de assistência à saúde, que demandariam mudanças nos postos de trabalho das 

equipes de saúde, principalmente, às ligadas aos serviços denominados de ‘Atenção 

Primária à Saúde’, conforme avalia Vieira: 

 

Passa-se a privilegiar a formação e a qualificação de pessoal de nível técnico e 

auxiliar, seja em função das necessidades de expansão da rede ambulatorial, 

seja em decorrência do baixo nível de qualidade de atendimento prestado nos 

hospitais, em função da polarização do emprego entre médicos e atendentes. 

Nesse período, foi possível detectar um forte crescimento do número de 

postos de trabalho de ocupações ligadas aos serviços básicos de saúde, como o 

técnico e o auxiliar de saneamento e o agente de saúde pública. Já nos 

últimos anos, fica reforçada a importância da participação dos trabalhadores 

de nível técnico e auxiliar no setor da saúde, que passam a totalizar, 

aproximadamente, 40% dos postos de trabalho nos serviços de saúde. 

(VIEIRA et al., 2004, p. 127). 
 

No campo da formação profissional técnica em saúde, muitos desafios foram 

enfrentados, em especial na década de 80 em diante. Frente ao cenário apresentado, 

surgem as experiências de projetos como Larga Escala (1982), Profae (1999), entre 

outros. Por fim, com a criação da rede de escolas técnicas do SUS, a RET-SUS (2000), 

que, segundo Ramos (2010, p. 35), “se desenvolveram sob a referência da integração 

da formação dos trabalhadores com a realidade dos serviços.”. A autora reforça 

ainda que esses projetos foram considerados um marco na política de reconstrução 
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da educação profissional em saúde, com: 

 

Um amplo debate sobre a importância da formação profissional dos 

trabalhadores técnicos em saúde, visando superar o mero treinamento para a 

execução de tarefas, passando a constar da agenda governamental de 

construção de uma política de recursos humanos em saúde. (RAMOS, 2010, 

p. 39). 

 

Nesse contexto, especialmente na área de enfermagem, assumiu-se a 

operacionalização de escolas técnicas denominadas escola-função44, além de outras 

opções que surgiram no cenário nacional, entre elas a Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz (1985), com outras concepções, como 

a politécnica. Cabe lembrar que escolas do setor privado, nele contido o ‘Sistema S’,45 

ofertavam vagas nos cursos de formação técnica e/ou auxiliar, mas, naquele período, 

muitas vezes centralizadas e não, efetivamente, em todas as regiões do país. 

Entre os desafios postos e as experiências vividas, ocorreram muitos debates e 

críticas aos modelos educativos executados naquele período da história da educação 

profissional em enfermagem, que não abordaremos em profundidade neste 

momento, por não ser o foco do texto. 

 

O Curso Técnico em Enfermagem no Instituto Federal de Eunápolis 

 

Embora as Escolas Técnicas Federais, denominadas de ‘instituições 

centenárias’, ofertassem cursos de formação profissional desde 1909, como Escolas de 

 
44 Segundo RAMOS (2010, p. 42), escola-função “refere-se àquela destinada a formar trabalhadores 
inseridos nos serviços de saúde, de acordo com suas necessidades, com ação descentralizada.” 
45 Conforme Glossário do Senado Federal Brasileiro(2020),  ‘Sistema S’ é a expressão que define o 
conjunto de organizações das entidades corporativas, voltadas para o treinamento profissional, 
assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado 
com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema 
S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço 
Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os 
seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s. Acesso em: 16 fev.. 2020. 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

92 

Aprendizes e Artífices, sua tradição de oferta de cursos era no setor industrial, 

agrícola e comercial. No entanto, no decorrer das mudanças legais e institucionais e 

com as transformações dentro do cenário da educação profissional do país, passaram 

a ofertar cursos técnicos na área de saúde. Assim, algumas escolas técnicas federais, 

denominadas naquele período de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), 

ofertavam cursos na área de enfermagem.  

Por meio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, os Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs) foram transformados em Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, o que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Os 

Institutos foram denominados de: 

 

Instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas.  

(BRASIL, 2008). 

 

Os Institutos foram equiparados às universidades federais e também 

passaram a exercer o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de 

competências profissionais, tendo autonomia para criar, extinguir cursos (nos limites 

de sua área de atuação territorial), bem como registrar diplomas dos cursos 

ofertados.  

Na Bahia, conforme relata Lessa (2002, p. 67-68), dois campi ofertavam o curso 

Técnico em Enfermagem: o IFBA/Campus Eunápolis, a partir do ano 1996, momento 

em que a denominação era Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis 

(UNED); e o IFBA/Campus Barreiras, também denominado UNED - Barreiras, a 

partir de 2000. Após a promulgação da Lei 11.892/2008, o CEFET/Bahia foi 

transformado em Instituto Federal da Bahia/IFBA; e a UNED Eunápolis, em Campus 

Eunápolis. 

Conforme texto extraído do Projeto Pedagógico do Curso do IFBA/Campus 
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Eunápolis: 

[...] A partir dessa realidade, a inserção do profissional técnico em 

Enfermagem formado pelo CEFET aconteceu de forma satisfatória, 

modificando o perfil do profissional que atuava até então, sem habilitação. 

Com a desvinculação do Ensino Técnico em relação ao Ensino Médio, o 

curso Técnico em Enfermagem foi ofertado em 2000, seguindo orientações da 

Lei nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 2.208/97. Ao longo dos anos já foi 

ofertado também o Curso Emergencial de Auxiliar de Enfermagem. Através 

da Resolução nº 07 de 16 de setembro de 2002, o presidente do Conselho 

Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, resolve 

convalidar todos os atos destinados à constituição, à organização e ao 

funcionamento do Curso Emergencial para Qualificação do Auxiliar de 

Enfermagem, oferecido pela Unidade de Ensino Descentralizada de 

Eunápolis/CEFET-BA, retroagindo os efeitos desta Resolução a partir de 

julho de 1998, quando foi iniciado o referido curso. Na Resolução nº 08 de 12 

de maio de 2003, foi aprovado o Plano do Curso Técnico em Enfermagem da 

Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis. Através da Resolução nº 

14 de 18 de outubro de 2007, foi aprovado o Plano de Curso Técnico de Nível 

Médio em Enfermagem na Modalidade Subsequente, da Unidade do CEFET-

BA, em Eunápolis. Através da Resolução nº 73 de 12 de agosto de 2014, foi 

aprovada pelo CONSUP a Matriz Curricular do Curso Técnico em 

Enfermagem, na forma Subsequente ao Ensino Médio, com vigência a partir 

do primeiro semestre de 2006. (IFBA, 2017, p. 13- 14). 

 

O curso ofertado, desde o ano de 1996, funciona na modalidade subsequente, 

atendendo à população que já concluiu o ensino médio; “pós-médio, adultos que 

desejam melhorar sua qualificação profissional através de aquisição de novas 

habilidades” e foi um dos únicos que não sofreu “solução de continuidade” quanto 

ao quesito oferta ao público, desde a sua implantação (IFBA, 2017, p.13). 

O contexto da formação profissional técnica em saúde e a ampla legislação que 

sedimenta e orienta os percursos formativos, bem como a que regulamenta a 

profissão, apresentam diferentes momentos. Por um lado, garantiram acesso e 

condições de continuidade aos estudos a uma camada de trabalhadores – em especial 

os da enfermagem; por outro lado, não houve avanços, o que Moura (2012, p.48) 

denominou de “dualidade estrutural histórica”, quando nos deparamos com as 

contradições impostas aos modelos de educação ofertados à classe trabalhadora 

brasileira. 
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Segundo Ramos (2010), às políticas de educação profissional técnica em saúde, 

pautadas no passado pela LDB de 1996 (lei n.º 9.394) e pelo Decreto 2.208/97, 

alinharam-se às políticas educacionais do Ministério da Educação do governo 

Fernando Henrique Cardoso, bem como às orientações do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), e sua expressão mais significativa dessa política foi à adoção 

da ‘pedagogia das competências’46.  

Para a autora supracitada, a afirmação do modelo de competências no ensino 

técnico e profissionalizante é “resultado de um conjunto de fatores que expressam o 

comprometimento dessa modalidade de ensino com o processo de acumulação 

capitalista”. 

Assim: 

Além de atender o propósito de reordenar a relação entre escola e emprego, a 

‘pedagogia das competências’ visa também a institucionalizar novas formas 

de educar os trabalhadores no contexto político-econômico neoliberal, 

entremeado a uma cultura chamada pós-moderna. Por isto, a ‘pedagogia das 

competências’ não se limita à escola, mas visa a se instaurar nas diversas 

práticas sociais pelas quais as pessoas se educam. Neste contexto, a noção de 

competência vem compor o conjunto de novos signos e significados talhados 

na cultura expressiva do estágio de acumulação flexível do capital, 

desempenhando um papel específico na representação dos processos de 

formação e de comportamento do trabalhador na sociedade. (RAMOS, 2010, 

p. 302). 

 

A educação profissional foi separada obrigatoriamente do ensino médio na 

vigência do Decreto 2.208/97, produzindo grandes prejuízos aos dois segmentos, 

durante sua vigência. Sobre isso, Moura (2012, p. 54) apontou prejuízos ainda 

presentes, inclusive nas políticas atuais, “uma vez que é difícil desconstruir todo o 

 
46 Pedagogia das Competências: “A noção de competência é de tal forma polissêmica que 
poderíamos arrolar aqui um conjunto de definições a ela conferida. Uma das definições comumente 
usadas considera a ‘competência’ como o conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e 
aptidões que habilitam o sujeito para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne a um 
ofício, supondo conhecimentos teóricos fundamentados, acompanhados das qualidades e da 
capacidade que permitem executar as decisões sugeridas.” (RAMOS, 2009 apud TANGUY; ROPÉ, 
1997). Sobre o tema sugerimos a leitura do Dicionário da Educação Profissional em Saúde da Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 
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aparato ideológico que fez parte das reformas educacionais dos anos 1990, mesmo 

após sua revogação.”. 

A integração proposta pelo Decreto n.º 5.154/04 sofreria, em sua análise, 

severas críticas quanto ao modelo de integração proposto, que, segundo Moura 

(2012, p.52), apontava “para a possibilidade de integração entre ensino médio e 

educação profissional”, mas mantinha as outras possibilidades de articulação 

previstas no Decreto n.º 2.208/1997 - as formas subsequente e concomitante: 

 

[...] compreende-se que a forma subsequente (grifo nosso) – cursos técnicos 

de nível médio destinados a quem já concluiu o ensino médio – justifica-se 

porque há muitos jovens e adultos que concluíram o ensino médio 

propedêutico de baixa qualidade e que não vão para o ensino superior, nem 

têm condições de inserção em atividades complexas, dentre as opções de nível 

médio. Assim, em razão dessa distorção, que é fruto da incapacidade (ou da 

opção) do Estado brasileiro de garantir educação básica de qualidade para 

todos, os cursos técnicos subsequentes podem contribuir para melhorar as 

condições de inserção social, política, cultural e econômica desses brasileiros 

(MOURA, 2012, p. 55). 

 

A Educação, enquanto um projeto de formação humana, é considerada por 

muitos autores como um “projeto inacabado”, devido às tensões entre as concepções 

teóricas, os sujeitos envolvidos com educação e as correntes pedagógicas que 

orientam a educação dos trabalhadores – em especial em saúde. Hoje, debatemos um 

pouco sobre as contradições dessas concepções e suas práticas no interior da escola e 

sobre um currículo vigente por mais de 10 anos. 

Segundo Ramos (2010, p. 244), na dimensão da historicidade, traz-se o 

pressuposto de que realidade pode ser modificada mediante uma nova hegemonia, 

orientada por uma concepção que reconheça “os trabalhadores como sujeitos 

históricos e responsáveis pela produção da existência humana”. As práticas sociais e 

as educacionais são constantemente construídas e reconstruídas e, nesse processo de 

disputa hegemônica, “sendo relações contraditórias que insistem em se manter, 

podem também potencializar o novo.”. 
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Pensando o currículo na Educação Profissional 

 

Sacristán (2000, p.15) afirma que o currículo “não é uma realidade abstrata à 

margem do sistema educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja.” Para o 

autor, ao definirmos seus conteúdos, estamos efetivamente “descrevendo a 

concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-la, num 

momento histórico e social determinado.” O currículo instrumentaliza a escola e faz 

dela um “sistema social”. 

Silva (2010, p. 15) enfatiza que ao realizarmos debates cotidianos sobre 

‘currículo’, muitas vezes pensamos apenas em ‘conhecimento’ e esquecemos que o 

“conhecimento que constitui o currículo está centralmente, vitalmente, envolvido 

naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade, na nossa 

subjetividade”. Currículo é, portanto, identidade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico – DCN - no Parecer do Conselho Nacional de Educação e Câmara de 

Educação Básica:  

Caracterizam-se como um conjunto articulado de princípios, critérios, 

definição de competências profissionais gerais do técnico por área profissional 

e procedimentos a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas 

na organização e no planejamento da educação profissional de nível técnico. 

(Parecer CNE/CEB 16/99).  

 

Em 2005, ocorreu uma nova reformulação que implementou o currículo por 

competências, vigente até 2018.  Naquele mesmo ano, havia 02 turmas em 

andamento no formato de currículo modular.  

O Plano de Curso - Técnico em Enfermagem/2005 - vigente até o ano de 2018, 

atende ao Decreto Federal n.º 5.154/04, caracterizando-se como um curso técnico de 

nível médio na modalidade subsequente, com a organização curricular disposta sob 

a forma modular.  

 

O desenho curricular compreende um conjunto de competências e 
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habilidades desenvolvidas nos Módulos I, II, III e IV, num total de 1200 

horas teórico-práticas, destinadas ao desenvolvimento de habilidades que 

permitam a construção de competências referentes à certificação profissional. 

Além desta carga horária a partir do Módulo II é acrescida a do estágio 

supervisionado, que totaliza 600 horas. Esse estágio é obrigatório, conduzido 

e avaliado conforme descrito no item do Plano de Estágio. (IFBA, 2005, 

p.14). 

 

Os parâmetros pedagógicos descritos no Plano de Curso de 2005 descrevem a 

utilização de ‘Metodologia de Projetos’, dando enfoque ao processo de construção de 

competências e habilidades no mundo do trabalho, respeitando as experiências dos 

discentes como ponto de partida de sua formação, bem como buscando estimular o 

desenvolvimento de competências e habilidades para intervenção nas áreas clínica e 

social, como projetos comunitários, diagnósticos participativos, visando à promoção 

da reflexão sobre o contexto político social e econômico da vida comunitária e o 

exercício da cidadania, conforme figura 1:  

 

Figura 1: Currículo modular e eixos temáticos dos projetos 

 
Fonte: Arquivos da Coordenação de Curso/COENF. 2018 

 

Aos parâmetros descritos, incluem-se: 

 

a) desenvolvimento de projetos que propiciem interação entre os alunos e o 

contexto socioeconômico e político sanitário, possibilitando a percepção, 

compreensão, interpretação das carências e soluções de problemas de maneira 

interdisciplinar e participativa; b) apoio aos gestores das Instituições 
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prestadoras de assistência à saúde para desenvolver condições de Educação 

Continuada, procurando alternativas para os problemas comuns; c) 

desenvolvimento, durante o curso, da participação dos alunos em projetos de 

pesquisa na comunidade e nos órgãos públicos e privados visando ao 

desenvolvimento da visão crítico-reflexiva dos seus integrantes, incentivando 

o desenvolvimento de habilidades e competências e a interdisciplinaridade, 

relacionada com as vivências práticas; d) vinculação educação e trabalho, na 

perspectiva da laboralidade. (IFBA, 2005, p.14). 

 

As matrizes curriculares referenciais são organizadas no regime modular, com 

os quadros específicos da competência chave e sua função, com as definições das 

competências específicas, suas habilidades e bases tecnológicas. Além de apresentar 

a definição de carga horária disponível para sua realização, convertidas em formato 

de hora/aula de 45 minutos, conforme descrito por Ramos: 

 

[...] esta foi à perspectiva adotada pelo Ministério da Educação no Brasil para 

a elaboração dos referenciais curriculares nacionais do ensino técnico. Estes 

ficaram organizados em matrizes ou quadros de competências por áreas 

profissionais, nas quais se definiram funções, subfunções que caracterizam 

o processo de trabalho; competências e habilidades (‘saber-fazer’) requeridas 

pelos trabalhadores; bases instrumentais, científicas e tecnológicas, 

correspondentes aos conteúdos de ensino ou ‘saberes’ necessários ao 

desenvolvimento das respectivas competências e habilidades. As unidades de 

aprendizagem, preferencialmente autônomas, organizadas como módulos, 

teriam esses parâmetros como base. (RAMOS, 2009, p. 121). 

 

A estratégia de aprendizagem apresentada explana sobre atividades e estudos 

a serem desenvolvidos, sob a coordenação da equipe de professores e desenvolvidas 

em oficinas de projetos, ao final de cada matriz referencial.  Sendo que cada professor 

se responsabilizará por um “corpo de conhecimentos integrados aos outros, 

ocorrendo à complementação dos estudos através de atividades integradas num 

projeto de trabalho a ser desenvolvido e concluído no módulo" (IFBA, 2005, p.22). 

Ainda na perspectiva da proposta avaliativa, esse Plano de Curso contempla: 

avaliar o aluno durante o processo de construção das competências e habilidades, no 

decorrer da implementação dos projetos; visando a superar as dificuldades 

encontradas com a reposição de competências e as reorientações dos trabalhos, por 
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meio de apresentação de relatórios de atividades e avaliação de desempenho. (IFBA, 

2005). 

A proposta de realização de projetos é uma opção pedagógica relevante, 

porém como sinaliza Hernandez (1998), em seu Livro Transgressão e mudança na 

educação: os projetos de trabalho, a realização da proposta de ‘metodologia de projetos’ 

implica na concepção do autor “[...] em superar em grande medida a visão de 

educação escolar baseada em conteúdos programáticos como objetos estáveis e 

universais e transgredir”. O que vivenciamos na execução do plano de curso exposto 

é uma conjunção de atividades: dos projetos realizados durante a execução dos 

módulos I, II, III e IV, com os conteúdos ministrados em sala de aula (1.200 horas) e 

com a jornada de atividades de estágios previstas nos módulos II, III e IV (600 horas). 

Hernandez (1998, p.32) aponta que, nos projetos de trabalho, o conhecimento 

se apresenta como realidades socialmente construídas, e será revivido no 

desenvolvimento dos projetos, na busca de superação do que conhecemos como 

“ensino tradicional, onde se supõe que os conhecimentos são transmitidos pelo 

professor e memorizados pelos alunos”. Por fim, para que propostas inovadoras 

aconteçam, é necessário que mudanças prévias ocorram no interior da escola, nas 

condições materiais de apoio ao desenvolvimento da metodologia, no preparo da 

equipe docente, de técnicos, enfim, de toda a comunidade escolar. 

Ainda sobre os critérios avaliativos, observa-se, no Plano de Curso de 2005, 

uma discriminação dos modelos avaliativos que, além se respeitar a legislação 

nacional vigente, seguem também os critérios internos previstos na Organização 

Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA, 

segundo o Cap. IX, de 20 de novembro de 2008, aprovado pelo Conselho Diretor e, 

16/12/2008. Sobre isso, segue o texto: 

 

Respeitando os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, a 

avaliação será “contínua e cumulativa (...) com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 

os de eventuais provas finais”. Neste contexto, as avaliações têm um caráter 

de diagnóstico, excluindo-se a sua importância de terminalidade de uma 
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etapa. Ao longo do módulo de aprendizagem, serão construídas as etapas do 

processo de forma integrada, entre todas as competências, a fim de que, ao 

término do módulo, haja um produto que envolva todas as competências. 

Durante o desenvolvimento das habilidades serão realizadas atividades 

visando à construção de competências. Essas atividades também servirão de 

avaliação diagnóstica. Ao aluno, para ser considerado habilitado, será exigida 

a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação, 

conforme Inciso VI, Art. 24 da L.D.B. n.º 9.394/96. ( IFBA, 2005, p. 89). 

 

O Plano prevê que o Conselho de Classe Final confeccione a Planilha de 

Resultados Finais e a respectiva condição de competência obtida no período letivo, 

assim definida: a) Habilitado (H); b) Não Habilitado (NH). O discente que não 

conseguir desenvolver pelo menos 60% das competências terá que cursar o devido 

módulo novamente (grifo da autora), a fim de se trabalhar melhor as suas 

deficiências. Para o critério estabelecido de ‘habilitação’ e ‘não habilitação’, não 

existe, nos termos desse Plano de Curso, a possibilidade de aproveitamento parcial 

de conteúdos/competências em que, porventura, o discente tenha apresentado bom 

rendimento.  

Na Organização Didática, em seu capítulo VII – Da Reintegração ao Curso, em 

seu §6º, observa-se que não será concedida a reintegração ao curso para o estudante 

na primeira etapa. Assim, discentes que ingressam na instituição e que não 

apresentem bons rendimentos no módulo I serão eliminados. (grifo da autora). 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem, bem como as normas que 

regulamentam todo o processo avaliativo do IFBA, ainda são temas bastante 

‘delicados’ como referencia o Projeto Pedagógico Institucional: 

 

Possui implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos técnicos e 

metodológicos e atinge aspectos sociais, éticos e psicológicos importantes. 

Sem a clareza do significado da avaliação, professores e alunos vivenciam 

intuitivamente práticas avaliativas que podem tanto estimular, promover, 

gerar avanço e crescimento quanto podem desestimular frustrar e impedir 

esse avanço e crescimento do sujeito que aprende. Existem, pois, efeitos 

diretos, explícitos e efeitos indiretos, implícitos (ocultos), que são associados 

aos processos avaliativos no ensino. (IFBA, 2013, p. 55). 
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Por que mudar? 

 

Observamos que o Plano de Curso de 2005 traz em seus parâmetros 

pedagógicos a proposta de [...] “avaliar o currículo de forma processual, envolvendo 

o corpo docente, discentes e profissionais do serviço, para a permuta de experiências 

e tomada de decisão sobre a sua formação profissional” (IFBA, 2005, p.14). 

No Projeto Pedagógico Institucional – PPI (Salvador, 2013) - em sua dimensão 

IV que versa sobre a estrutura educacional, salienta que “[...] o currículo não se 

constitui num elemento estável, mas opera no sentido de orientar a prática e, ao 

mesmo tempo, ser reformulado diante das transformações correntes no cotidiano da 

instituição.”. 

 

Os currículos devem, ainda, ter compromisso com as realidades locais dos 

campi, visando atender as carências existentes e combater as desigualdades 

para alcançar o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e tecnológico 

regional. Portanto, buscar uma concepção de currículo que aproxime mais o 

aluno das práticas de sua profissão. (IFBA, 2013, p.48). 

 

No ano de 2015, iniciamos, dentro do Colegiado de Curso, as discussões sobre 

avaliação do desenvolvimento do currículo por competências, seus desafios e limites 

após 10 anos de vigência. Naquele momento, entendíamos que a avaliação deveria se 

inserir em nosso cotidiano como um processo “sistemático e formal” e em 

consonância com as mudanças que já haviam ocorrido. Contamos com a colaboração 

do Departamento Acadêmico e Direção Geral do Campus Eunápolis, bem como com 

uma consultoria externa. 

Durante as reuniões e encontros de estudos, observamos como os conflitos, as 

lutas e negociações à luz de diferentes percepções, manifestam-se e demonstram a 

complexidade das relações humanas.  A experiência, nesse processo, nos mostrou o 

quanto novas propostas e sugestões de mudanças se inter-relacionam com as 

experiências pessoais e que cada um tem seu tempo de assimilação dos 

acontecimentos. 
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No processo de reformulação curricular, o reforço de programação de 

avaliações periódicas se refaz; com a previsão de realização de avaliação regular de 

dois em dois anos, como também sempre que se encontrar alguma incongruência. 

Propõe-se que a avaliação seja realizada com base “nas definições dos objetivos do 

curso, nas habilidades, estrutura curricular, flexibilização curricular, atividades 

complementares, pertinência do curso no contexto regional e corpo docente e 

discente.” (IFBA, 2017, p. 105).  

Nos estudos de Moreira e Candau (2014), observamos uma intensa 

preocupação com a temática ‘diversidade cultural’ e os diferentes sujeitos que 

constituem, não só a rede de relações existentes na dinâmica escolar, mas também 

nas políticas públicas que são elaboradas para atender essa diversidade. Os autores 

lembram que “os movimentos sociais de caráter identitário se apresentam com força 

no cenário público, denunciam discriminações e exigem reconhecimento e 

valorização de suas especificidades”; assim, seja no âmbito dos currículos seja nas 

questões relativas ao conhecimento e práticas pedagógicas, as mudanças estão sendo 

desafiadas, 

 

O reconhecimento da diferença, cada vez mais evidente pela centralidade da 

cultura nas reflexões teóricas sobre a sociedade e sobre a educação, representa 

um desafio e pode corresponder a uma importante conquista no cenário 

educacional contemporâneo. Pode estimular novas indagações, novas 

propostas, novos currículos, novos procedimentos pedagógicos, novas 

interações. Nessas interações, procura-se facilitar a ocorrência de relações 

democráticas, dialógicas e igualitárias entre indivíduos e grupos de 

diferentes universos culturais. (MOREIRA; CANDAU, 2014, p. 13). 

 

Durante os debates para reformulação, percebemos lacunas nas propostas de 

garantia do direito às práticas pedagógicas acessíveis a todos os segmentos ausentes 

do ambiente escolar, mas principalmente aos portadores de necessidades especiais, 

com base na ampla legislação que sustenta essa necessidade; cujo acesso é 

referendado no PPI/IFBA como “a porta inicial para a democratização da educação”. 

Desse modo, cabe à instituição:  
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O dever de organizar as ações de acesso aos espaços, recursos pedagógicos 

e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a 

valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades 

educacionais de todos os estudantes. Deste modo algumas medidas devem 

ser tomadas para a efetivação desta perspectiva: - Democratizar o acesso à 

Educação Profissional e Tecnológica para os distintos segmentos da 

sociedade, bem como às condições de permanência adequadas aos 

estudantes, relativas à diversidade socioeconômica, étnico-racial, de 

gênero, cultural e de acessibilidade, de modo a efetivar o direito a uma 

aprendizagem significativa, garantindo maior inserção cidadã e 

profissional ao longo da vida. (IFBA, 2013, p.62). 

 

Sabemos que na educação profissional, em especial na enfermagem, os 

considerados ‘diferentes’, historicamente, foram excluídos, ou tiveram a sua 

visibilidade regida por padrões de normalidade; logo, considerados ‘incapazes’ para 

cuidar do outro. Assim, as pessoas com necessidades especiais ou específicas eram 

naturalmente compreendidas como fora do âmbito profissional e social. Vencer as 

barreiras e compreender a necessidade de mudança dessa concepção não se 

concretizam apenas no papel, mas se constituem um passo inicial necessário. 

O IFBA assume o imperativo de priorizar a qualidade do ensino, seja com 

investimentos em infraestrutura, seja buscando capacitar seus profissionais, além de 

dotar as Unidades da Instituição de Ensino com equipe de profissionais, através da 

Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) 

que tem por objetivo a identificação e acompanhamento dos estudantes com 

necessidades específicas, orientações aos demais setores da escola, acerca das ações 

de: “acessibilidade, adaptações curriculares, metodológicas e de materiais 

pertinentes às necessidades específicas de cada um dos alunos identificados.”. 

 

A escola é um espaço de todos, onde os alunos constroem conhecimento a 

partir do acesso a informações sistematizadas, organizadas em um currículo. 

No entanto, esse conhecimento é construído por meio da capacidade de cada 

um. A forma como os indivíduos se apropria do conhecimento e o transforma 

não pode servir de justificativa para diferenciação das práticas adotadas em 

sala de aula. Deste modo, atender a estudantes com necessidades específicas 

em classes comuns implica em uma mudança da estrutura educacional 

adotada, em um ensino que os identifique enquanto seres singulares e preveja 
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as adaptações necessárias para que haja aprendizagem. (IFBA, 2013, p.65). 

 

Durante o percurso de reformulação, o grupo de docentes do curso foi 

contemplado com duas capacitações em parceria com os profissionais da CAPNE. E, 

por muitas vezes, recebemos apoio dessa equipe durante reuniões específicas de 

trabalho e de avaliação para tratar sobre o tema, uma vez que, em 2017, recebemos 

uma aluna portadora de necessidade específica.  

Desse modo, ao refletir sobre a pergunta que abre esta seção: “para que 

mudar?”, observamos os apontamentos contidos no Projeto Pedagógico Institucional 

do IFBA: 

Hoje, entende-se que a melhoria da qualidade social da educação implica 

numa percepção do ser na sua totalidade, do cognitivo e epistemológico ao 

ético; do técnico ao estético; do imediato ao transcendente. A experiência 

ética propicia o investimento nos sujeitos humanos, inserindo-os no universo 

da sociabilidade e das relações. A legitimidade da educação perpassa pela 

dimensão ética. A dimensão estética possibilita a vivência prazerosa do 

processo educativo, despertando para o conhecer/conhecer-se, saber/saber-se, 

fazer/fazer-se, sentir/sentir-se. A dimensão epistêmica é necessária para dar 

significado ao rumo do conhecimento, para dar consistência e 

intencionalidade à educação. (IFBA, 2013, p. 102). 

 

Em Silva (2010, p. 148), observamos que o currículo é “uma invenção social 

como outra qualquer”, e como tal é “resultado de um processo histórico”, 

evidenciando as diferentes visões do mundo, construídas através de processos de 

“disputa e conflito social”. 

 

Com a noção de que o currículo é uma construção social aprendemos que a 

pergunta importante não é ‘quais conhecimentos são válidos’, mas sim ‘quais 

conhecimentos são considerados válidos’ [...]. Todo conhecimento depende da 

significação e esta, por sua vez, depende de relações de poder. Não há 

conhecimento fora desses processos. (SILVA, 2010, p.149). 

 

Nos estudos de Santos (2016), encontramos uma análise do processo vivido 

durante a reformulação do projeto pedagógico do curso de 2000 para 2005 - a partir 

da trajetória dos professores - a autora aponta para a possibilidade de realizarmos 

novos estudos que abordem também a avaliação dos demais sujeitos (sócio- 
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históricos) envoltos no processo de construção do currículo integrado para o curso 

subsequente, no que tange à “relação de reforma curricular e ao contexto social e dos 

grupos a quem tal proposta interessa [...]”. 

 

Nessa perspectiva, não existem fórmulas prontas, e as estratégias para 

efetivação da politecnia e da omnilateralidade, no bojo do currículo 

integrado, vão sendo definidas de modo intuitivo, conforme as necessidades e 

o perfil da realidade escolar. Não obstante, a união do ensino com o trabalho 

produtivo, a afirmação do trabalho como princípio educativo e a busca de 

superação da fragmentação, com vistas a uma melhor compreensão da 

realidade, e objetivando superá-la, ao que parece, são marcas indispensáveis 

permeando as estratégias. (SANTOS, 2016, p. 138). 

 

A proposta de currículo, aprovada em 2017, propõe-se a formar profissionais 

conscientes e comprometidos socialmente, capazes de atuar em diversos campos da 

sua área de formação, contemplando os principais desafios postos à compreensão do 

mundo contemporâneo. Portanto, há a necessidade de requerer do profissional 

sólida formação teórica e metodológica, a fim de garantir ampla reflexão em sua 

prática profissional, de modo que possa atuar nas demandas sociais, oriundas de 

suas diferentes relações e necessidades (IFBA, 2017). 

Nesse contexto, as atividades interdisciplinares e a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão deverão ser desenvolvidas em todo percurso formativo 

do aluno, como também serão contempladas através da disciplina específica de 

Trabalho de Conclusão de Curso/Práticas Profissionais Integradas - TCC/PPI, com 

carga horária 30 horas, equivalente a 40 horas/aula. Tal componente será ministrado 

no quarto semestre do Curso Técnico em Enfermagem em uma disciplina nuclear 

que dialogará com outras disciplinas47. 

 
47 TCC/PPI se caracterizem em práticas inovadoras dos currículos voltados à formação para a prática 
profissional, auxiliando no desenvolvimento integral do discente como cidadão, a partir da 
integração entre conhecimento científico, tecnológico e sócio histórico; configurando-se como 
prática interdisciplinar, articulando teoria e prática no processo ensino-aprendizagem e na formação 
para o trabalho, incorporando elementos socioculturais e superando ações fragmentadas de 
conhecimento e da organização do currículo. A construção da disciplina TCC/PPI poderá se englobar 
com as diversas áreas do campo da saúde. Além disso, ela deverá apresentar um caráter transversal, 
podendo dialogar com outras temáticas, como acessibilidade de pessoas com necessidades 
específicas e com deficiência, educação em Direitos Humanos, formação baseada na cultura de 
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Considerações finais 

 

Sabemos que este processo ‘inacabado’ por origem exigirá de todo seu corpo 

docente um esforço importante e fundamental de se buscar estratégias para executar 

a proposta por ora aprovada; como também requererá que estejamos críticos e 

atentos aos possíveis erros que, certamente, ocorrerão durante o percurso dessa 

experiência; bem como às mudanças ocorridas no decorrer do processo de 

implementação de tais atividades, tanto no campo teórico quanto no prático, 

atendendo às demandas educacionais e às políticas públicas. 

Importante que estejamos, do mesmo modo, cientes de que estudos mais 

aprofundados sobre toda a demanda que emana da garantia do direito universal à 

educação e à saúde e dos apontamentos das pesquisas em trabalho e educação 

profissional serão, de sobremaneira, importantes para entendermos as contradições 

do mundo do trabalho que não serão resolvidas apenas na viabilização do currículo 

escolar. Reiteramos nossa determinação e resistência na luta pela qualidade da 

formação profissional, pautada no diálogo, na reflexão e na disposição às mudanças 

que contribuem para a formação humana integral. 
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

NOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

Geralda Terezinha Ramos 

 Maria Neusa de Lima Pereira                                                                                                          

 

Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância do processo de avaliação 

da qualidade da Educação Superior nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), compreendendo o contexto de inserção da política de avaliação 

interna e externa, no modelo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES (Lei n° 10.861/2004), e os desafios que vêm sendo enfrentados.  

Os IFs foram criados em 2008 pela Lei º 11.892 e representam um modelo de 

instituição que possui organização vertical, visando à superação de dicotomias entre 

ciência e tecnologia, entre teoria e prática. Trata-se, pois, de uma proposta de caráter 

inovador, como afirma Silva (2009): 

 

[...] é da natureza dos institutos federais validar a verticalização do 

ensino e balizar as suas políticas de atuação pela oferta de diferentes 

níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, básica e 

superior com base em uma concepção e implementação de projeto 

pedagógico cujos currículos se caracterizem pela flexibilidade, itinerários 

de formação que permitam um diálogo rico e diverso em seu interior e 

integração dos diferentes níveis da educação básica e do ensino superior, 

da educação profissional e tecnológica, na formação inicial e na formação 

continuada. (SILVA, 2009, p. 24-25). 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir da caracterização dos IFs, enquanto 

Instituição, e da análise do atendimento às exigências do SINAES para identificar os 

desafios, as possibilidades e os avanços que essas instituições vêm apresentando no 

processo de avaliação da qualidade da Educação Superior em uma década.  

A compreensão dessa nova institucionalidade, com seus pressupostos, 
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concepções filosóficas, objetivos, estrutura, dentre outros, são fundamentais para a 

compreensão desse novo cenário no âmbito da educação profissional e tecnológica, 

uma vez que a educação superior se insere nesse contexto como modalidade de 

ensino na Rede Federal. 

 

Caracterização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

Os IFs foram criados, após vários momentos de reflexões e discussões, 

especialmente quanto à necessidade de fortalecer a educação, na Educação 

Profissional, baseados em uma educação humanístico-técnico-científica, 

comprometidos com a realidade local e com a construção dos saberes dos cidadãos 

brasileiros, considerando-se as demandas sociais em prol de uma sociedade mais 

justa e igualitária, atuando em todas as regiões brasileiras. 

A criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

representou uma inovação para 38 IFs, 02 CEFETs, a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), 23 Escolas Técnicas vinculas às Universidades Federais e 

o Colégio Pedro II, instituições que atuam em vários campi. Atualmente tem 651 

campi autônomos no país.  

A proposta curricular dos IFs deve contemplar a oferta de Educação Básica, 

principalmente em cursos de ensino médio integrado à educação profissional 

técnica; ensino técnico em geral; cursos superiores de tecnologia, licenciatura e 

bacharelado, priorizando áreas de ciência e a tecnologia, em particular as 

engenharias, bem como programas de pós-graduação lato e stricto sensu, sem 

deixar de assegurar a formação inicial e continuada do trabalhador e/ou dos futuros 

trabalhadores. 

Dentre as especificidades dos IFs, pela Lei nº 11.892/2008, destaca-se a garantia 

de no mínimo 50% das vagas para a educação profissional técnica de nível médio, 

com prioridade para os cursos integrados. O mínimo de 20% para oferta de cursos 
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de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica. As demais vagas são 

destinadas a cursos de bacharelado (especialmente as engenharias), pós-graduação 

e cursos de formação inicial e continuada. Prevalece à oferta de vagas para cursos 

técnicos, com uma organização curricular integrando a formação geral e a formação 

profissional, e cursos de formação de professores. O princípio da autonomia define 

metas e objetivos a serem cumpridos para que as instituições da Rede efetuem o 

planejamento de ações para cumprir o disposto na lei de criação. 

Quanto ao(s) modelo(s) de gestão, os IFs possuem natureza jurídica de 

autarquia e são detentores de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. O Artigo 9º destaca que cada IF será organizado 

em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada 

campus e a reitoria, exceto no que diz respeito à gestão de pessoas, encargos sociais e 

benefícios aos servidores. 

Essa institucionalidade exige um novo modelo de gestão, pautado em 

princípios de democracia e participação de todos, onde o diálogo 

permanente/contínuo com os segmentos da Instituição deve ser constante, 

assegurando clareza de ideias e opiniões, transformando as metas e objetivos comuns 

a todos da comunidade institucional. 

A lei apresenta aspectos necessários para a efetivação da gestão com 

princípios democráticos: a criação do Colégio de Dirigentes (órgão da administração 

de caráter consultivo por campus) e Conselho Superior, de caráter consultivo e 

deliberativo, com representações dos vários segmentos da comunidade acadêmica. E, 

ainda nos processos de gestão, são várias as possibilidades de comissões internas 

para garantir a participação de representantes no desenvolvimento das políticas e 

diretrizes. 

A estrutura multicampi permitirá que ações contribuam para o 

desenvolvimento de aprendizagens e saberes que possibilitem a construção de 

conhecimentos para uma participação ativa e cidadã na vida em sociedade. Isso 
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porque as relações com as comunidades dos campi com as comunidades dos 

municípios de sua área de abrangência propiciarão conhecimento dos espaços 

geográficos, das demandas econômicas, sociais e culturais, fundamentais para a 

construção e desenvolvimento de projetos voltados para as necessidades e vocações 

do contexto local e regional. 

Uma outra característica dos IFs, disposta na Lei, é a estrutura pluricurricular, 

estabelecendo também um grande desafio nesse modelo de instituição que prioriza 

ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade. Essa pluralidade e 

diversidade de cursos e currículos devem constar expressamente no projeto 

pedagógico, onde o trabalho, concebido como princípio educativo, apresenta seu 

eixo central na organização curricular. 

Assim, a Lei de criação dos IFs  imputa-lhes a missão de responder, de forma 

ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de 

conhecimentos científicos e por suporte aos arranjos produtivos locais, voltados para 

a promoção da justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com 

vistas à inclusão social e busca de soluções técnicas, geração de tecnologias e 

inovações tecnológicas. 

Ressalta-se a importância da atuação das instituições em Rede. O caráter de 

Rede Federal de Educação Profissional, estabelecido pela Lei Nº 11.892/2008, 

legitimou a sua identidade. Silva (2008) afirma que isso se deu pelo fato dessas 

instituições de ensino atuarem na oferta de educação profissional e tecnológica e 

estarem subordinadas a um mesmo órgão do MEC, com a mesma fonte de 

financiamento e sob as mesmas normas de supervisão. Cita ainda que, na referida 

Lei, o termo rede é compreendido não somente como um mero agrupamento de 

instituições, mas como forma e estrutura de organização e funcionamento das 

mesmas. 
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O SINAES e as especificidades para a oferta de cursos superiores nos IFs.  

 

Em virtude da oferta de cursos superiores, os IFs são equiparados às 

universidades federais, quando se trata de regulação, avaliação e supervisão, 

conforme § 1o do Artigo 2º da Lei Nº 11.892/2008. Assim, o disposto na Lei do 

SINAES, quatro anos antes da criação dos IFs, exigiu do INEP e demais órgãos 

envolvidos o desenvolvimento de várias ações para o aprimoramento da avaliação 

na Rede Federal de EPT. 

Silva (2009) afirma que a gestão de cada instituto e da rede tem um caráter 

sistêmico e exige o reconhecimento da autonomia de cada unidade, a busca do 

equilíbrio estrutural entre os campi de um mesmo instituto e entre os institutos entre 

si. Para a autora, isso implica que a gestão deve se fundamentar na essência, no 

respeito, no diálogo e na construção de consensos possíveis, tendo sempre como 

horizonte o bem da comunidade.  

Outro aspecto que demandou estudos e orientações para aplicar o disposto no 

SINAES foi a estrutura multicampi, uma vez que cada campi é sede em sua área de 

abrangência, não sendo, pois, tratado como campus fora de sede. 

 Após essa breve caracterização dos IFs, faz-se necessário uma descrição dos 

processos avaliativos dispostos no SINAES, considerando o desafio que os Institutos 

tiveram para se equipar às Universidades Federais em termos da regulação da 

educação superior conforme disposto na legislação. Trata-se do desafio de implantar 

cursos superiores, especialmente os de graduação, atendendo ao marco regulatório 

vigente, com um modelo de avaliação da qualidade consolidado pelo SINAES (Lei 

10861/2004). 

Dentre os indicadores dispostos no SINAES têm-se os indicadores de cursos e 

de instituições, sendo eles: CC (Conceito de Cursos) e CI (Conceito Institucional),  

oriundos da Avaliação Externa de Cursos e Avaliação Externa Institucional;   CPC 

(Conceito Preliminar de Cursos) e  IGC (Índice Geral de Cursos), indicadores que 
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têm como principal insumo os resultados do ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes).  

 

A Avaliação Institucional no SINAES 

 

Para a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, a 

avaliação da instituição é aquela que, a partir de uma visão sistêmica e integrada, da 

totalidade dos diferentes sujeitos que compõem a comunidade acadêmica, busca 

identificar o grau de coerência entre missão e as políticas institucionais realizadas.  

A CONAES define a  Avaliação Institucional como processo que envolve o 

esforço da instituição em se conhecer e ser conhecida por outros setores da sociedade 

e que, articulada ao planejamento, poderá contribuir de forma decisiva na gestão 

estratégica da IES, destacando que a ênfase na autoavaliação e na sua prática 

educativa tem como objetivo gerar, nos membros da comunidade acadêmica, a 

autoconsciência de qualidade, dos seus problemas e de desafios por meio de 

mecanismos institucionalizados e participativos de realização (MEC/CONAES, 2004). 

Com a aprovação da Lei Nº. 10.86/2004, alteram-se os parâmetros norteadores 

das políticas de avaliação da educação brasileira. Seu objetivo principal estava 

direcionado a construção de um sistema nacional de avaliação da educação superior 

que articulasse a regulação e a avaliação educativa, esta última de caráter formativo, 

norteada para a atribuição de juízos de valor e mérito, tendo em vista o aumento da 

qualidade dos cursos e das instituições. 

Nesse sentido, 

[...] o enfoque a ser adotado considera a Avaliação Institucional não como 

um fim em si, mas como parte de um conjunto de políticas públicas, no 

campo da educação superior, voltadas para a expansão do sistema pela 

democratização do acesso, para que a qualificação do mesmo faça parte de 

um processo mais amplo de revalorização da educação superior como 

parte de um projeto de desenvolvimento da nação brasileira. (SINAES, 

2007, p. 30-31).  
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Dessa forma: 

[...] a Avaliação Institucional deve constituir-se em uma ampliação dos 

âmbitos, objetos, procedimentos e instrumentos de avaliação para além dos 

atualmente praticados, procurando sempre assegurar a integração, a 

participação, a globalidade, a relevância científica e social, a articulação da 

regulação com a emancipação, do institucional com o sistêmico. Tendo em 

vista essencialmente melhorar o cumprimento da responsabilidade social e 

científica das instituições em particular e da Educação Superior em seu 

conjunto, o Sinaes propõe-se a incorporar aos processos avaliativos todos os 

agentes, todas as dimensões e instâncias das IES, respeitados os papéis 

específicos dos participantes, a identidade e a missão de cada uma delas. 

(SINAES, 2007, p. 101-102). 

 

Há um entendimento que a Avaliação Institucional – AI deve ser 

desenvolvida como processo periódico e sistemático, de forma cíclica e renovadora, 

alicerçada na análise e síntese das dez dimensões, como também nas especificidades 

da IES. Esse processo permite a revisão e reformulação, a partir da análise das 

prioridades estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e no 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI, assegurando a participação dos diferentes 

atores envolvidos na construção de novas alternativas e práticas. Como atividade 

permanente, a AI passa a se constituir instrumento facilitador na construção e/ou 

consolidação de uma cultura de avaliação, capaz de assegurar a identificação, o 

envolvimento e o comprometimento da comunidade interna. 

Na análise dessa sistemática, os IFs formam um conjunto especial de IES. 

Estão presentes em todos os estados da federação e sua forma de organização 

acadêmica, seguindo o modelo das universidades, tem contribuído 

significativamente para a produção de conhecimentos e de tecnologias para o país. 

Além disso, conta com corpo de docentes e pesquisadores altamente qualificados, 

capazes de mobilizar os setores acadêmico-científicos em âmbito nacional para 

produzir uma reflexão sobre os paradigmas teóricos e epistemológicos da avaliação. 

Esses paradigmas promovem nos IFs, ações de gestão semelhantes às universidades 

federais, com a prática da administração colegiada, além do vínculo com o MEC. 

O INEP, responsável pela operacionalização das ações de avaliação externa, 
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busca aprimorar o processo, atualizando os instrumentos de avaliação que 

trouxeram avanços e promoveram melhorias. A ABMES48 entende que nos referidos 

instrumentos ainda prevalece o modelo de universidade como padrão de qualidade 

de cursos, apesar do esforço do INEP/CONAES em garantir as especificidades dos 

cursos superiores de Tecnologia e Licenciatura. 

Outra tendência observada nos últimos anos é o aumento da oferta de cursos à 

distância, exigindo atualizações do marco regulatório (Decreto nª 9.057, de 25 de 

maio de 2017 passa a disciplinar a oferta de cursos na modalidade a distância na 

educação superior). 

 

A Importância das CPAs para se instituir a cultura da autoavaliação institucional. 

 

O INEP, ao publicar um documento norteador para as IES relacionado ao 

processo de autoavaliação, destaca que a  Avaliação Interna é um processo contínuo 

por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, 

buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar 

a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Reforça ainda que cada 

instituição deve constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu 

processo interno de avaliação e socializar informações.  

Orienta, no referido documento, que todas as CPAs precisam ser cadastradas 

no INEP, visando uma interlocução sistemática e produtiva com vistas à efetiva 

implementação do SINAES. Sugere que a CPA seja composta por um grupo de 

pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento de todas as 

ações previstas no processo avaliativo, contando, na sua composição, com a 

participação de representantes de todos os segmentos da comunidade universitária e, 

também, da sociedade civil organizada. Há um calendário definido de postagem dos 

 
48 https://abmes.org.br/arquivos/publicacoes/abmes_cadernos_29.pdf. Acesso em 02/09/2019, à 
9h30min. 
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relatórios parciais e final da Avaliação Interna da instituição, dependendo do 

período do ciclo avaliativo orientado pela CONAES. 

Nesse contexto, os IFs, em um primeiro momento, tiveram que se apropriar e 

construir novos saberes para instituir as suas CPAs. O desafio maior foi o de adequar 

o modelo de CPAs com orientações previstas na legislação sobre como 

operacionalizá-las para uma estrutura multicampi. O resultado observado é o modelo 

de semi-descentralização, aplicado em grande parte dos IFs, onde há uma CPA 

Central na reitoria do IF e cada campi tem uma CPA local, de certa forma 

subordinada à CPA Central.  Somado a esses, ainda se tem o desafio de receber 

comissões de avaliadores, em sua grande maioria formada por professores com vasta 

experiência em faculdades isoladas ou universidades, demonstrando o 

desconhecimento do modelo inovador dos IFs.  

Atualmente, com a expansão do BASis (Banco de Avaliadores), onde muitos 

professores de IFs foram se integrando com a participação destes nos cursos de 

formação continuada pelo INEP, já há uma compreensão instituída quanto à 

avaliação de cursos superiores de tecnologia (CSTs), no entanto ainda se faz 

necessário refletir mais sobre a avaliação institucional externa dos IFs.  

Os CSTs, conforme parecer CNE nº 29/2002, são cursos essencialmente de 

graduação, com características diferenciadas de acordo com o respectivo perfil 

profissional de conclusão. Portanto, devem: 

 

[...] contemplar a formação de um profissional “apto a desenvolver, de forma 

plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional”, e deve ter 

formação específica para: aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação 

tecnológica; difusão de tecnologias; gestão de processos de produção de bens e 

serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora; manutenção das suas 

competências em sintonia com o mundo do trabalho; e desenvolvimento no 

contexto das respectivas áreas profissionais. (PARECER CNE nº 29/2002. p.4). 

 

Nesse sentido, a avaliação desses cursos nas IES exigiu muitos olhares e 

reflexões quanto às suas especificidades. Assim, o INEP, ao atualizar os instrumentos 
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de avalição, inovou no que se refere a essa modalidade de graduação, mesmo sendo 

um instrumento único de avaliação para todas as modalidades de graduação, 

diferenciando tais instrumentos apenas no que se refere aos atos autorizativos. 

Cabe, portanto, às CPAs dos IFs, o papel importante de articulador interno e 

de sugerir procedimentos operacionais que contribuam para a definição de uma 

metodologia de atuação sistêmica, especialmente quanto ao planejar, organizar e 

aplicar, coerentemente, a avaliação da instituição conforme disposto nas orientações 

legais, contribuindo assim, no fortalecimento do processo de avaliação, como busca 

da melhoria contínua da educação superior no país. 

Dentre tais orientações, destaca-se que a avaliação interna deve ser um 

processo de reflexão sistemática, metódica, organizada e a busca da qualidade da 

Educação deve ser intencional, que permita a IES voltar-se a si mesma e ser mais 

transparente e comprometida com as transformações sociais. Deve ser periódica e 

usar a comunicação como instrumento para socializar os problemas, os desafios e as 

intervenções necessárias, não devendo se caracterizar como uma atividade 

meramente proforma para cumprimento de exigência legal do MEC. 

Finalmente, registra-se a importância da CPA no processo de aprendizagem 

institucional e consolidação da cultura da autoavaliação como insumo 

imprescindível na tendência atual das políticas nacionais de regulação da educação 

superior: a autorregulação que vem sendo discutida pelas instâncias superiores 

responsáveis pela regulação do processo de expansão com qualidade.  

 

Considerações finais 

 

No decorrer deste trabalho, foi possível observar que o Sistema de Avaliação 

estabelecido pelo SINAES está amplamente difundido. No entanto, em muitos 

institutos federais, o conhecimento ainda está muito centralizado, necessitando ainda 

de procedimentos metodológicos utilizados pelas CPAs que oportunizem uma maior 
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reflexão sobre a natureza e missão dos IFs na educação nacional e, sobretudo, a 

consolidação do processo de implementação das CPAs em todas as unidades da 

Rede Federal, de forma consciente e clara  para a condução do processo de 

autoavaliação institucional . 

Por fim, conclui-se que a autoavaliação se constitui em um processo que 

promove o autoconhecimento dos sujeitos envolvidos, produzindo um movimento 

de reflexão sobre as ações e as práticas desenvolvidas nas IES, devendo as CPAs 

acreditar no potencial da autoavaliação para o replanejamento institucional e a 

institucionalização da autoavaliação e da valorização da CPA como agente 

articulador, responsável pela instalação da cultura da avaliação interna, de forma 

que as informações se tornem conhecimentos institucionais, técnicos, científicos, 

como produtos de ações coletivas, de estudos e pesquisas para melhoria contínua da 

qualidade da educação profissional desenvolvida. 
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O OLHAR DO ESTUDANTE, INGRESSANTE NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO DO IFBA DE EUNÁPOLIS, SOBRE A SUA PRODUÇÃO ESCRITA 

 

Eliana Costa Sausmickt  

 

Introdução 

 

Aprender a escrever é uma necessidade em nossa sociedade, uma tarefa que 

requer esforço tanto do estudante quanto do professor “para que o aprendizado vá 

além da tarefa de assinar o nome” (OLIVEIRA, 2010, p. 109). Ensinar os estudantes a 

escrever e inseri-los de vez nas práticas existentes de letramento em nossa sociedade 

é a principal meta da escola, todavia, ainda hoje, a produção escrita, no contexto 

escolar, assume um caráter formal, mecânico e fonte de fracasso. 

Por isso, a produção textual na escola tem sido tema recorrente em vários 

estudos acadêmicos que centram a sua atenção principalmente nas dificuldades que 

os estudantes apresentam para escrever um texto, levando em conta a análise e 

reflexões construídas por professores e teóricos. Os motivos apresentados para o 

fracasso institucionalizado do processo de escrita na escola colocam o estudante na 

linha de frente da responsabilidade. Não escreve bem porque não lê, não se esforça, é 

preguiçoso; são alguns dos rótulos atribuídos a ele. 

Na contramão dessa perspectiva, vamos ressaltar a opinião do estudante, 

como leitor e autor de textos a partir do seu conhecimento de mundo e de todo saber 

processado e mobilizado a partir da mediação docente. Para obtermos essa resposta, 

desenvolvemos uma pesquisa no início do ano letivo de 2015 com 75 estudantes, 

ingressantes no Ensino Médio integrado do IFBA, no curso de Edificações, sendo 44 

da rede pública e 31 da rede privada, a fim de investigar o olhar do educando sobre o 

processo de construção e avaliação de sua produção escrita na escola. Os resultados 

foram analisados à luz da linha teórica que concebe a produção textual na escola 

como um processo marcado pela interação discursiva dos interlocutores envolvidos. 
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Dividido em três seções, este artigo aborda, na primeira, uma reflexão acerca 

da produção escrita enquanto atividade mecânica ou processual; na segunda, a 

relação entre professor e estudante mediante o trabalho com a escrita; e na terceira, 

descrevemos e analisamos os resultados da pesquisa. 

 

A natureza da produção escrita na escola 

 

Ao atentar-se para a trajetória da escrita, pode-se constatar que a mesma, nos 

primórdios, era utilizada tão somente no intuito de fazer a comunicação entre os 

pares e o registro de acontecimentos marcantes nas comunidades. No entanto, ao 

longo da história da humanidade, a escrita foi disseminada entre aquelas que tinham 

influência religiosa, comercial e política. 

Com o passar do tempo, com as mudanças na dimensão familiar, social, 

econômica e política, a escrita passou a ser amplamente difundida entre as pessoas; 

inicialmente aprendia-se a ler e a escrever em casa, e somente os filhos de famílias 

mais abastadas iam à escola, lugar em que o ensino da escrita era entendido apenas 

como uma questão de habilidade em caligrafia e ortografia. Mais tarde, mais crianças 

tiveram acesso à escolarização, ao que se denominou democratização da escola, 

quando se iniciou um processo sistemático de leitura e escrita, criando-se uma nova 

perspectiva de leitura e escrita com o foco centrado em questões de como ensinar e a 

quem se ensinar. 

Segundo Oliveira (2010), na década de 1960, o ensino da produção escrita era 

concebido como um produto, uma vez que o professor supervalorizava a forma, a 

estrutura, tanto gramatical quanto textual, em detrimento do conteúdo a ser escrito 

pelos estudantes e seu objetivo central era escrever para ser avaliado, ou seja, os 

estudantes escreviam de modo mecânico, artificial. Uma década depois, 1970, “com a 

consolidação da virada pragmática” (OLIVEIRA, 2010, p.120), começam a perceber a 

escrita como processo, como uma atividade dialógica, reflexiva, interativa. 

Hodiernamente, existe uma terceira concepção, a escrita como processo que leva a 
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um produto (OLIVEIRA, 2010, p.121) que, para nós, é a mais completa, visto que 

admite a escrita como um processo cognitivo, construída em diferentes etapas até se 

chegar ao resultado final (o produto), e o professor, enquanto sujeito-interlocutivo do 

texto do estudante, tem o papel de ser um mediador desse processo e não apenas um 

avaliador. 

Vygotsky (2009), Mary A. Kato (1993), Magda Soares (1992), dentre outros 

teóricos, evidenciaram algumas premissas que foram relevantes à compreensão das 

complexidades associadas à escrita em sala de aula, influenciando, dessa forma, na 

trajetória da escrita em nossa sociedade. Os estudos desses teóricos vieram sustentar, 

também, que a inteligência é construída a partir das relações do homem com o 

mundo, dando ênfase à linguagem com o seu “caráter interlocutivo” (GERALDI, 

2000, p.118). 

Tais concepções trouxeram contribuições significativas para os estudos dos 

processos da escrita em sala de aula, envolvendo uma complexidade de ações que, 

segundo Costa Val (2009, p. 131), “devem estimular a formulação de alguns 

procedimentos e indicadores que possam tornar a aprendizagem da escrita um 

processo menos doloroso e mais eficaz tanto para aquele que aprende quanto para 

aquele que ensina.” 

Assim, ao professor, cabe então apropriar-se de conhecimentos sobre a 

atividade de produção textual que possibilite ao estudante “aprender a produzir 

uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação” 

(DOLZ, 2010, p.13). E tal diversidade, como nos é colocado pelos PCN-LP, “não deve 

contemplar apenas a seleção de textos; deve contemplar, também, a diversidade que 

acompanha a recepção a que os diversos textos são submetidos nas práticas sociais 

de leitura” (BRASIL, 1998, p.26). O que irá requerer que o professor trabalhe em um 

projeto pedagógico mais amplo, que leve em conta a necessidade da integração do 

educando na vida escolar, social e profissional. 

Dolz (2010) aponta que não se pode aprender a escrita não tendo bem definido 
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a função dos textos a serem produzidos, a diversidade de situações de comunicação 

em que eles são postos em funcionamento. O que envolve uma atividade complexa 

de sensibilização dos estudantes, produção, revisão e reescrita de textos, cabendo 

ainda ao professor a tarefa de auxiliar o estudante a ultrapassar seus possíveis 

problemas de escrita. 

O que diferencia a escrita na e para a escola das escritas além dos muros das 

instituições educacionais, como os exames de seleção - vestibulares e Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM), é que os corretores atribuirão notas a textos de 

estudantes desconhecidos, com quem nunca trabalharam, avaliando um único 

evento de escrita; enquanto o professor, em sala de aula, participa de um processo de 

escrita e reescrita de textos dos seus estudantes. Para isso lança mão de informações 

que podem ser utilizadas em atividades que o possibilitem obter dados de 

desempenho dos educandos para melhor preparar as etapas seguintes do trabalho, o 

que poderá perpassar todo um ano letivo. 

Assim, em contrapartida a práticas equivocadas de ensino, o professor deve 

buscar desenvolver a capacidade de escrita do educando, levando sempre em conta 

que a sala de aula deve ser um espaço em que não se está avaliando um produto, 

mas sim, acompanhando um processo em que o estudante demonstra diferentes 

níveis de desempenho ao desenvolver tarefas variadas de escrita. Abaurre (2012, p. 8-

9) coloca que essa postura do professor ajudará no acompanhamento do processo de 

construção da autonomia de seus estudantes como usuários da língua em diferentes 

contextos e acrescenta, ainda, que tal professor deve se dedicar a “propor atividades 

motivadoras, capazes de aproximar dois mundos geralmente distantes: o universo da 

sala de aula e a realidade exterior.” 

 

A relação entre a autoria do estudante e a mediação do professor 

 

A prática da escrita é um ato social de interlocução. Através dela, podemos 

nos comunicar, expressar, revelar conhecimento. Não se trata de uma atividade 
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artificial, mecânica como, infelizmente, ainda é interpretada no contexto escolar. 

Segundo Bronckart (1996), citado por Dolz (2011), a prática da escrita deve ser 

considerada no plural por abarcar diferentes objetivos e papéis que os participantes 

assumem. Nesse contexto, os estudantes precisam se reconhecer autores do processo. 

Na escola, a produção escrita, muitas vezes, é considerada pelo estudante 

como um exercício árduo, puramente avaliativo e desinteressante. Geraldi (2012, 

p.64) acrescenta que “tem sido um martírio não só para os estudantes, mas também 

para os professores.” Os estudantes queixam-se dos temas repetitivos, da falta de 

preparação e orientação para se escrever, das correções unilaterais, vazias de 

discussão, reflexão e da restrição de seus textos a um único interlocutor: o professor. 

O docente, por outro lado, decepciona-se em ver textos mal redigidos, apesar das 

intervenções realizadas por ele com o intuito de auxiliar o educando a melhorar o 

texto produzido. 

Dessa forma, é fundamental que o professor, enquanto mediador do processo 

de ensino-aprendizagem, reflita sobre a sua prática pedagógica no que diz respeito à 

produção escrita dos estudantes e trace novas rotas de desenvolvimento, se for 

necessário.  Além, é claro, de estar seguro dos objetivos que se pretende alcançar, 

pois a não compreensão do que se pretende com o seu trabalho pode comprometer a 

qualidade do produto, se houver. A produção escrita precisa deixar de ser vista pelo 

aprendiz como algo imposto, obrigatório, para protocolar e se transformar em uma 

prática prazerosa, satisfatória, reflexiva, funcional. Por isso, 

 

[...] a maneira como o professor medeia a prática da produção textual escrita 

dos estudantes, além de interferir na qualidade da produção final, influencia 

o comportamento dos escreventes, favorecendo condições para que se tornem 

ou mais ou menos autônomos. Essa relativa autonomia ao escrever - quando 

a escrita é tida como processo interacional, dialógico e social - favorece o 

surgimento da autoria (POLATO, 2012, p. 11). 

 

O estudante também deve planejar a produção de seus textos e cabe ao 

professor orientá-lo para que não escreva textos improvisados. No intuito de evitar 
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produções improvisadas, Antunes (2003, p. 57 e 59) propõe três etapas distintas e 

intercomplementares: (i) planejamento, (ii) escrita e (iii) revisão. Segundo a autora, 

“não basta o cumprimento da etapa de escrever. É preciso que se providencie uma 

etapa anterior e uma posterior à escrita propriamente dita.” 

A etapa do planejamento corresponde à delimitação do tema do seu texto, 

momento em que se elegem os objetivos, escolhe-se o gênero, ordenam-se as ideias, 

realiza-se a previsão das condições de seus leitores e que forma linguística (mais 

formal ou menos formal) que o texto assumirá. No entanto, “a fase do planejamento 

da produção textual é a que, usualmente, os estudantes pouco e nem sempre 

utilizam” (PASSARELLI, 2012, p. 154) por considerar perda de tempo. Na segunda 

etapa, a escrita “corresponde a pôr no papel, registrar o que foi planejado” 

(ANTUNES, 2003, p. 55). A última etapa, a da revisão, é o momento de “análise do 

que foi escrito, para aquele que escreve confirmar se os objetivos foram cumpridos” 

(ANTUNES, 2003, p.56). De acordo com o PCN-LP, a revisão é fundamental na 

prática de produção e precisa ser sistematicamente ensinada, objetivando 

instrumentalizar o discente a “coordenar eficientemente os papéis de produtor, leitor 

e avaliador” (BRASIL, 1997, p. 74). 

Compete ao professor, ainda, incentivar a prática de escrita como um 

momento de expressão de sentimentos, emoções, pensamentos, assim como definir 

interlocutores para o texto do estudante, para que o mesmo não se limite às paredes e 

muros escolares, ou às mochilas dos educandos, sem possibilidade de trocas, afinal, 

“não tem sentido escrever para nós mesmos, senão para o outro, para o mundo e 

para a vida. Escrever é pensamento, é uma parte do ser humano e apodrece se for 

mantido eternamente preso e isolado” (GIL NETO, 1996, p. 75). Sobre isso, Antunes 

(2003, p. 46) afirma que “escrever sem saber para quem é, logo de saída, uma tarefa 

difícil, dolorosa e, por fim, é uma tarefa ineficaz, pois falta a referência do outro, a 

quem todo texto deve adequar-se.” 

No que diz respeito à avaliação, é importante estabelecer critérios e estes 
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precisam ser previamente comunicados aos discentes, uma vez que saber como seus 

textos serão avaliados é um direito dele. O erro, por sua vez, seja ele ortográfico, 

semântico, sintático ou outro, é algo útil, deve ser visto como pista para orientar o 

trabalho do professor, auxiliando-o a propor intervenções pedagógicas que levarão o 

estudante a produzir textos com autonomia e segurança, visto que, parafraseando Gil 

Neto (1996), a capacidade de escrever não é consequência de dom e inspiração, mas 

sim decorrência de muito exercício e concentração. É através do exercício da 

linguagem que se vai descobrindo as possibilidades de organização de ideias e dos 

arranjos linguísticos na construção do texto. 

 

O processo de produção escrita sob o olhar do estudante 

 

Esta pesquisa foi gestada para buscar responder questionamentos acerca da 

visão do estudante sobre o processo de produção textual na escola e também sobre a 

avaliação a que é submetido o texto por ele produzido. Desse modo, firma-se como 

objetivo geral investigar qual é a compreensão que o estudante ingressante no ensino 

médio integrado do IFBA, campus Eunápolis, no curso de Edificações, tem sobre a 

produção textual e qual posição ele ocupa no processo de escrita em sala de aula, 

conferindo-lhe o lugar de autor e partícipe no desenvolvimento da sua competência 

como produtor de texto. 

Além disso, cumpre verificar qual é a importância atribuída à escrita e qual o 

peso que tem a avaliação do professor nesse contexto de produção textual a partir da 

ótica do estudante. Para tanto, foi aplicado um questionário a 75 estudantes, 

ingressantes na primeira série do ensino médio integrado, do curso de Edificações, 

no ano letivo de 2015, com idade de 13 a 16 anos, pertencentes a classes sociais 

diversas. Desse quantitativo, 44 eram oriundos da rede pública e 31, da rede privada. 

Em se tratando do olhar do estudante, que comumente é julgado pela sua 

produção escrita e pouco ouvido sobre o que pensa acerca da prática da escrita em 

sala de aula, várias hipóteses foram suscitadas. A primeira é que a maioria 
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considerará a escrita imprescindível para o desenvolvimento do sujeito, no campo 

social e intelectual. A isso, se somará a importância dada à leitura no contexto de 

produção escrita, embora muitos não sejam de fato leitores. Quanto ao ato de 

escrever em sala de aula, a maioria apontará que as propostas são extraídas do livro 

didático, com pouca intervenção do professor. Além disso, a ideia sobre produzir 

texto será considerada quase sempre uma tortura por falta de motivação e propósito. 

No que se refere à avaliação do texto, o maior quantitativo dos estudantes apontará 

que os métodos utilizados pelo professor são inadequados e que a correção não se 

dará como muitos esperam, uma vez que os aspectos gramaticais e ortográficos são 

assumidamente considerados mais importantes por quem avalia. 

Os dados foram avaliados à luz dos pressupostos teóricos de autores que 

defendem a produção textual na escola como um processo de interlocução, 

considerando as várias etapas que compõem o percurso do texto. 

 

Descrição e análise dos resultados 

 

O primeiro item versa sobre a quantidade de livros lidos na última série do 

ensino fundamental pelos estudantes envolvidos na pesquisa. O total de dados 

coletados no corpus refuta a hipótese de que a grande dificuldade na produção 

escrita se dá porque os estudantes não leem. Conforme atesta o Gráfico 1, quase 50 

estudantes, dos 75 partícipes da pesquisa, leram de 2 a 10 livros no 9º ano. Em pelo 

menos 3 casos, houve um índice superior à margem esperada, alcançando um 

número de 35 livros no último ano letivo. Apenas 5 estudantes assumiram que não 

fizeram nenhuma leitura. 
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Gráfico 1: Grau de leitura dos estudantes 

 
Fonte: Pesquisa própria. 

 

O grau de leitura reflete a liberdade de escolha de títulos pelos estudantes e os 

trabalhos de literatura realizados nas instituições de ensino das quais fizeram parte 

no término do ensino fundamental. Por unanimidade, o ato de ler foi considerado 

por eles como uma prática indispensável à produção escrita, uma vez que permite a 

ampliação do repertório cultural e a aquisição de informações para as produções 

textuais. Segundo Irandé Antunes (2009, p. 196), não se pode negar que a “leitura 

também constitui um meio de acesso às formas particulares e específicas de 

escrever”, mas reforça que não basta ler para escrever bem, já que a competência em 

escrita é “resultado, também, de uma prática constante, persistente, refletida, num 

processo de crescente aprimoramento.” 

Quando perguntados sobre o material normalmente utilizado para a produção 

de texto na escola, a proposta preparada pelo professor aparece em primeiro lugar, 

com 62 ocorrências; acompanhada do livro didático, apontado por 32 estudantes 

como uma das principais referências do professor quando solicita a produção de 

texto em sala de aula. 

Pelos números expostos acima, pode-se perceber que o professor, na 

perspectiva do estudante, tem ampliado e interferido nas propostas apresentadas 
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pelo livro didático, contradizendo uma das hipóteses levantadas. O que não deixa de 

ser positivo, já que permite a inferência de que há um esforço do educador em 

propiciar propostas relacionadas ao cotidiano dos estudantes e a temas relevantes da 

atualidade. 

Abaurre (2012, p. 23) sinaliza que uma proposta de produção textual é 

considerada satisfatória se for significativa para os estudantes: “ainda que seja 

esperado que temas da atualidade ganhem espaço em aulas de produção de texto, 

nada impede que o professor faça uma sondagem entre os estudantes para identificar 

temas que despertam seu interesse ou que mais os motivariam a escrever.” 

No que se refere à condução dos trabalhos no momento destinado à escrita, 54 

estudantes alegam que o professor discutia o tema com a turma antes de solicitar a 

produção textual. Dos 75 envolvidos, 33 acrescentaram ainda que o gênero textual 

solicitado era apresentado e lido antes de falar sobre estrutura do texto e a proposta; 

23 afirmaram que o professor os orientava nas dificuldades. Mas houve também 

quem pontuou - 3 estudantes - que não havia uma mediação adequada, pois só era 

informado o tema sem quaisquer orientações. 

As práticas elencadas na questão anterior são muito comuns no contexto de 

sala de aula. A discussão do tema prevê leituras prévias sobre ele, o que significa que 

o ato de escrever começa muito antes do que se imagina. Discutir o tema pode 

ampliar o repertório de informações dos estudantes, possibilitando associações com 

outros textos, bem como a ativação de conhecimentos já adquiridos. Conhecer o 

gênero anteriormente a partir de várias leituras e só depois pormenorizar a estrutura 

é outro saber prévio importante para se alcançar êxito na produção textual pelo 

estudante. Mas há de se considerar outra possibilidade, a de produções em série, ou 

seja, textos muito parecidos em função do esgotamento do assunto. Por isso, é 

importante não responder a todas as perguntas e questionamentos que surgirem 

durante a discussão. 

Quando mobilizados para a produção textual, do total dos envolvidos na 
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pesquisa, 50 responderam que planejam o texto antes de escrevê-lo e 25, que buscam 

leituras para melhorar o conteúdo a ser exposto. As respostas correspondem a 

situações ideais de produção e refletem também a concepção de que produção 

textual é um processo. Mas há de convir que nem sempre os estudantes se sentem 

convocados a esse planejamento. 

Muitos cumprem apenas o protocolo de uma avaliação, por isso escrevem o 

que vem à cabeça, desconsiderando qualquer possibilidade de etapas na produção 

textual. Sobre este item, 7 estudantes assumiram este papel de escrever por escrever. 

Percebem-se fontes de dificuldades procedimentais e enunciativas, conforme explica 

Dolz (2011). Para que escrever? Para quem? Por quê? Quem fala no texto? Quais são 

as vozes? 

Quando perguntados sobre o destino dos textos, a resposta da maioria 

caracterizou uma escrita pontual em sala de aula, sem cumprir uma função sócio 

comunicativa, uma vez que não previa a existência de um interlocutor, capaz de 

dialogar e interferir de modo positivo naquela produção. 

O quadro abaixo ratifica o que já virou lugar-comum entre os teóricos: de que 

a produção textual serve apenas para atribuição de nota pelo professor. O pior dessa 

constatação é saber que o dado do gráfico corresponde à visão do estudante que sabe 

que escreve apenas com uma finalidade avaliativa. 

 

Gráfico 2: Destino da produção textual 

Fonte: Pesquisa própria. 
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Atribuir nota ao pensamento do outro é sempre muito complexo. Por isso é 

importante considerar a postura do professor num primeiro momento como o leitor 

do texto do estudante. Se não há uma finalidade específica a ser alcançada pelo texto, 

que pelo menos seja objeto de leitura pelo professor. Para Costa Val (2009, p.29), 

“como consequência dessa concepção, a postura prescritiva será substituída aqui por 

uma atitude relativizadora: buscaremos analisar as falhas e as virtudes dos textos, ao 

mesmo tempo em que procuraremos verificar suas possibilidades de leitura.” 

A avaliação pode assumir formas e momentos diversos, conforme sinaliza a 

autora. Comentar em sala o parecer sobre uma produção textual, tomando como base 

alguns textos, sem revelar a autoria, pode ser uma alternativa. Mas que não se 

excluam outras formas de apresentar avanços e dificuldades dos estudantes 

individualmente. Segundo os estudantes partícipes da pesquisa, os textos entregues 

aos professores eram devolvidos e, por vezes, corrigidos com várias sinalizações, 

observando os aspectos elencados no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Correção pelo professor 

 

Fonte: Pesquisa própria 
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Os dados confirmam a hipótese de que a correção pelo professor prioriza os 

aspectos gramaticais em detrimento de outras questões consideradas mais relevantes 

numa avaliação textual. Consequentemente, a nota será atribuída em função da 

quantidade de erros que ferem a norma culta da língua. Costa Val (2009) pondera 

que, por muito tempo, esse foi o modelo de correção e, infelizmente, observam-se 

práticas similares em salas de aula ainda hoje. Checar a ortografia, a pontuação, 

acentuação, a regência, a concordância é roteiro de correção de muitos professores 

que se esquecem de ler de fato os textos de seus estudantes. Pior do que sinalizar é 

não sinalizar. Receber o texto sem nenhuma anotação dá ao estudante a impressão de 

que não foi lido, muito menos corrigido pelo professor. Vale ressaltar, ainda, que o 

momento de avaliar um texto pode ser também espaço para o docente planejar 

formas de se trabalhar as principais dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

O que deveria ser verificado pelo professor, na opinião do estudante, na etapa 

de avaliação do texto? O Gráfico 4 apresenta a ordem de importância dada pelo 

estudante. Sem titubeios, a maioria considera o conteúdo e a organização das ideias 

como mais importantes. 

 

Gráfico 4: A correção do texto, na opinião do estudante 

 

Fonte: Pesquisa própria 
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Os aspectos gramaticais, na visão do estudante, ocupariam o 4º lugar na escala 

de importância. Há, portanto, uma contradição entre o que o professor corrige no 

texto e o que o discente espera que ele corrija. O que se pleiteia é a presença de um 

leitor cooperativo, como sugere Costa Val (2009, p.32): “Entendemos que é preciso 

redimensionar o processo de avaliação do texto escrito na escola, pelo 

estabelecimento de uma relação interlocutiva em que estudante e professor se 

colocam como sujeitos e como parceiros, autor e leitor cooperando na produção de 

sentidos.” 

Se a avaliação for considerada processual, o possível erro que o estudante 

apresenta no texto servirá de motivação para que ele retorne à sua produção com o 

fim de reescrevê-la. No entanto, a reescrita não é uma prática comum nas escolas. Há, 

por um lado, a resistência dos estudantes e, por outro, a falta de tempo do professor 

em acompanhar esse processo. 

O Gráfico 5 aponta para essa realidade. Ao serem perguntados se o professor 

solicitava a reescrita, a maioria dos 75 estudantes envolvidos na pesquisa respondeu 

que não. 

 

Gráfico 5: O professor solicita ou não a reescrita? 

 

Fonte: Pesquisa própria 

 

28

35

12

Sim Não Às vezes



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

138 

O jogo interlocutivo é interrompido quase sempre pela negação da 

oportunidade de rever, reavaliar e reescrever um texto. A reescrita seria o momento 

oportuno para verificar aspectos de ordem textual, estrutural, gramatical, ortográfica, 

além de promover a reflexão do autor sobre o que, como e por que escreveu. 

A última pergunta do questionário aplicado aos estudantes solicitava deles o 

registro das impressões, envolvendo reações e sentimentos, sobre o momento em que 

lhes era dado o desafio de escrever um texto. 

A ausência de conhecimento sobre o assunto a ser discorrido foi a principal 

incidência nos vários depoimentos colhidos, conforme se observa em: 

“Primeiramente, procuro conhecer o tema proposto, em seguida penso sobre o 

mesmo. Só depois começo a escrever a respeito, organizar o texto para, no final, 

revisá-lo. Nunca tive muito problema, a não ser que eu não tivesse conhecimento 

sobre o tema”. (estudante 1). “Minha impressão que se for um assunto que conheço, 

eu tenho o maior prazer de produzir, mas se não for, eu busco pegar o máximo de 

informações possíveis para produzir.” (estudante 2). “Num primeiro momento, eu 

analiso se tenho conhecimento sobre o assunto, se sim, fico tranquila e procuro 

organizar minhas ideias. Se não, fico nervosa, mas procuro ler sobre o assunto e 

tentar produzir um texto com bons argumentos.” (estudante 3). 

Além da apreensão, os depoimentos apontam outras situações que vão desde 

a dificuldade de alguns em começar a escrever até a vergonha e ansiedade por 

levarem em conta a figura do professor como corretor do texto. Conforme atestam os 

trechos: “Fico com vergonha porque acho que não escrevo muito bem e fico com 

medo do que o professor vai achar”. (estudante 4). “Fico com uma certa timidez e 

quando o professor vai entregar, fico com medo de ter errado algo”. (estudante 5). 

“Fico pensando no assunto, no momento inicial, enquanto escrevo, fico imaginando 

se o professor vai gostar e o que vai dizer. Quando entrego, fico ansiosa para saber, 

mas fico calma em relação a qual será o resultado” (estudante 6). “Normalmente fico 

indeciso sobre o que escrever para conseguir fazer um bom texto que chame a 
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atenção do leitor e que não fique um texto chato de se ler”. (estudante 07). 

Como se percebe os estudantes demonstram ter noção de que há um 

interlocutor para o texto que escreve e, por isso, o cuidado em querer acertar para 

corresponder às expectativas do seu pretenso leitor. 

 

Considerações finais 

 

Percebemos, ao longo da pesquisa, que a produção textual no contexto escolar 

precisa ser concebida como um sistema integrado, observando os níveis de 

organização gramatical, semântico e discursivo, desde o momento em que o 

estudante se vê diante de uma proposta até o momento de reavaliar e repensar o que 

escreveu a partir das orientações do professor. 

E, na avaliação dessa escrita, o professor mediará o processo de interlocução, 

sem perder de vista que o estudante, ao se dispor a escrever, terá que tomar decisões 

referentes a conhecimento de mundo e seus pontos de vista, atrelados aos 

conhecimentos linguísticos e textuais construídos na escola e fora dela, para compor 

o que se pretende colocar no papel. 

Se se trata de um processo de interlocução, é importante dar voz ao estudante 

para compreender quais são as suas expectativas em relação aos textos que se quer 

produzir. Não se pode conceber uma escrita exitosa no contexto escolar sem a 

parceria entre estudante e professor. É ela que dará significado à produção textual, já 

que propicia a construção de sentidos a partir de momentos de reflexão sobre o texto 

lido, revisitado e reescrito. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE: UM 

ESTUDO DE CASO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM EUNÁPOLIS 

 

Maiusa Ferraz Pereira Santos 

 

Introdução 

 

 A área de geografia sofreu, ao longo dos anos, transformações paradigmáticas, 

concebendo diferentes métodos no estudo das relações do homem com o meio. Isso 

fica evidente quando se analisa o amadurecimento científico/acadêmico desta área 

em sua trajetória histórica. 

 Entretanto, no que concerne à sua interferência no meio escolar, percebe-se 

ainda que, na contemporaneidade, sua influência não vem ocorrendo a passos largos 

como no meio científico. Há uma notável distância entre o conhecimento elaborado 

geograficamente nas concepções teóricas e sua aplicabilidade no âmbito da sala de 

aula.  

 Os alunos, que deveriam ser a ponta dessa evolução do saber construído, não 

o desfrutam, graças às práticas retrógradas e descompassadas que os seus 

professores vêm desenvolvendo sucessivamente em seus contextos escolares.  

 Assim, apesar de existir uma nova proposta geográfica que propõe uma 

compreensão da dimensão social de construção do espaço geográfico, dificilmente o 

ensino, ora apresentado nas escolas, contribui para que os sujeitos em aprendizagem 

expressem livremente o desenvolvimento de suas ideias, de suas atitudes e os 

procedimentos que lhes são característicos frente ao mundo que se globaliza 

desigualmente.  

 Isso ocorre principalmente devido às representações sociais que os docentes 

que compõem as instituições educativas possuem sobre o ensino e sobre a geografia, 

representações que estão permeadas por ideologias, frutos de discursos dominantes, 

que interferem diretamente no currículo oculto que estes sujeitos põem em prática 
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em suas salas de aula. 

 Portanto, a situação da área geográfica no contexto socioeducacional brasileiro 

denota a existência de um fosso entre o discurso teórico e a efetiva prática educativa. 

Entretanto, é preciso evitar generalidades, é preciso acreditar que a aprendizagem 

dos temas geográficos não é apreendida unicamente no processo formal de educação, 

afinal construímos e ancoramos conhecimento no ambiente em que vivemos por 

meio de métodos empíricos e através da interação social. 

 Outro fator a ser considerado é que existem alguns professores de geografia 

que procuram pautar suas ações pedagógicas em paradigmas geográficos mais 

críticos, o que, consequentemente, implicaria visões de mundo mais atualizadas de 

seus alunos. 

 Dessa forma, questiona-se: até que ponto essa percepção do ensino escolar da 

geografia enquanto conhecimento puramente tradicionalista é verdadeiro? Embora 

haja a identificação no discurso de muitos alunos de traços da geografia tradicional, 

será que de fato isto pode ser comprovado cientificamente? Em que medida os 

paradigmas tradicionais geográficos influenciam ainda a geografia aplicada no 

âmbito escolar? E o tema meio ambiente, quais representações estão sendo 

construídas sobre ele? 

 Nessa perspectiva, por acreditar que os jovens e os adultos são sujeitos que 

tiveram acesso a inúmeras experiências sociais e também de cunho educacional, 

foram investigadas as representações sociais produzidas sobre geografia e meio 

ambiente por 85 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos no último 

segmento do ensino médio, na cidade de Eunápolis, no ano de 2019. 

 O intuito foi tentar identificar as imagens que os discentes construíram sobre a 

geografia e meio ambiente e descobrir até onde a geografia escolar tem colaborado 

para edificação dessas representações sociais, uma vez que esses alunos estão na 

última etapa da Educação Básica e supõe-se que, ao longo de suas trajetórias 

escolares, a disciplina de geografia e o tema ambiental fizeram parte do currículo 
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oficial e oculto de muitos deles. 

 Para uma maior compreensão sobre a pesquisa, este artigo está dividido em 

quatro momentos distintos: o primeiro é destinado a elucidar a percurso histórico da 

geografia e os paradigmas geográficos que ainda estão presentes na escola. A 

finalidade desta discussão é entender o que de fato compõe esta famigerada 

geografia tradicional. Posteriormente, serão explanados os paradigmas presentes 

sobre meio ambiente e a relação da cidade de Eunápolis no contexto desse tema. Na 

sequência, serão elucidados o panorama metodológico e a concepção de 

representação social que embasou este estudo. E por fim, serão apresentadas a 

discussão e análise dos resultados obtidos.  

 

Principais paradigmas geográficos e sua influência na geografia escolar 

 

 Para alguns estudiosos, a geografia tem sua origem na interação do homem 

com a natureza, isto é, desde quando os espaços foram organizados e transformados 

pela ação humana existe a geografia. Salienta-se, no entanto, que enquanto disciplina 

acadêmica ela surgiu somente no século XIX, data que remete ao período da grande 

expansão territorial devido ao capitalismo. 

 Nesse sentido, para Corrêa (2003), ao longo da história, a ciência geográfica 

apresentou diferentes paradigmas fundamentados em distintas correntes filosóficas 

que ganharam notoriedade somente no final do século XIX. Dessa forma, seguem os 

principais paradigmas que nortearam e ainda norteiam a prática de muitos geógrafos 

contemporâneos que, consequentemente, influenciam os professores que atuam nas 

instituições de ensino básico, aplicando a geografia escolar. 

 Por volta do final do século XIX, o paradigma geográfico que estava em foco 

era o Determinismo Ambiental que, entre seus adeptos, contava com Frederic Ratzel. 

Essa teoria associava o comportamento humano às condições naturais, especialmente 

as climáticas, isto é, nesta linha teórica a progressão do indivíduo dependia da 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

145 

variação das temperaturas. 

 O paradigma humanista surgiu no início do século XX, também chamado de 

Possibilismo, que acreditava que o homem era o principal agente geográfico 

modificador da paisagem. Diferente da teoria anterior, entendia que as condições 

naturais não interferiam no comportamento do homem, pelo contrário, a paisagem 

situava-se em uma condição passiva oferecendo possibilidades para intervenção 

humana. 

 Divergindo dos paradigmas expostos anteriormente, o Método Regional não 

faz relação do homem com a natureza, ou seja, a diferenciação dos espaços, para os 

que simpatizam com esta corrente de pensamento, não é consequência da 

interferência humana, mas resultado de uma integração de fenômenos heterogêneos 

em uma determinada porção da superfície da Terra. 

 Impregnado pelo positivismo capitalista, por volta da década de 50, 

despontou a Geografia Teorética ou Quantitativa, teoria que surgiu para justificar, 

por meio de leis empíricas e de técnicas estatísticas, a nova expansão capitalista. 

 Pautando-se no materialismo histórico e na dialética marxista, em meados da 

década de 70, a Geografia Crítica nasce colocando em xeque os paradigmas 

tradicionais até então aceitos pelos geógrafos. Essa nova teoria tece inúmeras críticas 

aos paradigmas anteriores, principalmente no que concerne à compreensão do 

espaço geográfico, que é entendido por ela de maneira mais ampla, como algo 

complexo e fruto de contradições. 

 O estudo desses paradigmas geográficos é importante porque eles interferem 

diretamente na geografia escolar. A escolha de uma dessas correntes se manifesta na 

forma pela qual o currículo de geografia é delineado na escola. Em outras palavras, 

quando há o privilégio de alguns conteúdos sobre outros e na forma como estes 

conhecimentos são trocados em sala de aula definirá a ideologia que a escola e o 

professor têm sobre essa área de conhecimento. 

 Portanto, como bem afirma Giroux (1986), a cultura dominante não está 
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apenas entranhada na forma e no conteúdo do conhecimento expresso claramente, 

mas é constantemente reproduzida naquilo que se denomina currículo oculto. Isto se 

refere às normas, aos valores, às atitudes que são incutidas e solicitadas no âmbito 

educativo sem que se perceba a naturalização de ideologias que são expressas por 

meio de práticas e discursos que valorizam a teoria tradicional.  

 Nessa perspectiva, a influência da geografia tradicional no âmbito escolar se 

caracteriza pela estruturação mecânica de fatos, fenômenos e acontecimentos, 

divididos em aspectos físicos, humanos e econômicos, de modo a favorecer aos 

alunos a descrição das áreas estudadas, assim como considera como importante no 

processo educativo: os dados, as informações, o elenco de curiosidades, os 

conhecimentos gerais, as localizações, enfim, o conteúdo acessório, como bem 

lembra-nos Brabant. 

 

Discurso descritivo, até determinista, a Geografia na escola elimina, na sua 

forma constitutiva, toda preocupação de explicação. A primeira preocupação 

é descrever em lugar de explicar; inventariar em lugar de analisar e de 

interpretar. Essa característica é reforçada pelo enciclopedismo e avança no 

sentido de uma despolitização total. (BRABANT,1989, p.18-19). 

 

 No entanto, a escolha pela Geografia Crítica implica que o ensino de geografia 

não deve se pautar na descrição e enumeração dos dados, mas estudar o espaço 

geográfico partindo das contradições nele existentes, para que se possa entendê-lo 

em sua complexidade. Desse modo, a Geografia Crítica, ao tratar de determinados 

assuntos, pauta-se na construção do conhecimento pelo aluno, para que ele seja 

capaz de entender a realidade e realizar a leitura do espaço. 

 O professor que faz a opção por tal paradigma trabalha diferentes conteúdos, 

procurando que o sujeito possa relacioná-los, evitando a especialização de algum 

deles, ou seja, o aluno não precisa sair da escola especialista em solos, mas precisa 

entender qual é a relação dos solos com a ocupação da Terra. Essa corrente promove 

no ensino de geografia a criticidade do educando e não apenas o arrolar de fatos e 

dados para que o aluno memorize. 
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 Desse modo, o educador não precisa necessariamente colocar-se 

explicitamente adepto a uma corrente geográfica tradicional, porém, suas escolhas 

metodológicas, a seleção dos recursos que utiliza, a priorização deste ou daquele 

instrumento avaliativo e a valorização de determinados conteúdos representam a 

opção de paradigma que norteia sua ação enquanto docente. 

 

Concepções de meio ambiente e a realidade de Eunápolis 

 

 O conceito de meio ambiente está intricado na geografia; a questão ambiental 

ultrapassa a barreira "ecológica", para se engendrar na política e na economia; 

transpondo a barreira local para a global. Desse modo, não há como se fazer uma 

análise ambiental desvinculada do aspecto social (relações sociais, forças produtivas 

etc.), bem como deixar de lado o parâmetro espaço-temporal. 

 A partir desse entendimento, os geógrafos contemporâneos concebem a área 

ambiental de maneira holística, isto é, não separam natureza de sociedade e 

procuram discutir os conceitos de espaço geográfico, como também de 

temporalidade e paisagem, mostrando a importância da inter-relação entre ambos 

para a construção do pensamento geográfico. 

 Dessa forma, as considerações sobre meio ambiente são cruciais para o estudo 

em questão, porque um dos objetivos desta pesquisa foi identificar as representações 

sociais que os alunos pesquisados possuem sobre esta temática. Outro fator a ser 

considerado para a escolha desta área deve-se ao contexto natural e social em que a 

cidade, local de investigação do tema, está inserida. 

 A cidade de Eunápolis está localizada na Costa do Descobrimento, ambiente 

onde se encontra parte da Mata Atlântica. Trata-se de uma cidade nova, com pouco 

mais de três décadas de existência, que surgiu a partir da construção BA 2 (atual BR 

101), que veio interligar o Estado da Bahia ao Estado do Espírito Santo e da BR 367, 

que liga atualmente a cidade de Porto Seguro ao município em questão.  

 Com a abertura das rodovias e com o surgimento do povoamento na região, 
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iniciou-se o ciclo madeireiro do jacarandá, madeira nobre, espécie encontrada na 

Mata Atlântica, que aqueceu o comércio no povoado, atual cidade de Eunápolis, a 

partir de 1957. Com isso, houve um acentuado desmatamento local, o que estimulou 

a expansão da pecuária bovina e a implantação de monoculturas como café, mamão e 

eucalipto. 

 Essa devastação da Mata Atlântica, o uso inadequado do solo, o crescimento 

acelerado da população e a ocupação desordenada da região pela expansão agrícola 

têm ocasionado uma nova territorialidade regional, intensificado as desigualdades 

socioespaciais e o agravamento da fragilidade ambiental natural. 

 Nesse sentido, sabendo-se que a cidade de Eunápolis foi e ainda é vítima de 

acentuadas mudanças ambientais, e que a população da cidade vivencia diariamente 

todas essas transformações no meio ambiente, questiona-se: quais representações 

sociais sobre o meio ambiente local são produzidas nos ambientes formais de 

educação da cidade? Quais interferências à educação formal tem na constituição 

destas representações sociais sobre meio ambiente? 

 Vale lembrar que a educação ambiental depende das representações sociais 

que os indivíduos que compõem a sociedade possuem, portanto é necessário 

conhecer as concepções das pessoas sobre meio ambiente para que, posteriormente, 

realize-se a educação ambiental.  

 Sendo assim, se o ambiente é representado sob a perspectiva natural, as ações 

cotidianas refletirão esta imagem; se, no entanto, o ambiente é representado como 

um problema, como uma forma de suprir o homem de suas necessidades, as atitudes 

dos indivíduos serão de natureza antropocêntrica e ocasionarão mudanças 

emblemáticas ao ambiente.  

 Dessa forma, Reigota (1994) categorizou o tema em três divisões distintas: 

naturalista, antropocêntrica e globalizante. A representação naturalista aponta a 

compreensão do ambiente como um espaço composto por vários elementos (naturais 

e sociais), mas sem evidenciar qualquer relação entre eles, considerando o ser 
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humano como um observador externo. Seria a ideia “clássica”  e predominante de 

meio ambiente, em que apenas o verde, sem a espécie humana e suas ações, estaria 

presente. Na visão antropocêntrica, o meio ambiente é visto como uma fonte de 

recursos naturais para a sobrevivência do ser humano, ou ainda, retratando mais 

direta e intensamente a fragmentação da noção de meio ambiente, como sendo, 

somente, o espaço no qual se vive, a natureza é vista de modo utilitarista, ou seja, 

como um recurso. Na perspectiva globalizante o homem é parte integrante da 

natureza, sendo um de seus elementos, nesta visão a sociedade e a natureza 

interagem, há uma relação de equilíbrio. 

 Diante dessa tessitura e ainda com base na teoria de Reigota (1999), uma 

educação ambiental, pautada na visão antropocêntrica, é centrada na transmissão de 

conteúdos científicos. Os professores que possuem uma representação social de meio 

ambiente globalizante alternam a transmissão de conteúdos com atividades 

inovadoras, enfatizando aspectos não-imediatos do meio ambiente. Já os educadores, 

cuja representação é naturalista, identificam o meio ambiente com a natureza e assim 

a sua prática pedagógica está voltada para o conhecimento da mesma, preservada ou 

deteriorada.  

 Baseando-se na teoria de Moscovici, Reigota (1994) atrela o conceito de 

educação ambiental à teoria das representações sociais, afirmando que as 

representações sociais são originárias do senso comum que se tem sobre um 

determinado tema, e, portanto, são constituídas por ideologias, preconceitos e 

características específicas das atividades cotidianas, sociais e profissionais. 

 Consequentemente, a educação ambiental estará diretamente atrelada à visão 

de meio ambiente em que o educador construiu, bem como sua imagem acerca do 

meio será repassada para suas práticas educativas. 
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A teoria das Representações Sociais e a área de Geografia 

 

 A teoria das Representações Sociais iniciou-se na França, em 1961, com Serge 

Moscovici, quando buscava uma explicação para elucidar como o homem constrói a 

realidade. Neste arcabouço teórico, propôs uma análise dos processos através dos 

quais os indivíduos em interação social constroem conceitos sobre os objetos sociais, 

tornando viável a comunicação e a organização dos comportamentos. Neste sentido, 

buscou elucidar como se dá a mediação entre o individual e o social, negando 

explicações essencialmente coletivas, como defendia Durkheim, mas dando atenção 

também às formulações cognitivas. 

 O mecanismo de apreensão da realidade a partir das Representações Sociais é 

construído, segundo Moscovici, por meio de dois processos, os quais ele denominou 

de objetivação e ancoragem. A ancoragem é a incorporação do estranho à rede de 

categorias familiares, ou seja, o sentido que os sujeitos atribuem aos objetos. “Ancorar 

é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa” (MOSCOVICI, 2003, p.61). A objetivação é 

a transformação da ideia ou palavra em imagem, ou seja, é a “materialização” da 

ideia. As imagens tendem a ser criadas sempre que necessitamos representar algo 

para os outros ou para nós mesmos. 

 Para Abric (2001), toda representação se organiza em torno de um núcleo 

central, que é o elemento fundamental da representação, pois é ele que determina ao 

mesmo tempo a significação e sua organização. 

 O núcleo central diz respeito àquelas representações construídas a partir de 

condições históricas particulares de um grupo social e é composto de alguns 

elementos, cuja ausência desestruturaria ou daria uma significação radicalmente 

diferente à representação em seu conjunto. É o elemento mais estável da 

representação, o que mais resiste à mudança.  

 Os elementos periféricos dizem respeito às adaptações individuais destas 

representações, em função da história de vida de cada membro desse mesmo grupo. 
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Estes elementos são suscetíveis a evoluir e a transformar superficialmente por uma 

mudança do sentido da natureza. Em linhas gerais, para Abric, o conceito de 

representação social é: 

 

[…] um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de 

informações referentes a um objeto ou a uma situação. É determinada pelo 

próprio sujeito (sua história, sua vivência), pelo sistema social e ideológico 

no qual está inserido e pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse 

sistema social. (ABRIC, 2001, p. 156). 

 

 Nesse sentido, a teoria das Representações Sociais serve para compreender 

por que em determinadas instituições de ensino, apesar de se ter construído 

historicamente novos olhares sobre o conhecimento geográfico, há sucessivos 

retornos à compressão da realidade a partir da perspectiva tradicional. 

 Isso fica claro quando os sujeitos frutos dessa educação reproduzem estes 

saberes recortados sobre o espaço e sobre o entendimento da geografia e seus 

desdobramentos temáticos na sociedade, através de discursos que veiculam palavras 

e mensagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e 

espaciais que refletem essa representação social. 

 

[…] as representações sociais são sistemas de interpretação que regem nossa 

relação com o mundo e com os outros- orientam e organizam as condutas e 

as comunicações sociais, da mesma forma, elas intervêm em processos 

variados, tais como a difusão e assimilação de conhecimentos, o 

desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades pessoais e 

sociais, a expressão dos grupos e as transformações sociais. São abordadas 

concomitantemente como produto e processo de uma atividade de 

apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e 

social dessa realidade. (JODELET, 2001, p. 22). 

 

 Desse modo, o indivíduo sofre pressão das representações dominantes na 

sociedade e é nesse meio que pensa e exprime seus sentimentos. Essas representações 

diferem de acordo com a sociedade em que nascem e são moldadas. Portanto, cada 

tipo de mentalidade é distinto e corresponde a um tipo de sociedade, às instituições e 

às práticas que lhe são próprias.  
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 Destarte, os alunos são produtos das práticas que os professores desenvolvem 

em sala de aula, do currículo oculto, e de todo arcabouço teórico e metodológico 

envolvido no processo de ensino-aprendizagem. Esses elementos vão influenciar a 

forma como o discente perceberá a realidade e a representará socialmente.  

 

O percurso metodológico da pesquisa 

 

 Buscando elucidar quais tipos de paradigmas teóricos em geografia estão 

presentes na Educação de Jovens e Adultos, foram analisadas as representações 

sociais sobre o tema geografia e meio ambiente, produzidas por 85 alunos, com faixa 

etária entre 19 e 70 anos, distribuídos em 5 turmas diferentes, do 2º segmento do 

ensino médio, o que consiste a última etapa da educação básica, oriundos de uma 

escola estadual na cidade de Eunápolis, Bahia, em 2019. 

 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com o referencial teórico-

metodológico da teoria do núcleo central proposta por Abric (2001), que afirma que a 

organização de uma representação social apresenta uma característica específica, a de 

ser organizada em torno de um núcleo, sendo este o elemento que subsidia o sentido 

mais fundamental e abrangente da representação porque nele estão presentes a 

natureza do objeto representado, o tipo de relações que o grupo mantém com esse 

objeto e o sistema de valores e padrões sociais que constituem o ambiente de vida, 

quer em sua dimensão objetiva ou subjetiva, do indivíduo e do grupo. 

 A técnica utilizada para coleta de dados foi à associação livre de palavras, 

considerando as propriedades qualitativas e quantitativas na determinação dos 

elementos centrais e periféricos da representação social. 

 Para efetivação dela, foram apresentadas as expressões indutoras “Geografia” 

e “meio ambiente” aos sujeitos envolvidos na pesquisa e, posteriormente, solicitou-se 

que eles produzissem 5 palavras, expressões ou adjetivos que lhes viessem à cabeça a 

partir delas. Em seguida, foi solicitado que numerassem em ordem crescente de 
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importância, justificando a escolha das duas primeiras palavras ou expressões. 

 Nessa perspectiva, na primeira etapa, isto é, durante a evocação das palavras, 

foi possível observar as representações sociais, levando em consideração os valores, 

as crenças, as opiniões, preconceitos e estereótipos que estes alunos possuem sobre 

“Geografia” e “meio ambiente”. Na segunda etapa, quando foi solicitado que 

construíssem uma justificativa sobre as duas primeiras palavras evocadas, observou-

se a representação social que na prática estes sujeitos manifestam, revelando uma 

imagem mais clara de como eles representam a área de geografia e o meio ambiente. 

 Para Abric (2001), o caráter espontâneo dessa técnica permite ao pesquisador 

colher os elementos constitutivos do conteúdo da representação, pondo em evidência 

o universo semântico do objeto estudado, assim como a sua dimensão imagética de 

forma mais rápida e dinâmica que outros métodos, com igual objetivo, como por 

exemplo, a entrevista. 

 Essa organização permitiu a indicação dos termos que, por hipótese, 

destacaram-se da representação formando seu núcleo central, bem como a indicação 

dos elementos que cumprem um papel periférico nela. Ressalta-se que os dados 

foram tabulados de forma manual segundo os pressupostos da técnica anteriormente 

mencionada. 

 

Imagem da Geografia e do meio ambiente pelos alunos da educação de jovens e 

adultos 

 

 Das ideias representadas pelos alunos, foram apreendidas um total de 961 

palavras evocadas. Dentre esse montante, estão 542 palavras surgidas a partir do 

termo indutor “Geografia” e 419, a partir do termo indutor “meio ambiente”. 

Enfatiza-se, no entanto, que, para uma melhor tabulação dos dados, foram excluídas 

as palavras que apareceram apenas uma ou duas vezes. Nesse sentido, as palavras 

ligadas à geografia totalizaram 408 e as relacionadas ao meio ambiente perfizeram 

um total de 391 palavras. 
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 Para análise das evocações livres, foi utilizada a técnica do quadro de quatro 

casas, criado por Pierre Vergès (OLIVEIRA, 2003). Essa técnica combina a frequência 

e a ordem em que as palavras foram evocadas, possibilitando a distribuição dos 

termos produzidos segundo a importância atribuída pelos sujeitos.  

 A construção do quadro de quatro casas deu-se da seguinte forma: no alto e à 

esquerda (quadrante superior esquerdo – QSE) ficam situados os termos 

verdadeiramente significativos para os sujeitos e que constituem, provavelmente, o 

núcleo central da representação estudada, porque se tratam daquelas evocações que 

apresentaram maior frequência, como também, foram evocadas cedo. As palavras 

localizadas no quadrante superior direito (QSD) são aquelas que, embora tenham 

tido grande frequência, foram evocadas tardiamente; já no quadrante inferior 

esquerdo (QIE) estão localizadas as palavras que apresentam baixa frequência, mas 

que foram evocadas cedo. Ressalta-se que tanto QSD quanto QIE constituem-se os 

elementos intermediários que podem se aproximar tanto do núcleo central quanto 

dos elementos periféricos. No quadro inferior direito (QID) estão contidas aquelas 

palavras que constituem os elementos periféricos da representação, porque possuem 

baixa frequência como também foram evocadas tardiamente.  

 

Tabela 1 – Quadro de Quatro casas com análise do núcleo central do termo indutor 

“Geografia”, entre alunos da última etapa do ensino médio, modalidade EJA, em uma escola 

estadual em Eunápolis, ano 2019 

Elementos Centrais Elementos Intermediários 

Geo.Física 59%/Geo. Hum. 15%/Geo. Mat.26% Geo.Física 39%/ Geo. Hum. 61% 

Evocações Frequência Evocações Frequência 

Água 10 Continente 10 

Cidade 14 Oceano 14 

Clima 11 População 12 

Equador 10   

Estados 13   

Globo 12   

Mapa 47   

Mar 10   

Montanhas 11   

País 11   

Planalto 22   

Planetas 12   
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Planície 16   

Relevo 29   

Rio 16   

Terra 17   

Total 261 Total 36 

Elementos Intermediários Elementos Periféricos 

Geo.Física 40%/Geo. Hum. 23%/ Geo. Mat.37% Geo.Física 54%/Geo. Hum. 21%/ Geo. 

Mat.25% 

Evocações Frequência Evocações Frequência 

Agricultura 5 Altitude 7 

Árvore 3 Granito 4 

Atmosfera 5 Humano 3 

Cachoeira 3 Lua 3 

Camada de ozônio 3 Riquezas 3 

Economia 3 Sol 5 

Extensão 6 Solos 3 

Floresta 4   

Gráfico 9   

IBGE 3   

Localização 6   

Mundo 7   

Natureza 7   

Paisagem 5   

Plantação 4   

Sociedade 4   

Território 3   

Vulcão 3   

Total 83 Total 28 

Fonte: Dados organizados pela autora com base na pesquisa desenvolvida. Palavra em negrito = 

Geografia física; Palavra sublinhada= Geografia Matemática; Palavra em itálico= Geografia Humana. 

 

 Considerando a Tabela 1, observa-se que ela apresenta três imagens da 

geografia: geografia física, geografia matemática e a geografia humana. A geografia 

física foi marcada por expressões relacionadas aos elementos naturais como: relevo, 

planalto, planície, rio, montanhas etc., sendo que, das 408 palavras que estão 

presentes na tabela, a geografia física correspondeu a um percentual de 53%, 

totalizando um pouco mais da metade das palavras evocadas. A geografia 

matemática, compreendendo as palavras ligadas à cartografia tais como: mapa, 

globo, equador, gráfico etc., perfizeram um percentual de 26% do total de palavras 

representadas. No entanto, as palavras referentes à geografia humana, 

principalmente, aquelas ligadas às relações socioespaciais, como por exemplo: país, 
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cidade, estado, população, espaço, continente etc., só obtiveram um percentual total 

de 21%. 

 No que se refere à disposição dessas evocações no âmbito da representação 

social, fica evidente no primeiro quadrante QSE que das 261 palavras que fazem 

parte do núcleo central da representação, 159 palavras, isto é, 59%, são ligadas à 

geografia física. Nesse sentido, pode-se constatar que a principal representação social 

que este grupo de alunos possui sobre a área geográfica está relacionada a uma 

imagem da geografia mais tradicionalista, ligada aos aspectos físicos, o que denota 

uma representação pautada em teorias ligadas ao Determinismo ou ao Possibilismo, 

o que corresponde a um entendimento meramente descritivo do espaço ambiental.  

 Esta representação social também se manifestou na segunda etapa da pesquisa 

quando foi solicitado aos alunos envolvidos que justificassem as escolhas das 

primeiras evocações elencadas por eles. Com base em construções frasais, como as 

descritas abaixo por alguns dos alunos pesquisados, pôde-se evidenciar a imagem 

que eles possuem sobre a área de geografia: “A geografia fala sobre estados, países e 

planetas” (aluno 1); “A terra tem muito a ver com a geografia, porque ela está ligada 

com planalto, superfície e divisão e montanhas...” (aluno 2). 

 Os trechos mencionados anteriormente nos levam a crer que assim como nas 

palavras evocadas, a predominância foi de um entendimento da geografia 

meramente descritiva, embasada em conhecimentos bastante positivistas. A 

representação revelada por eles é que o conhecimento emanado parece não ter 

relação com suas realidades, suas falas e que as construções de pensamento denotam 

um saber puramente enciclopédico, reproduzindo apenas a descrição dos conteúdos 

que apreenderam na aula de geografia. É como se a geografia não fizesse parte de 

seus cotidianos, como se os temas geográficos não estivessem manifestados em seus 

contextos de vida, revelando somente descrição de dados que um dia decoraram nas 

aulas dessa disciplina.  

 É necessário observar que o núcleo central corresponde exatamente aos 
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elementos mais estáveis da representação social, aqueles que resistem a mudanças; e 

estando a imagem simbólica impregnada pela geografia tradicional, isto quer dizer 

que as concepções culturais, sociais do espaço refletem interpretações, atitudes, 

posturas, enfim, ações com relação à utilização do ambiente, também tradicionais. 

Em suma, os resultados apontam para um espaço representado e não vivido, isto é, 

sem práticas sociais, negligenciado socialmente. 

 No entanto, salienta-se que os elementos intermediários são bastante 

animadores. O QSD apresenta uma visão humanista da geografia, sendo formado 

por 61% de palavras ligadas à geografia humana. Esses elementos intermediários 

poderão, se bem trabalhados, interferirem em alguns elementos do núcleo central, 

pondo-o em xeque, levando-o futuramente a estabelecer outras significações. 

 No que concerne ao meio ambiente, a Tabela 2 traz os resultados das 

representações obtidas com a pesquisa sobre o referido tema. Ressalta-se que as 

evocações foram agrupadas segundo o sistema de categorias proposto por Reigota 

(1994), as palavras foram unificadas nas dimensões naturalista, globalizante e 

antropocêntrica. Essas dimensões são entendidas como conjuntos mais estáveis 

apreendidos do material discursivo e que organizam e dão sentido às palavras, 

expressões, frases etc., agrupando elementos empíricos comuns em temas que 

encontram ressonância no pensamento social.  

 

Tabela 2 – Quadro de Quatro casas com análise do núcleo central do termo indutor “meio 

ambiente”, entre alunos da última etapa do ensino médio, modalidade EJA, em uma escola 

estadual em Eunápolis, ano 2019 

Elementos Centrais Elementos Intermediários 

Naturalista: 58% Antropocêntrica: 42% Naturalista: 68% Antropocêntrica: 32% 

Evocações Frequência Evocações Frequência 

Árvore 29 Água 13 

Animais 32 Chuva 9 

Lixo 24 Desmatamento 23 

Natureza 15 Florestas 17 

Poluição 46 Vida 10 

Preservação 22   

Rios 28   

Queimada 22   

Elementos Intermediários Elementos Periféricos 
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Naturalista: 58%    Globalizante: 17%  

Antropocêntrica: 25% 

Naturalista: 72%     

Antropocêntrica: 28% 

Evocações Frequência Evocações Frequência 

Amazônia 5 Alimentos 3 

Aquecimento Global 3 Ar 6 

Caçada 5 Energia Solar 7 

Chuva 9 Frutas 3 

Coleta Seletiva 3 Pássaros 3 

Cuidado 3 Plantas 3 

Flores 3 Proteção 3 

Fumaça 7 Sol 5 

Limpeza 5 Oxigênio 3 

Mares 7   

Mata 7   

Ser Humano 4   

Terra 4   

Fonte: Dados organizados pela autora com base na pesquisa desenvolvida. Palavra em  negrito = 

Visão Naturalista; Palavra sublinhada= Visão Antropocêntrica; Palavra em itálico= Visão Globalizante 

 

 Analisando a tabela acima, nota-se que há uma predominância de termos 

ligados à área naturalista, isto é, QSD (Quadrante Superior Direito), onde está a 

representação central, apresentando palavras tais como árvore, animais, rios e etc., 

demonstrando que o meio ambiente é representado pelos sujeitos da EJA como algo 

intocável, como se fosse algo externo a eles, que se deve contemplar e preservar. A 

dimensão antropocêntrica também teve relevância significativa, levando-nos a supor 

que para esta parcela de sujeitos a representação social que existe é bastante 

extremista, isto é, ou se contempla o meio ambiente ou se extrai dele o que ele pode 

oferecer. Esta concepção de meio ambiente, ligada ao antropocentrismo ou ao 

naturalismo, também esteve presente nas justificativas emitidas por eles, observem: 

“Os animais fazem parte de nossas florestas” (aluno 4); “A árvore representa a 

natureza que faz parte do meio ambiente…”. (aluno 6). 

 Nessa perspectiva, os dados obtidos com as evocações, assim como as 

justificativas apresentadas, deixam evidente que os alunos em nenhum momento 

fizeram relação do termo meio ambiente com ambiente em que estavam inseridos. 

Nenhuma palavra foi evocada que denunciasse a historicidade da cidade de 

Eunápolis, que foi marcada por um contexto de considerável desmatamento, o que 
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ocasionou mudanças ambientais importantíssimas para sua atual constituição urbana 

e rural. 

 

Considerações finais 

 

 Considera-se, para efeito deste estudo, que as representações sociais são 

indispensáveis para a compreensão da geografia escolar e do meio ambiente, porque 

elas são produzidas coletivamente na prática da sociedade e na interação humana e 

expressam como os sujeitos sentem, assimilam, apreendem e interpretam o mundo, 

inseridos no seu cotidiano. 

 Sendo a escola um dos locais onde se constroem alguns conceitos sobre esses 

temas, as representações sociais dos sujeitos que passaram por um processo de 

escolarização devem estar molhadas nas concepções, costumes e diretrizes que os 

professores, sujeitos por excelência orientadores do saber, delinearam neste percurso 

de construção dessa representação simbólica sobre a área geográfica. A influência do 

ensino de geografia na representação social dos alunos da EJA se dá porque as 

representações sociais são construídas na coletividade, na interação com o outro, e 

dessa forma o professor veicula através de sua prática pedagógica e do seu discurso 

a representação social da geografia que possui e que construiu ao longo de sua 

trajetória. 

 E de fato a pesquisa constatou que há grande influência dos professores nas 

representações sociais produzidas pelos alunos da EJA. No entanto, não se pode 

afirmar que esta influência é positiva, uma vez que o resultado obtido revelou que os 

sujeitos pesquisados possuem uma visão recortada da geografia, os conceitos por 

eles expressados revelaram que a metodologia utilizada pela maioria dos professores 

que eles tiveram contato é de um ensino que não tem relação com a vida cotidiana, o 

que fatalmente direcionou suas aprendizagens para repetições e para o 

enciclopedismo, dividindo a geografia em humana e física, impossibilitando o 
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entendimento do espaço geográfico e da realidade como uma construção social sobre 

a natureza onde o homem modifica e é modificado.  

 Estudos dessa ordem trazem uma contribuição importante, porque 

apresentam uma discussão sobre a necessidade de inserir no contexto educacional 

uma geografia crítica e reflexiva, permitindo que os sujeitos possam identificar, 

conhecer e julgar suas próprias realidades sociais e o seu meio de vida, além de 

constituir uma fonte de informação para os especialistas da área, professores e 

educadores em geral que queiram desenvolver e aperfeiçoar currículos em geografia 

e meio ambiente, levando sempre em consideração as interferências simbólicas que 

são construídas, mesmo que indiretamente, na ação educativa. 
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Capítulo 7 
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AS COTAS RACIAIS SOB A ÓTICA DOS JOVENS 

 

Naiaranize Pinheiro da Silva 

 

Introdução  

 

A percepção da juventude como diversa é evidenciada sob variados aspectos 

que permeiam as explicações sobre os jovens. Juventude ou juventudes como 

temática de estudos demonstra as possibilidades de pensarmos uma faixa etária que 

não pode ser compreendida apenas em termos de idade, mas das experiências pelas 

quais passam os jovens. No caso do Brasil, onde os índices de desigualdade social 

são alarmantes, essa percepção se faz ainda mais marcada. 

Estudar os jovens nos impõe pensar em um grupo diverso. Ao somarmos duas 

categorias: jovem e estudante, essa diversidade ganha novas questões, visto que ser 

estudante não é autoexplicativo e as condições dos estudantes brasileiros são muito 

variáveis. Categorias tradicionais das Ciências Sociais como classe, identidade e 

gênero se mesclam a estudos que observam a participação dos jovens na cultura, no 

mundo do trabalho e na política, além da violência e do tráfico e uso de drogas que 

os afetam fortemente. 

Neste sentido, é preciso esclarecer que este estudo diz respeito a um grupo 

específico de jovens, os quais são estudantes de uma escola de educação profissional, 

pública, federal, reconhecida como de qualidade e que seleciona seus estudantes 

ainda no início do ensino médio através de processo vestibular. Uma escola com 

certa tradição na sociedade brasileira, a qual já sofreu diversas reformulações até 

chegar ao modelo atual, com oferta de educação em diversos níveis, desde a 

educação básica até a pós-graduação, e que apresenta uma maioria dos seus 

professores com qualificação similar aos da universidade, ou seja, com formação em 

cursos de mestrado e doutorado. 
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Nos anos 1970, essa escola, situada na cidade de Salvador, capital do estado da 

Bahia, teve seu auge, uma vez que formava os profissionais que ingressariam no Polo 

Petroquímico de Camaçari e demais indústrias que compunham o polo industrial 

recém-criado no estado. Deste modo, havia uma vinculação entre a formação 

profissional e o mercado. No final dos anos 1980 e por toda década de 1990, o 

processo de reestruturação produtiva e o Neoliberalismo modificaram 

consideravelmente a realidade do trabalho industrial no país, com abertura massiva 

do mercado para produtos estrangeiros e redução da demanda por novos 

trabalhadores em função da inserção de novas tecnologias. 

Para muitos estudantes egressos da então Escola Técnica Federal da Bahia 

(ETFBa), a principal alternativa foi o Ensino Superior. Deste modo, grande parte dos 

estudantes que ingressaram nessa escola a partir desse período estavam interessados 

no ensino público de qualidade e na possibilidade de ascensão social possibilitada 

pela universidade. Isso é significativo na medida em que sua característica inicial de 

formação de mão de obra através da educação básica foi de algum modo subvertido 

pela intencionalidade de prosseguir os estudos em estágios mais elevados.  

Essa situação também altera o público na medida em que as classes médias 

passam a valorizar a escola e a disputar com as classes sociais economicamente 

menos abastadas o espaço das escolas públicas federais. 

Com a LDB 9394/1996, que desarticula a educação profissional deixando de 

ofertar cursos profissionalizantes na educação básica, às mudanças se mostram mais 

contundentes e afastam ainda mais os alunos oriundos das classes mais pobres e das 

escolas públicas de dentro da escola, transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET). 

 

Os elementos que justificam as alterações da LDB, nos anos 1990, escondem, 

na verdade, interesses do capitalismo nacional e internacional. O documento 

do Banco Mundial sobre o Brasil previa a adequação da educação profissional 

para uma formação aligeirada para o trabalho e a implantação do Programa 

de Expansão da Educação Profissional (PROEP). [...]Deste modo, assim 

como na educação básica, ocorre o mesmo fenômeno na educação profissional, 
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ou seja, embora se observe um considerável aumento da ampliação do acesso 

à educação no ensino básico, este não veio acompanhado por uma qualidade, 

mas se caracterizou pelo esvaziamento do conteúdo no ensino básico bem 

como por uma visão de qualidade baseada no custo qualidade. (SILVA, 2016, 

p.40). 

 

A ampliação da oferta de educação básica no Brasil se caracterizou por um 

esvaziamento de conteúdo e as escolas técnicas federais, então nomeadas CEFET, 

deixaram de ofertar profissionalização no ensino secundário com o decreto 

2.208/1997. Neste período, vários CEFET’s foram tornando-se bastante elitizados, 

atendendo a um público que não tinha interesse na formação profissional e que 

vinham à escola em busca da formação geral (Ensino Médio), voltado basicamente 

para o ingresso na universidade. A formação técnica reduziu-se aos cursos 

subsequentes, direcionados aos estudantes que já haviam concluído o Ensino Médio. 

Este cenário perdura até o início dos anos 2000 quando a mudança no governo 

brasileiro significou alterações, especialmente com a publicação do Decreto Nº 5.154 

de 2004, que produz o retorno da educação profissional de nível médio, denominado 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. 

 

A concepção de Ensino Médio integrado prevê uma educação voltada à 

formação mais ampla, integral do estudante. Esta formação, mediada pelo 

acesso ao conhecimento da cultura, da ciência e da tecnologia se opõe ao 

sentido de “ausência socialmente construída” abordado por Frigotto (2010) 

sobre a educação profissional dos anos 1990 e amplia as bases da produção 

científica, técnica e tecnológica. (SILVA, 2016, p. 47). 

 

Concomitante às mudanças na legislação, ocorreu também um processo de 

expansão das escolas federais com um significativo aumento da oferta de matrículas. 

No caso do estado da Bahia, elas passam de 5 (cinco) unidades em 2000 para 21 

(vinte e uma) em 2018.  

Paralelamente à expansão de oferta na rede pública federal de educação 

profissional, há um forte movimento nacional de adoção de políticas de ações 

afirmativas a fim de assegurar o ingresso de um público oriundo das classes sociais 
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menos abastadas, bem como dos alunos negros e indígenas, os quais apresentam 

historicamente desvantagens no processo de escolarização em relação à população 

branca. 

Deste modo, assim como as universidades, os institutos foram paulatinamente 

adotando as cotas como critério de ingresso em suas escolas. No caso do CEFET-BA, 

ainda em 2006, após consulta pública e decisão do Conselho Diretor, ficou 

estabelecida a reserva de 50% das vagas para estudantes oriundos de escolas 

públicas, negros e indígenas e deficientes físicos.  

Essa decisão interna foi fortalecida pela Lei 12.711/2012 que define a reserva 

de 50% das vagas nas universidades e institutos federais para estudantes pretos, 

pardos e indígenas, com renda bruta de um salário mínimo e meio e para estudantes 

de escolas públicas (incluindo os brancos), com renda familiar superior a um salário 

mínimo e meio, considerando-se o percentual observado no censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

A adoção das cotas prevê, assim, uma ação no sentido de redução das 

desigualdades educacionais no Brasil, especialmente aquelas que dizem respeito à 

cor dos estudantes, tendo em vista que diversos estudos demonstram a diferença no 

acesso de estudantes negros e indígenas à universidade e aos institutos federais. 

Ela é resultado de um movimento intenso de parcelas da sociedade, 

especialmente dos movimentos sociais vinculados à população negra e indígena e 

das universidades49 que foram paulatinamente adotando as cotas raciais antes 

mesmo da decisão presidencial, bem como a um contexto internacional construído a 

partir de diversos eventos dos quais a mais visibilizada foi a Conferência de Durban, 

da qual o Brasil tornou-se signatário em 2001. 

Entretanto, as mudanças legais foram acompanhadas de vasto debate na 

sociedade, capitaneado especialmente pela mídia que apresentou forte resistência a 

 
49 A UNB (2004), a UERJ (2002) e a UNEB (2003) foram as primeiras universidades brasileiras a 
adotarem cotas em seu processo seletivo. 
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adoção das cotas raciais, desde seu início, e de partidos políticos que alegaram ser tal 

medida inconstitucional. 

Este estudo se originou a partir da observação dentro do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), nova designação do antigo CEFET-

BA, acerca dos discursos dos estudantes. Após dez anos de adoção das políticas de 

ações afirmativas, foi nosso interesse analisar esses discursos, especialmente dos 

jovens, tendo em vista as mobilizações observadas na sociedade brasileira nos 

últimos anos e suas falas espontâneas nas aulas de sociologia. 

A partir da aplicação de questionários respondidos por estudantes das quatro 

séries do Ensino Médio, numa amostra aleatória, foram extraídas sequências 

discursivas orientadas pela seguinte questão: Como os estudantes do Ensino Médio 

do IFBA, campus Salvador, compreendem as políticas de ações afirmativas? 

A partir das formações discursivas identificadas, se estabeleceu a 

possibilidade de análise em permanente diálogo com a teoria que norteia os estudos 

sobre ações afirmativas, teoria do reconhecimento e racismo no Brasil. Deste modo, 

ao indagar o estudante sobre as ações afirmativas e adoção de cotas para ingresso na 

educação, observamos a existência de outros discursos presentes na sociedade 

brasileira, tais como o discurso da democracia racial e do mérito, além da crítica à 

qualidade da educação, especialmente a oferecida pelo sistema público de ensino. 

 

O discurso dos estudantes sobre as cotas raciais 

 

A Análise de Discurso (AD) busca o sentido presente nos discursos 

transformados em sequências discursivas. 

 

Segundo Maingueneau (2006, p. 13) a AD é compreendida “como a 

disciplina que, em vez de proceder a uma análise linguística do texto em si 

ou a uma análise sociológica ou psicológica de seu “conteúdo”, visa articular 

sua enunciação sobre um certo lugar social”. Neste caso, o lugar do 

estudante de um Instituto Federal, mesclado por situações sociais diversas e 

colocado lado a lado com outros sujeitos numa convivência diversificada e em 
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permanente tensão gerada ora por disputas, ora por incompreensões e outras 

vezes por repercutir valores trazidos de outros lugares, os quais trazem 

discursos polifônicos para o cotidiano escolar (SILVA, 2016, p.165). 

 

Todos os estudantes que responderam ao questionário já ingressaram na 

escola após a adoção das políticas de ações afirmativas. No entanto não há em nosso 

estudo uma delimitação por cotistas ou não cotistas, de modo que tanto os cotistas 

como não cotistas responderam as questões e puderam se autodeclarar ou não 

segundo seu ingresso. 

Dois blocos de questões sobre a referida política foram apresentados: 

Você sabe o que é uma política de ações afirmativas? Pode explicar com suas 

palavras? Você considera justa a política de ações afirmativas? 

O que você pensa sobre a política de cotas para ingresso dos estudantes nos 

institutos federais e nas universidades federais? 

Sobre a primeira questão, apenas 15 estudantes apresentaram um conceito 

para “ações afirmativas”. Observamos que parte destes considera ações afirmativas 

sinônimo de cotas; também entre os que responderam esta questão predominou a 

percepção de que as cotas raciais não são justas, mas as cotas sociais sim. 

 

- Sim, é uma medida para suavizar desigualdades. Não, porque só deveriam 

haver para renda. Todos têm a mesma capacidade. (SD11/4º ano). 

- Sim. Cotas. Por renda sim, por raça não. (SD2 ano/4º ano). 

 

Em outro grupo de estudantes encontramos um outro discurso 

 

- Políticas de ações afirmativas são grupos de políticas públicas voltadas para 

a assistência de minorias sociais dentro dos seus devidos recortes (social, 

econômico, racial, étnico). Sim, as minorias sociais encontram-se à margem 

das políticas públicas, encontram-se sem visibilidade social e sem um 

atendimento direcionado, permanecerão sem inserção nos diversos campos 

educacionais de trabalho, culturais etc. (SD13/3º ano). 

 
- É uma política de valorização de determinados aspectos cultural, cujo 

objetivo é dar suporte a uma minoria social e à propaganda positiva sobre o 

tema – ou aspectos. Existem direitos humanos que não devem ser violados, e 

esses indivíduos podem defender-se por meio desses direitos. (SD14/3º ano). 
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- Sim, ações que garantam o direito a um grupo da sociedade. Considero 

(justa) porque esses grupos sempre foram excluídos e agora necessitam de 

apoio para alcançar seus objetivos de vida e não ficarem à margem da 

sociedade. (SD20/4º ano). 

 
- É uma forma de igualdade. (Escola pública/cotista). (SD7/1º ano). 

 
- Uma forma que possibilita pessoas que vieram de escolas públicas e de baixa 

renda. (Escola pública/cotista). (SD8/1º ano). 

 
- Uma forma de possibilitar aos estudantes que vem de uma classe 

empobrecida a ter estudo melhor. (Escola pública/cotista). (SD9/1º ano). 

 
- Acho necessário, pois estamos falando de educação e a educação deve ser 

acessível a todos aqueles que queiram. (Escola pública/cotista). (SD11/1º 

ano). 

Eu acho as cotas válidas devido a nossa distribuição de educação na 

sociedade, que é muito desigual. (Não cotista). (SD12/1º ano). 

 
- Eu creio que é necessário, pois as cotas abrem espaço para pessoas que por 

condição financeira ou cultural não podem entrar em um instituto federal ou 

uma universidade cresça na vida. (Não cotista). (SD13/1º ano). 

 
- Acho fundamental, porque apesar de ser algo que cuida da consequência e 

não da causa, é eficiente e dá oportunidade para aqueles que tiveram um 

processo educacional sem qualidade. (Escola privada/não cotista). (SD14/1º 

ano). 

 
- Acho justa essa política de cotas. As pessoas que são inclusas nelas não têm 

a mesma escolaridade que as que não estão inclusas, então eles não têm 

capacidade de competir com outros. Mas mesmo tendo essa política não pode 

deixar de lado a melhoria da escola pública. (Escola privada/não cotista). 

(SD15/1º ano). 

 
- Acho importante o sistema de cotas, mas seria melhor melhorar a educação 

para não precisar disso. (Escola pública/não cotista). (SD16/1º ano). 

 
- Uma boa forma de dar oportunidades aos menos favorecidos devido a 

alguns fatores. Mas uma forma também do governo encobrir os problemas e 

deixar de investir numa educação digna. (Escola pública/cotista). (SD14/2º 

ano). 

 
- É importante para que as pessoas com baixa renda tenham as mesmas 

oportunidades. (Escola pública/ não cotista). (SD5/4º ano). 
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- Acho importante pois nivela um pouco as desigualdades. (Escola pública/ 

cotista). (SD6/4º ano). 

 
- Sim, porque vivemos em uma sociedade onde o ensino não se dá de forma 

igualitária, ou seja, depende da condição financeira. (Escola pública/ cotista). 

(SD13/4º ano). 

 
- É uma forma de ajudar os menos favorecidos ou aqueles que não se 

“esforçam” muito. Ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. (Escola 

privada/ não cotista). (SD14/4º ano). 

 
- Acho justo, pois é uma forma de ajudar os menos favorecidos a uma 

educação de qualidade. (Escola pública/ cotista). (SD15/4º ano). 

 
- Concordo em partes. Há alguns que tem condições de disputar igualmente 

com um não cotista e acaba tomando a vaga de um que precisa. (Escola 

pública/ cotista). (SD16/4º ano). 

 

A partir das sequências discursivas (SD) acima, podemos inferir que há mais 

de uma formação discursiva entre os estudantes do IFBA. Há aqueles que 

desconhecem as ações afirmativas como políticas mais amplas que atendem diversas 

demandas da sociedade e não se referem apenas às cotas raciais e, de outro lado, há 

uma concepção pautada na desigualdade material como geradora dos processos de 

injustiça e a que nega o racismo na sociedade brasileira.  

Aquela que expõe a dicotomia raça x classe, já identificada em estudos 

(FRAZER, 2001, 2003), manifesta discordância com o critério racial, mas não com o 

econômico, numa perspectiva que se aproxima das concepções que veem na luta pela 

redistribuição da riqueza um critério mais justo. Contrapondo-se a esta, encontramos 

nos discursos de alguns estudantes a relação do debate racial com direitos humanos 

mais amplos, numa concepção de defesa das minorias como negros e indígenas. 

Ocorre ainda a que discute a qualidade da escola pública como geradora das 

desigualdades. 

Os estudantes estão atentos à existência de desigualdades em nossa sociedade. 

Embora alguns não vejam a ação afirmativa como uma solução mais efetiva desta 

desigualdade, manifestam a percepção que o problema precisa ser enfrentado. 
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Considerando a heterogeneidade dos discursos observados, verificamos que 

são complementares na medida em que a ressalva diante do critério racial não nega a 

existência de grupos “excluídos” e a importância de garantia da permanência, 

representada na escola pela assistência estudantil. 

 

- São políticas que auxiliam alunos em condições de risco a não abandonarem 

os estudos. Sim. Sem a existência de tais ações qual seria a utilidade das 

cotas? Se é permitido o ingresso de um aluno em tais condições, a instituição 

deve dar um suporte a esta pessoa. (S8/3º ano). 

 

Fortemente apresentado nas sequências discursivas, a crítica à qualidade da 

escola pública expõe os problemas educacionais brasileiros. Deste modo, há uma 

forte associação entre o pertencimento às classes mais pobres e uma pior qualidade 

educacional. Para muitos estudantes, a desigualdade observada dentro do IFBA, que 

se manifesta nos altos índices de evasão e repetência, é produzida pela escola de 

origem. O que é evidenciado em autoras que estudam os jovens, conforme vemos a 

seguir: 

 

A escola deveria ser um dos eixos institucionais básicos no debate de políticas 

públicas relacionadas a jovens, considerando os múltiplos sentidos da 

educação para a formação de capital social e cultural, contribuição para a 

autonomia e também por ser um dos espaços de socialização básicos na vida 

dos jovens. O quadro de precariedades das escolas vem sendo documentado e 

há um reconhecimento sobre a importância de se investir na melhoria da 

qualidade do ensino. (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006, p. 29). 

 

As dificuldades econômicas são mais importantes, pois geram a necessidade 

de menos dedicação aos estudos, tendo em vista a necessidade de trabalhar mais 

cedo. Estudos indicam que, para as classes mais pobres, a opção exclusiva pelo 

estudo implica em sacrifícios familiares (PICANÇO, 2012). No caso do IFBA, onde há 

aulas em período integral, a impossibilidade do trabalho exige a adoção de políticas 

de assistência estudantil com vistas à redução das dificuldades de permanência. 

Estas políticas vão desde o refeitório gratuito para os estudantes pertencentes ao 

Programa de Assistência Estudantil, até outras ações como auxílio monetário 
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(aluguel, transporte etc.). Investimentos educacionais que ficam à mercê das políticas 

de estado e dos orçamentos previstos para educação, os quais estão em contexto de 

redução. 

Essas políticas focalizadas e não universais são objeto de crítica por parte dos 

estudantes que se sentem excluídos dos referidos programas. Daí a importância da 

condição econômica evidenciada no discurso contrário às cotas raciais. 

- Sou contra as cotas. Mas o sistema educacional público é tão precário que 

sou “obrigado” a aceitar. (Escola pública/Cotista). (SD10/2º ano). 

 
- Acho uma grande palhaçada já que o problema da e na educação é muito 

profundo para que cotas possam resolver. (Escola privada/ não cotista). 

(SD11/2º ano). 

 
- Justa para os cotistas, porém insuficiente para elevar, ou melhor igualar as 

classes sociais e econômicas. (Escola pública/ não cotista). (SD9/4º ano). 

 
- Não é a maneira mais justa de resolver a burrice do governo durante a 

ditadura militar de tirar a educação das pessoas e 30 anos após o fim do 

regime ainda não resolveram. Agradeço por existir, no meu caso o qual busco 

uma bolsa integral pelo PROUNI e ajuda muita gente. (Escola privada/ não 

cotista). (SD17/4º ano). 

 
- Não concordo com a racial. Acredito que esses sistemas são obras 

imediativas do governo, ou seja, são remendos nos problemas educacionais 

das escolas públicas e suas consequências para com os estudantes. (Escola 

privada/não cotista). (SD2/1º ano). 

 
- Acho que as cotas deveriam ser vinculadas a renda da família do aluno e 

não as raças e etnias, pois isso inferioriza o ser humano quando comparado 

com outras raças, ou seja, por que um negro não conseguiria entrar em uma 

instituição sem as cotas? (Escola pública/ não cotista). (SD3/4º ano). 

 
- Não concordo. Acho que a política de cotas deveria ser destinada às 

questões de renda: o indivíduo não tem menos capacidade de entrar em uma 

universidade em virtude de sua cor. (Escola pública/ cotista). (SD4/4º ano). 

 
- Penso que deveria ser por renda e não por etnia e tal. (Escola pública/ não 

cotista). (SD7/4º ano). 

 
- Acho digna a existência de cota por condição financeira. Somente essa. 

(Escola privada/cotista). (SD8/4º ano). 
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- Certas cotas são desnecessárias e até discriminatórias como o dos negros, 

por exemplo que dá a entender que os mesmos não têm capacidade de passar 

por conta própria. (Escola pública/não cotista). (SD3/2º ano). 

 

O discurso contrário à adoção de cotas raciais reflete as experiências 

construídas num contexto mais amplo da sociedade brasileira e reforça mitos como a 

democracia racial e a rejeição do racismo. Suas experiências diárias, convivendo com 

alunos de diversos estratos sociais que compõem o alunado do IFBA, pode contribuir 

para a percepção das dificuldades encontradas pelos colegas cotistas, além de refletir 

a disputa de classes médias e classes menos favorecidas economicamente, onde 

ambas lutam para ascender socialmente através da educação. 

A afirmação da inclusão através de cotas raciais como insuficiente também 

parte da identificação de dificuldades observadas no cotidiano escolar tanto 

econômicas como cognitivas, além do preconceito identificado em outro estudo 

acerca dos alunos cotistas inclusive por parte de professores, o que demonstra que as 

políticas voltadas para a inclusão educacional ainda estão em fase de organização e 

serão necessários muitos estudos e debates com seus signatários a fim de identificar a 

melhor forma de organizá-las. 

 

Considerações finais 

 

O discurso dos estudantes do IFBA é polifônico acerca das cotas para ingresso 

no referido instituto. De um lado há os que defendem as cotas raciais e entendem a 

existência de uma política reparadora para com os negros no Brasil. De outro, há os 

estudantes que privilegiam as desigualdades econômicas como um elemento de 

diferenciação educacional e identificam a qualidade da escola pública como 

produtora desta diferença. 

Por fim, há aqueles que consideram o mérito individual como o critério de 

justiça para estar inserido nas melhores escolas e na universidade. Estes estudantes 

refletem um discurso presente na sociedade, alimentado pela mídia e pelas suas 
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experiências familiares. 

A valorização das políticas de assistência estudantil como possibilidade de 

garantia da permanência também foi identificada nos discursos, o que evidencia a 

relevância de uma escola verdadeiramente inclusiva, ou seja, a que vincula políticas 

de acesso à permanência. 
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Capítulo 8 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

176 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: BREVE HISTÓRICO, ATORES E ENFOQUE NO 

PAPEL DO ALUNO 

 

Roberto Pereira de Almeida 

 

Introdução 

 

Não há dúvida de que vivemos num período histórico marcado por fortes 

mudanças na sociedade. Essas mudanças que impactam o modo de viver das pessoas 

sob vários aspectos são ainda mais perceptíveis nas áreas de tecnologia da 

comunicação. A forma de trabalhar, de se relacionar, de se divertir, de ensinar e de 

aprender é grandemente afetada pelas mudanças tecnológicas presentes no dia a dia 

das pessoas de todos os níveis sociais. Uns sentem e desfrutam mais, outros 

desfrutam menos, mas todos são igualmente afetados. Dentre essas mudanças, 

destaca-se a forma de ensinar e aprender, consequentemente, a de estudar. 

Em todos os níveis da educação, tanto formal quanto informal, houve 

modificações na maneira de ensinar e aprender por conta da introdução de novas 

tecnologias. Foi na educação de adultos que houve a possibilidade de maior impacto, 

com advento das novas tecnologias, principalmente com o uso do computador 

conectado à Internet, a rede mundial de computadores. A Educação a Distância 

(EaD) adquiriu uma dimensão de possibilidades jamais vista em sua história. A EaD 

está se tornando cada vez mais popular, principalmente entre as camadas da 

sociedade que não tiveram acesso às oportunidades de formação acadêmica na idade 

adequada. Entretanto, o usuário da EaD encontra-se diante de uma nova realidade 

de ensino-aprendizagem para a qual ele não está preparado, pois exige-se desse 

estudante o papel de protagonista dos seus próprios estudos numa dimensão que ele 

desconhecia em outros modelos de ensino-aprendizagem. (SERAFINI, 2012). 
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Sobre isso, Moraes declara que: 

 

Com a chegada dos computadores, está também mudando a maneira de 

condução das pesquisas, de construção do conhecimento, a natureza das 

organizações e dos serviços, implicando novos métodos de produção do 

conhecimento e, principalmente, seu manejo criativo e crítico. Tudo isso nos 

leva a reforçar a importância das instrumentações eletrônicas e o uso 

de redes telemáticas na educação, de novos ambientes de 

aprendizagem informatizados que possibilitem novas estratégias de 

ensino/aprendizagem, como instrumentos capazes de aumentar a motivação, 

concentração e autonomia, permitindo ao aluno a manipulação da 

representação e organização do conhecimento. (MORAES, 2020, p, 17, 

grifos da autora). 

 

Sendo assim, o presente estudo, com base em pesquisa bibliográfica, em 

particular Maia e Mattar (2007), busca compreender o papel dos vários atores que 

fazem a Educação a Distância (EaD), enfocando o papel do aluno nesse processo de 

ensino e aprendizagem que exige cada vez mais uma postura autônoma e 

interdependente. Procura responder à questão que envolve o papel do aluno 

enquanto protagonista na EaD, ao considerar as características históricas, tanto nos 

primórdios quanto na contemporaneidade nessa modalidade de ensino e 

aprendizagem.  

A EaD envolve diversos fatores complexos que requerem olhar específico e ao 

mesmo tempo global para poder compreendê-los em suas especificidades e 

amplitudes. Esses podem se referir aos recursos tecnológicos utilizados, tais como os 

meios e materiais, bem como os fatores humanos, professores e alunos, pessoal de 

apoio dos polos presenciais e da sede das instituições que fazem a EaD. Todos esses 

aspectos, a seu modo, impactam o processo de ensino e aprendizagem em EaD. 

(SERAFINI, 2012). 

Entretanto, para compreender o papel de cada um na EaD é importante que se 

compreenda em primeiro lugar, ainda que basicamente, a sua história no cenário da 

educação. 
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Um pouco da história da EaD 

 

Embora em alta na sociedade contemporânea, como em nenhum outro 

período da história, a EaD pode ser considerada tão antiga quanto a invenção da 

escrita pela humanidade. Portanto, não é uma ideia nova, possui uma longa 

trajetória. Nas comunidades ou sociedades primitivas, cujas transmissões de 

conhecimentos e informações culturais se davam via oral, a comunicação era 

necessariamente presencial. Emissor e receptor tinham que estar presentes no mesmo 

tempo e espaço para que a informação pudesse ser transmitida. No mesmo momento 

e no mesmo local, só assim a comunicação ou a transmissão da ideia seria eficaz. 

Com a invenção da escrita, isso muda radicalmente. A descoberta e o domínio da 

escrita proporcionam uma nova dimensão para a comunicação cultural, para a 

transmissão de informações e para o ensino nessas sociedades. Coadunam com esse 

pensamento Maia e Mattar, ao declararem que: 

 

A partir da invenção da escrita, a comunicação liberta-se no tempo e no 

espaço. Com a escrita, não é mais necessário que as pessoas estejam 

presentes, no mesmo momento e local, para que haja comunicação. Em uma 

sociedade primitiva, ao contrário, não ocorre comunicação sem que a pessoa 

com quem desejamos nos comunicar esteja presente. As primeiras 

manifestações escritas são os desenhos, geralmente em pedras, que procuram 

copiar ou imitar objetos. Ao desenhar em paredes de pedras, o homem das 

cavernas já estaria exercitando a comunicação a distância. (MAIA e 

MATTAR, 2007, p. 21). 

 

Alguns estudiosos consideram que as cartas de Platão e as Epístolas pastorais 

do apóstolo São Paulo, que ele enviava para serem lidas pelas várias igrejas da 

Europa, da Ásia Menor e do Oriente, são exemplos isolados dos primórdios do 

exercício da Educação a Distância. Entretanto, muitos entendem que as 

possibilidades para a EaD se tornaram reais com a invenção da imprensa, no século 

XV, por Gutenberg, porque, embora a escrita possibilitasse que as pessoas distantes 

geograficamente umas das outras se comunicassem e documentassem informações, 

obras e registros, foi a imprensa que facilitou o processo, “permitindo que as ideias 
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[sic] fossem compartilhadas e transmitidas para um maior número de pessoas, o que 

intensificou os debates, a produção e reprodução de conhecimento” (MAIA; 

MATTAR, 2007, p. 21). 

Falando em termos atuais, Maia e Mattar (2007) reconhecem três gerações na 

evolução histórica da EaD, de acordo com as tecnologias disponíveis em cada 

momento histórico da geração. 

 

Primeira geração: cursos por correspondência 

 

Embora haja registros de anúncios em jornais oferecendo curso de taquigrafia 

a distância na década de 1720, foi no século de XIX, em função do desenvolvimento 

de transportes e de comunicação, por meio dos trens e correios, que o ensino a 

distância foi ganhando corpo, especialmente pelos cursos por correspondência. 

Surgiram, nesse período, os primeiros cursos a distância oferecidos por sociedades, 

institutos e escolas. Uns bem sucedidos, outros nem tanto. Assim, a primeira geração 

da EaD é marcada pelos materiais que eram impressos e encaminhados pelos 

correios, e entregues aos estudantes na casa ou no local de trabalho. (MAIA; 

MATTAR, 2007) 

 

Segunda geração: novas mídias e universidades abertas 

 

A segunda geração foi marcada pela adição de novas mídias ao sistema de 

ensino a distância, tais como televisão, rádio, fitas de áudio e vídeo e o telefone. Um 

momento importante foi a criação e expansão de várias universidades abertas de 

ensino a distância ao redor do mundo, principalmente na Europa, mas pode se 

destacar também a Central Radio and TV University, na China, e a Indira Gandhi 

National Open University, na Índia, dentre outras. A maioria dessas são consideradas 

megauniversidades abertas em número de alunos que estudavam à distância. Marca 
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essa geração a teleducação e os telecursos. (MAIA; MATTAR, 2007). 

 

Terceira geração: EaD on-line 

 

Na terceira geração, introduz-se a utilização, com maior intensidade, do 

videotexto, do microcomputador, da tecnologia da multimídia, hipertexto e de redes 

de computadores. Estão presentes nessa geração “os ambientes virtuais de 

aprendizagem, os quais permitem que professores e alunos ‘conversem’ em tempo 

real utilizando chats, fóruns de discussão, blogs, etc.” (MACHADO; BARBOSA, 2011, 

p. 14). Com todos esses recursos, a educação on-line ganha cada vez mais uma 

identidade própria. Em relação às fases anteriores, a terceira geração não se 

caracteriza como uma multiplicidade de mídias relacionadas entre si, mas com uma 

integração de recursos tecnológicos de comunicação que se integram para o trabalho 

em rede. “A terceira geração da evolução da EaD seria marcada pelo 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação” (MAIA; 

MATTAR, 2007, p. 22).  

Isso foi possível devido à explosão do uso da internet na sociedade, o que 

marca o ponto de ruptura da antiga educação a distância, ou por correspondência, 

para um novo período ou era dessa modalidade de ensino-aprendizagem, que 

ultrapassa os limites das instituições formais de educação e adentra para além dos 

espaços formais das instituições educacionais, chegando às empresas, famílias, 

ONGs, associações, sindicatos etc. Hoje a educação a distância não reconhece 

fronteiras de países ou classes sociais, ela está presente em praticamente todos os 

lugares do mundo, e pode ser acessível à maioria das populações que têm à mão um 

computador interligado à internet, como bem declaram Maia e Mattar (2007, p. 23): 

“Atualmente, dezenas de países, independentemente do seu grau de 

desenvolvimento econômico, atendem milhões de pessoas com educação a distância 

em todos os níveis, utilizando sistemas mais ou menos formais”. 
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Primórdios e desenvolvimento da EaD no Brasil 

 

No Brasil, diferente dos demais países, o cenário que propicia o início da 

educação a distância é o oferecimento bem-sucedido de cursos por correspondência. 

Já em 1891 o Jornal do Brasil registrou um anúncio, em sua primeira edição na 

seção de classificados, de um curso para profissionalização por correspondência em 

datilografia. Em 1904 são implantadas no Brasil as Escolas Internacionais, que 

representavam organizações Norte-Americanas e ofereciam cursos de espanhol por 

correspondência. (MAIA; MATTAR, 2007). 

Em 1923 foi criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Começava aí a 

educação pelo rádio, com ofertas de cursos de português, francês, silvicultura, 

literatura francesa, esperanto, radiolegrafia e telefonia. (MAIA e MATTAR, 2007) 

Nesse cenário inicial destacam-se o Instituto Monitor e o Instituto Universal 

Brasileiro. O Instituto Monitor foi fundado pelo imigrante húngaro Nicolás 

Goldberg, na década de 30 do século XX, precisamente em 1939 (MAIA; MATTAR, 

2007). Ele encantou-se com o Brasil e com as suas dimensões geográficas, quis ajudar 

no desenvolvimento educacional do País por meio da comunicação, naquela época 

representada pelo rádio. Assim, foi oferecido o primeiro curso de radiotécnico por 

correspondência. Ao final do curso, o aluno era capaz de montar um rádio caseiro. 

Nesse sentido, 

 

A ideia era levar a possibilidade de ter uma profissão às pessoas mais 

carentes e que morassem em regiões distantes, desprovidas de educação 

profissional. Em 1939, foi fundado o Instituto Radiotécnico Monitor, com 

todos os seus cursos oferecidos por correspondência (MACHADO; 

BARBOSA, 2011, p. 14-15). 
 

O Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941, já formou mais de quatro 

milhões de alunos por meio de cursos por correspondência, cuja principal mídia 

eram as apostilas enviadas pelos correios. (MACHADO; BARBOSA, 2011; MAIA; 

MATTAR, 2007). 
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 É digna de nota também a contribuição de organizações religiosas para o 

início da EaD no Brasil. Em 1943 vai ao ar no Brasil o primeiro programa religioso 

apresentado pelo rádio, e que oferece lições bíblicas por correspondência, a Voz da 

Profecia. Hoje, esse programa se transformou no Sistema Adventista de 

Comunicação que inclui a Rádio e TV Novo Tempo e continua oferecendo a escola 

bíblica, usando atualmente diversas mídias oriundas das novas tecnologias da 

informação e comunicação. (MAIA; MATTAR, 2007). 

O Projeto Minerva, que teve início em setembro de 1970, sob a gestão do 

Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, foi responsável por 

arregimentar 174.246 alunos participantes no período de 1970-71. O Projeto Minerva 

tinha como características essenciais o aporte ao sistema regular de ensino, a 

divulgação de programas culturais, a promoção da educação continuada, dentre 

outros. Tudo isso pelo meio radiofônico, escolhido devido ao baixo custo e à 

familiaridade da população com o rádio. (MACHADO; BARBOSA, 2011). 

O programa Telecurso, que iniciou em 1977, hoje denominado Telecurso 2000, 

é um marco no Brasil em educação por meio da televisão. Milhares de pessoas 

tiveram acesso à conclusão dos seus estudos de primeiro e segundo graus (hoje 

ensino fundamental e médio) através do preparo oferecido pelo Telecurso da 

Fundação Roberto Marinho, que é exibido em vários canais de televisão. Esse projeto, 

Telecurso 2000, tornou-se, portanto, um importante meio de inclusão educacional no 

País, pois, além de otimizar a qualidade da educação, favoreceu mais de 5,5 milhões 

de pessoas. (MACHADO; BARBOSA, 2011; MAIA; MATTAR, 2007). 

Na contemporaneidade, o Brasil continua sendo um dos países mais 

promissores para o desenvolvimento da EaD com o advento das novas tecnologias 

de informação e comunicação, particularmente por meio dos computadores 

interligados à internet. Segundo Ronaldo Mota, ex-secretário da Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério de Educação do Brasil (apud MAIA e MATTAR, 

2007, p. 44-45), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 – 
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propicia: 

 

[...] a abertura legal para a modalidade de educação a distância, tem-se, no 

país, um fértil terreno para o desenvolvimento de boas e imprescindíveis 

iniciativas nessa área, inclusive a melhoria da qualidade da educação no 

Brasil, levando-se em conta os vieses de inovações educacionais permitidas 

pelas tecnologias de informação e comunicação, pela inclusão digital, bem 

como pelas novas tendências para a educação a distância. 

 

 

A EaD e inclusão educacional no Brasil 

 

A EaD pode se tornar cada vez mais um instrumento importante para a 

inclusão educacional no Brasil, que tem grandes dimensões geográficas continentais, 

ao mesmo tempo em que grande número dos seus habitantes não têm a escolaridade 

de acordo com a sua faixa etária. A Ead, nesse caso, tem o potencial de oferecer 

ensino de qualidade para as pessoas que não teriam acesso à formação tradicional 

presencial, ou que não poderiam estudar de outra maneira. Assim, a EaD pode 

contribuir para fazer da educação um importante instrumento de enfrentamento às 

desigualdades regionais e sociais no Brasil. Sobre isso Alves salienta que: 

 

[...] a metodologia da Educação a Distância possui uma relevância social 

muito importante, pois permite o acesso ao sistema àqueles que vêm sendo 

excluídos do processo educacional superior público por morarem longe das 

universidades ou por indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de 

aula, uma vez que a modalidade de Educação a Distância contribui para a 

formação de profissionais sem deslocá-los de seus municípios (ALVES, 2016, 

p. 2). 

 

[...] A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das 

modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e 

comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta 

modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da 

democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos, 

principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender 

um grande número de pessoas simultaneamente, chegar a indivíduos que 

estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e/ou que não 

podem estudar em horários pré-estabelecidos (ALVES, 2016, p. 8). 
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Vê-se que a EaD, com seu modelo e metodologia de ensino-aprendizagem, 

traz em si ricas possibilidades de inclusão educacional. Há setores da sociedade, 

grupos e comunidades, que não teriam acesso aos programas tradicionais de 

educação, pois o Brasil, com todas as suas diferenças culturais e socioeconômicas 

históricas, possui milhões de pessoas que não tiveram oportunidades, quer seja por 

circunstâncias da vida ou por questões de políticas governamentais, e lhes foram 

negadas as devidas condições para uma formação escolar adequada no tempo e no 

local propícios.  

Percebe-se que hoje o país está longe de proporcionar, por questões até mesmo 

estruturais, essa formação necessária em uma grande escala. Nesse sentido, a 

modalidade EaD pode contribuir para possibilitar a oportunidade e as condições 

para que esses milhões de brasileiros tenham acesso à educação superior ou a outros 

níveis de ensino. “Nesse sentido, a EaD democratizaria e simplificaria o acesso ao 

conhecimento, funcionando como um mecanismo de justiça social” (MAIA; 

MATTAR, 2007, p. 09). E ainda, como bem declaram Machado e Barbosa (2011, p. 19), 

“o que se espera é a socialização do saber de modo a contribuir efetivamente para a 

melhora do nível de educação e, consequentemente, para a melhora da qualidade de 

vida dos cidadãos em nosso país”. 

Para que isto aconteça, são necessários o empenho e o compromisso dos vários 

atores que fazem a EaD. As instituições de ensino especializadas na modalidade EaD, 

quer públicas ou privadas, devem ter o sério compromisso de oferecer ensino de 

qualidade em todos os aspectos implicados no processo de aprendizagem dos 

alunos. Considerar a Educação a Distância como um aspecto da Educação que é um 

bem público, um direito objetivo dos cidadãos e das cidadãs, e não como uma mera 

mercadoria capaz de produzir lucros para os investidores. Daí a importância de 

ofertá-la, tendo em vista o desenvolvimento pleno das pessoas e do país. 

Esse compromisso com a qualidade como política institucional na EaD deve 

abranger todos os aspectos operacionais e humanos. Estão implicados nessa busca 
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pela qualidade os materiais produzidos e disponibilizados para os alunos, os 

recursos tecnológicos, a estrutura dos polos regionais, bem como a qualificação 

profissional do pessoal envolvido em cada etapa do processo da produção e 

execução da EaD. 

Isto posto, convém partir para o foco principal deste trabalho, que é o papel do 

aluno no processo de ensino-aprendizagem na EaD como elemento determinante. 

 

EaD: o papel do aluno 

 

A EaD não é pior nem melhor que outras formas de educação. Essa 

modalidade é diferenciada devido alguns aspectos peculiares como vistos 

anteriormente neste trabalho. Exige, portanto, dos seus atores, uma postura também 

diferenciada e uma nova mentalidade frente às demandas e frente às formas de 

acontecer, bem como de encará-la. 

Dentre os atores que fazem a EaD acontecer destaca-se o aluno. Ele deve 

adotar uma postura de maior independência e a busca por novos hábitos de 

autonomia diante da realidade de fazer um curso na modalidade a distância. 

Para Maia e Mattar (2007), alunos desconhecem esse novo papel que devem 

ter na EaD, pois, acostumados como estavam a outras modalidades de educação, não 

têm hábitos de participação ativa no processo de educação a distância, e muitas vezes 

não conseguem dar uma efetiva resposta quando são exigidos deles disciplina e o 

autogerenciamento de sua aprendizagem. 

O aluno EaD passa a compreender que a ideia de tempo de ensino-

aprendizagem nessa modalidade ultrapassa a convenção pedagógica que mede a 

aprendizagem em função do movimento do relógio em sala de aula. Na EaD estão a 

ideia e a prática do tempo virtual, o qual, invés de ser controlado pelo professor e 

pela instituição, com seus relógios de parede e outras formas de controle, pode ser 

controlado pelo aluno. Esse tempo virtual tem várias especificidades e sentidos, tais 
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quais a superação da ideia de horas-aulas e o uso dos recursos do tempo da 

comunicação assíncrona. Esse conceito diferenciado de tempo e espaço na EaD leva 

em consideração ainda, de forma particular, o respeito ao tempo de aprendizado de 

cada aluno como indivíduo aprendente que tem ritmo próprio e diferente uns dos 

outros no seu processo de aprendizagem, e na sua capacidade de usar o seu tempo 

disponível de forma diferenciada na auto-organização dos seus estudos, ou seja, 

estuda mais em alguns momentos, menos em outros momentos. 

 

Portanto, a EaD possibilita a manipulação do espaço e do tempo em favor da 

educação. O aluno estuda onde e quando quiser e puder. Pode, por exemplo, 

passar algumas semanas sem se dedicar muito aos estudos, por diversos 

motivos, e durante uma ou duas semanas, então, dedicar-se com muito mais 

energia. Ou seja, o aluno se autoprograma para estudar, de acordo com o seu 

tempo e a sua disponibilidade.” (MAIA; MATTAR, 2007, p. 07). 

 

Esse autogerenciamento do tempo e do espaço, bem como essa 

autoprogramação por parte do aluno, pressupõe um nível diferenciado de 

autonomia do sujeito aprendente na EaD. 

Contudo, é importante compreender que não se trata de promover uma 

autonomia para o aluno da EaD que o leve a se sentir abandonado sozinho nos 

estudos. Não é um autodidatismo ingênuo. Para os autores citados acima, não existe 

autodidata no sentido de aprender sozinho, pois mesmo o autodidata aprende 

interagindo com algumas mídias, como livros, vídeos, apostilas, programas de TV, 

textos, artigos etc.  

Portanto, autonomia do aluno é diferida em EaD à medida que ele interage 

com tutores presenciais e com seus professores por meio das mídias que possibilitam 

a comunicação e a interação virtual. (MAIA; MATTAR, 2007). Daí a importância de 

investir na qualidade de todos os elementos fazedores da EaD a fim de que o aluno 

possa ter em seu favor fatores que lhe permitam ter as facilidades, condições e 

oportunidades para realizar com êxito os seus estudos. De posse desses elementos, 

resta-lhe o completo empenho pessoal para que prossiga com sucesso em seus 
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estudos, pois cabe lembrar que todos os recursos de qualidade disponíveis, sem o 

querer e a força de vontade do estudante, não são suficientes para garantir o seu bom 

desempenho. 

Diante disso, é de suma importância que o aluno compreenda o seu papel de 

sujeito autônomo no processo de ensino-aprendizagem na EaD. Em certo sentido, ele 

é gestor e programador da sua aprendizagem. O estudante deve monitorar e regular 

o seu próprio estudo. Essa é uma das exigências básicas do ensino a distância: um 

aprendiz autônomo e independente. Nesse novo ambiente, que é a educação a 

distância: 

 

[...] podemos falar de aprendizagem auto-responsável, auto-planejada, auto-

organizada, independente e auto-regulada, além de não linear e não 

sequencial, em que os aprendizes trilham seus próprios caminhos e alcançam 

seus próprios objetivos. Por isso, as atividades mais importantes, nesse 

modelo de aprendizagem, passam a ser: buscar, encontrar, selecionar e 

aplicar, e não mais receber e memorizar (MAIA; MATTAR, 2007, p. 85). 

 

Vê-se que, na EaD, o aluno tem papel fundamental e determinante para o seu 

bom desempenho e para a construção de uma aprendizagem de qualidade, sem 

dispensar evidentemente, o compromisso dos demais atores nesse processo, mas é o 

aluno, e não o professor ou a instituição de ensino, que passa, em alto grau, a 

gerenciar o seu ensino e a sua própria aprendizagem. “O controle do aprendizado 

acaba sendo realizado, em EaD, mais intensamente pelo aluno do que pelo 

professor” (MAIA; MATTAR, 2007, p. 86). 

Assim, o fator compromisso com o aprendizado, que deve ser característico 

tanto na modalidade de educação presencial quanto na EaD, tem no aluno da 

educação a distância um significado ainda maior, pois nessa modalidade a 

automotivação do aluno deve ser cultivada o tempo todo. Isto está de acordo com 

Beloni (2009, p. 42), que diz que na EaD o estudante idealizado é “o sujeito ativo que 

realiza a sua própria aprendizagem.” 
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Considerações finais 

 

Buscou-se apresentar no presente artigo, ainda que resumidamente, a história 

da EaD e a importância do seu potencial para diminuição da desigualdade 

educacional no Brasil. Traz à tona o compromisso sociopolítico e ético-educativo de 

quem pensa e de quem executa os processos em EaD. Enfocou-se, como ponto 

principal, o papel do estudante na modalidade EaD frente às demandas e desafios 

próprios dessa modalidade educativa. 

Na história da Educação a Distância, percebe-se que sempre se buscou 

diminuir o distanciamento entre o conhecimento e o sujeito que aprende. A EaD, 

portanto, ao longo do seu desenvolvimento, ou de suas gerações históricas, tornou-se 

um fator de democratização de conhecimento e informações, bem como de formação 

profissional e acadêmica para milhares de pessoas que vivem longe dos grandes 

centros educacionais do País, ou que, por razões socioeconômicas, não têm acesso a 

uma formação acadêmica devida na faixa etária adequada. 

Tal consideração impõe a quem concebe e executa a EaD a agir com 

compromisso ético-político, que se deve traduzir em qualidade em cada fase do 

processo e no todo, propiciando ao estudante possibilidades, condições e facilidades 

no seu processo de formação acadêmica. 

O estudante, por sua vez, tem papel determinante em relação ao seu bom 

desempenho num curso EaD. A autogestão do tempo e dos recursos disponíveis dão 

ao estudante as possibilidades de autonomia que a modalidade EaD exige, 

possibilitando que a sua carreira acadêmica seja bem sucedida e de qualidade, pois 

ser estudante, tanto na modalidade presencial quanto na Educação a Distância, 

constitui-se um ofício que demanda do sujeito organização, planejamento e muito 

trabalho.  
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS DESAFIOS DE UM CURRÍCULO 

INTERCULTURAL: ALGUMAS REFLEXÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS NO 

IFBA 

 

Rosicler Teresinha Sauer Santos 

 

Introdução 

 

Este artigo pretende refletir sobre os desafios de um currículo intercultural nas 

escolas. Para tanto, tratará das experiências da Educação Física no IFBA, 

especificamente nos cursos integrados do Campus Eunápolis.  Partimos da premissa 

de que pesquisas na área de currículo apontam que a situação atual da prática 

pedagógica continua baseada numa metodologia "tradicional", de cunho 

academicista, conteudista, a qual centraliza o professor no processo de ensino-

aprendizagem. Existe um movimento contrário, que busca a superação dessa 

realidade no cotidiano das escolas, porém constata-se a predominância do ensino 

tradicional. Na perspectiva de compreender os caminhos para avanços do trabalho 

pedagógico na instituição para a incorporação de uma nova proposta curricular, 

todas as áreas do conhecimento devem convergir nesse sentido e ter a clareza dos 

limites e desafios para avanços no trabalho pedagógico. 

Para os teóricos do currículo crítico, a escola e a educação contribuem para 

que a sociedade continue capitalista ao transmitir, por meio das matérias escolares, 

as crenças que nos fazem ver os arranjos sociais existentes como bons e desejáveis. A 

problemática central da análise marxista consiste em buscar estabelecer a ligação 

entre a escola e a economia, entre educação e a produção. De acordo com Apple 

(2006), é importante que os estudiosos sobre currículo, pesquisadores e educadores 

façam a pergunta “para onde vai o currículo?”, pois essa questão tem implicação 

para que sejam repensadas algumas posições ideológicas do currículo. Nesse sentido, 

Apple (2006) aponta que, para se estabelecer uma base mais firme da área do 
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currículo e da educação em geral, é necessário que os estudiosos se distanciem 

daqueles que controlam o poder econômico e político; devem afastar-se de sua 

posição de aceitar totalmente a ideologia e as instituições que prevalecem em 

sociedades corporativas. O autor indica que precisam se unir com grupos culturais, 

políticos e econômicos que estão trabalhando de maneira autoconsciente para alterar 

o sistema institucional que estabelece os limites às vidas e esperanças de muitas 

pessoas desta sociedade.  

Sobre os currículos pós-críticos, mais especificamente sobre a tendência do 

multiculturalismo, Apple assegura que: 

 

[...] o que provoca as mudanças nas escolas é a pressão dos movimentos 

sociais de grande escala que geram as condições nas quais as escolas são 

transformadas. Um dos maiores movimentos transformadores do século XX 

nos Estados Unidos foi o movimento africano-norte-americano pela 

libertação, que pressionou as escolas a mudar sua pedagogia, currículo e 

organização. Partes desse movimento tinham uma agenda bastante radical. 

(APPLE, 2006, p. 247). 

 

O autor esclarece que, para que os grupos dominantes consigam manter a 

liderança, incorporam alguns segmentos limitados dessa agenda. Nesse sentido, os 

grupos dominantes pegaram a forma mais moderada e mais segura do 

multiculturalismo, considerada a mais conservadora, e colocaram nas escolas e no 

currículo. O mesmo autor enfatiza que é uma das formas pelas quais as relações de 

poder existentes inserem em sua própria lógica dominante os movimentos que fazem 

oposição. Assim, importa compreender o currículo multiculturalista como um 

importante instrumento de luta política. O multiculturalismo transfere para o terreno 

político uma compreensão da diversidade cultural que esteve restrita, durante muito 

tempo, a campos especializados como da Antropologia. Na visão antropológica, as 

diversas culturas seriam o resultado das diferentes formas pelas quais os variados 

grupos humanos, submetidos a diferentes condições ambientais e históricas, realizam 

o potencial criativo que seria uma característica comum de todo ser humano. 

De acordo com Silva (2002), na perspectiva mais política ou crítica do 
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multiculturalismo, as diferenças culturais não podem ser concebidas separadamente 

das relações de poder. A visão crítica de multiculturalismo está dividida entre uma 

concepção pós-estruturalista e uma concepção que poderia ser denominada de 

“materialista”. Para a concepção pós-estruturalista, a diferença é essencialmente um 

processo linguístico de significação. A diferença não é uma característica natural, ela 

é discursivamente produzida. Para a concepção materialista, em geral inspirada no 

marxismo, importa os processos institucionais, econômicos, estruturais que estariam 

na base da produção dos processos de discriminação e desigualdades baseados na 

diferença cultural. Exemplo: a análise do racismo não pode ficar limitada a processos 

exclusivamente discursivos, mas deve examinar também (ou talvez principalmente) 

as estruturas institucionais e econômicas que estão em sua base. O racismo não pode 

ser eliminado simplesmente através do combate a expressões linguísticas racistas, 

mas deve incluir também o combate à discriminação racial no emprego, na educação, 

na saúde. 

Ainda sob o ponto de vista de Silva (2002, p. 90) “parece haver uma evidente 

continuidade entre perspectiva multiculturalista e a tradição crítica de currículo”. 

Portanto, ao questionar “o que conta como conhecimento”, o multiculturalismo 

aumentou a compreensão sobre as bases sociais da epistemologia. O autor conclui 

que a tradição crítica inicial aponta para as determinações de classe do currículo e o 

multiculturalismo mostra que a desigualdade em matéria de educação e currículo é 

fundamental a outras dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade, por 

exemplo, que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe. 

Para McLaren (1999), a educação multicultural crítica, ou a pedagogia crítica, é 

que iniciou os protestos em relação à persistência de desigualdade de raça, gênero e 

classe, seja essa desigualdade baseada na posse da propriedade, na posse de 

credenciais, na persistência do patriarcado ou na homofobia. O autor, em seus 

estudos, apresenta uma ligação entre a noção de neoliberalismo com a noção de 

multiculturalismo, assevera que o multiculturalismo que se impõe hoje é uma forma 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

194 

de aparecer como seu oposto, ou seja, a diversidade aparece de modo distorcido 

como se fosse democracia e pluralidade.  Alimenta assim a luta para as diferenças 

culturais, no entanto não resolve o problema, considerando que deixa a 

homogeneidade básica do capitalismo intacta.  

Diante das questões que se apresentam, concordamos com as análises de Silva 

(2002), as quais apontam que não se pode negar o legado das teorias críticas para os 

avanços nos estudos sobre currículo, da mesma forma que não se pode afirmar que 

os processos de dominação de classe, baseados na exploração econômica, tenham 

desaparecido, e sim que a teoria pós-crítica deve se combinar com a teoria crítica 

para desvendar as questões relacionadas com os processos pelos quais, através das 

relações de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos. Nesse sentido, 

concordamos com o referido autor quando conclui que ambas nos ensinaram de 

diferentes formas, que o currículo é uma questão de saber, identidade e poder. Em 

suma, depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais olhar para o 

currículo com a mesma inocência de antes. 

Importa compreender que, nas relações que se estabelecem no interior das 

instituições educativas entre professores, estudantes, funcionários, pedagogos, 

diretores, entre a escola e a sociedade, incluindo aí as relações com os sistemas de 

ensino, há divergências no momento de decidir sobre experiências e conhecimentos 

que devem ou não ser escolhidos para compor o currículo. As relações de poder, de 

ideologias, e o fortalecimento desta ou daquela cultura determinam questões como a 

seleção dos conteúdos, as formas de aprendizagem e a avaliação do conhecimento no 

processo de elaboração curricular. 

Para Candau (2012), a educação intercultural seria uma possibilidade de, 

nesses casos, permitir a desconstrução, a articulação, o resgate e a promoção dos 

saberes, garantindo emancipação dos sujeitos. Para desconstruir é preciso penetrar 

no universo de preconceitos e discriminações presentes na sociedade brasileira, 

questionando o caráter monocultural e o etnocentrismo presentes na escola. Para 
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articular igualdade e diferença nas políticas educativas e práticas pedagógicas, é 

preciso reconhecimento e valorização da diversidade cultural. Para resgatar os 

códigos identitários de cada grupo (evitar uma visão de culturas como universos 

fechados e autêntico ou genuíno), o que reforçaria a própria identidade, é preciso 

pensar estratégias nos processos de formação e de ensino. Para promover 

experiências de interação, é preciso relativizar o estar no mundo e vivenciar 

diferentes modos de se expressar. 

Nesse contexto, entendemos que a educação intercultural, para que alcance o 

seu objetivo de formar um cidadão, não pode se limitar a uma simples relação de 

ensino-aprendizagem. Implica em intervir no processo de aprendizagem do 

estudante, ou seja, envolver-se em todo o processo educativo, desde a seleção do 

currículo até as práticas escolares da sala de aula. Assim, a atividade de ensino-

aprendizagem é conjunta, articulada, determinada pela interação das pessoas no seu 

contexto social. 

A seguir apresentamos as experiências institucionais do trabalho pedagógico 

da Educação Física em projetos que tratam da interculturalidade nos currículos e 

algumas experiências acerca de projetos de ensino, pesquisa e extensão no IFBA.  

 

A Educação Física e os desafios de um currículo intercultural no IFBA: um 

caminho em construção 

 

Para Ciavatta, Frigotto e Ramos (2007), o decreto 5.154/2004 pretendia a 

reconstrução de princípios e fundamentos da formação dos trabalhadores para uma 

concepção emancipatória dessa classe. Portanto, entendemos que um movimento 

pela defesa do ensino médio unitário e politécnico deve integrar os princípios da 

ciência, do trabalho e da cultura. Nesse sentido, a proposta de integração entre a 

educação básica e educação profissional insere-se numa teoria crítica de currículo, a 

qual está comprometida com as transformações estruturais da sociedade 
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contemporânea para a superação das relações de opressão produzidas pelo 

capitalismo. 

Neste contexto, o Projeto Político Institucional (PPI) do IFBA apresenta a 

opção pela teoria crítica, elegendo a Pedagogia histórico-crítica como a teoria que 

deve fundamentar a sua prática educativa. A opção deve-se a sua relação com a 

missão anterior: “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo 

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país” (IFBA, 2013, p.36).  

Assim, espera-se que a instituição como um todo, dentro de suas 

especificidades, adote as teorias críticas para as suas práticas educativas, conforme 

orientação do documento construído coletivamente, buscando as mediações 

possíveis entre elas, como propõe o texto do documento do PPI: 

 

A partir dos princípios filosóficos do Materialismo Histórico-dialético é 

possível, portanto, inserir nas práticas educativas do IFBA a Pedagogia 

Histórico-crítica, a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Autonomia e 

todas as mediações possíveis entre as mesmas. Isso pressupõe uma educação 

que parta da realidade do educando, visando transformá-la a favor de todos 

os explorados, através de uma análise crítica da realidade, visando a 

formação de um educando que seja capaz, conforme as palavras de Paulo 

Freire, de ler o próprio mundo. (IFBA, 2013, p. 36). 

 

Considerando a opção da pedagogia de Paulo Freire, também como 

orientadora das ações pedagógicas na instituição, vislumbra-se um avanço em 

relação à mudanças nos currículos e sua práxis. 

Por fim, é indispensável que esta opção pela concepção crítica da educação 

inclua a cultura na formação do cidadão histórico-crítico em todos os espaços e 

tempos da vida. A Educação Profissional no nível médio terá que preocupar-se em 

encontrar, no currículo integrado, aspectos da dimensão ideológica enunciada, 

procurando desenvolver, de forma consonante com essa dimensão, metodologias de 

ensino e organização do trabalho pedagógico que ajudem as pessoas na sua 

formação, ao longo de toda a vida, a encontrarem as condições individuais e 
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coletivas de realização, escrutinando as oportunidades educativas, profissionais, 

lúdicas, culturais e de exercício de cidadania, ou seja, a formação omnilateral. Uma 

busca constante no resgate do homem integral, pelo viés educacional, pelas ações 

pedagógicas em prol de uma formação para o mundo do trabalho, considerando o 

trabalho como princípio educativo, em seu sentido amplo, de forma indissociável do 

trabalho, ciência e cultura. 

A Educação Física e o currículo intercultural crítico no IFBA se apresentam 

como possibilidades concretas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Sobre o 

trabalho pedagógico na área da Educação Física no IFBA, na concepção crítica e pós 

crítica, importa refletir sobre a prática e (re)considerar as expressões corporais, 

manifestações da cultura humana no interior da escola. Espera-se que a educação 

física possa comprometer-se em fazer a leitura da realidade e também com a sua 

transformação. Para tanto,  

 

[...] deve-se conceber o homem como uma série de relações ativas, como um 

processo no qual, se a individualidade tem comprovadamente a máxima 

importância, não é, todavia, o único elemento a ser considerado. A 

humanidade que reflete em cada individualidade é composta de diversos 

elementos, ou seja, o indivíduo, os outros homens e, finalmente, a natureza. 

Neste sentido, o homem passa a ser considerado como a síntese das relações 

sociais num contexto determinado, como também expressa a história dessas 

relações. Um dos caminhos dessa desmistificação é recorrermos à sua 

historicidade, aos caminhos percorridos e às transformações ocorridas no 

tempo e suas repercussões sociais. (SILVA, 2009, p.23).  

 

Nessa direção, compreendemos que o trabalho pedagógico na área da 

Educação Física tem como papel social levar o sujeito a comunicar-se operativamente 

no mundo social da cultura e desenvolver a noção de historicidade da cultura 

corporal.  

Quanto aos estudos pós-críticos na área de currículo da Educação Física, 

temos o estudo de Neira e Nunes (2009), intitulado “Educação Física, Currículo e 

Cultura”, que aborda conceitos e princípios que buscam apresentar as diferenças com 

os estudos críticos, apesar de acentuarem que não se nega as contribuições das 
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teorias críticas. Sobre um currículo pós-crítico, Neira e Nunes (2009, p.227) entendem 

que: 

[...] quando o que se propõe é a escrita perene e coletiva de um currículo pós-

crítico, está-se a afirmar a crença de que todas as pessoas possuem um 

patrimônio cultural que precisa ser reconhecido, socializado e ampliado, de 

forma a superar a realização de novas produções por todos aqueles que fazem a 

escola. 

 

Entendemos que, para se preservar esse “patrimônio cultural que precisa ser 

reconhecido, socializado e ampliado”, não é necessário afastar-se das concepções de 

cunho do materialismo histórico-dialético. Esses aspectos são possíveis de serem 

abordados por meio do método dialético da prática social. Nesse sentido, também 

importa considerar que o multiculturalismo persegue a defesa da diversidade 

cultural e a considera como uma riqueza da humanidade.  Portanto, para cumprir 

sua tarefa humanista, “a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras 

culturas além da sua. Por isso a escola tem que ser local, como ponto de partida, mas 

tem que ser internacional e intercultural, como ponto de chegada” (GADOTTI, 2004, 

p.282). 

Para Gadotti (2004), os estudos de uma educação multicultural ainda estão em 

desenvolvimento e cheio de contradições, visa responder a questão da diversidade 

cultural e social dos alunos. O autor alerta que ainda é um tema polêmico, pois 

existem prós e contras, considera que existem muitas dificuldades na sua efetiva 

realização. O desenvolvimento de uma educação multicultural depende de muitas 

mudanças no sistema educacional, inclusive na formação dos professores.  

Podemos concluir sobre as modificações sofridas no âmbito do currículo da 

Educação Física que estas não se deram de forma linear; elas foram marcadas por 

movimentos contra-hegemônicos ao sistema social do capital. Para conceber a 

Educação Física e a educação nessa perspectiva, precisamos colocar a atividade 

prática, humana, “o seu potencial criador – o trabalho – e as relações objetivas, 

materiais, reais, dos homens com a natureza e com os outros homens, no centro do 

esquema explicativo” (SILVA, 2009, p. 259). A superação da oposição estabelecida 
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entre corpo e espírito pela formulação do sujeito histórico, social, em prol da 

superação da lógica do capital. Significa, portanto, 

 

[...] superar a descontinuidade entre o registro da quantidade (corpo) e o 

registro da qualidade (espírito). O sujeito é marcado pela particularidade de 

seus movimentos, pela especificidade de seus gestos e atividades sociais. Com 

isso, as diferentes formas de experiência corporal (cultura corporal) nos 

indicam justamente que o sujeito assume sua existência de maneira decisiva, 

numa direção oposta à submissão e docilização corporal. Encontramos um 

caminho de atitudes, de possibilidades de movimentos livres e de 

intencionalidades significantes. Encontramos o corpo como criador de si 

mesmo e da natureza. Encontramos o corpo como uma instituição complexa 

em que se entrecruzam as instâncias de formações sociais determinadas. O 

corpo é, antes de tudo, uma forma produtiva específica, uma possibilidade de 

nos reinventarmos a todo o momento. (SILVA, 2009, p. 262). 

 

Desse modo, retomamos a afirmação de que a Educação Física, como área de 

produção do conhecimento e cultura, não pode ser vista fora das discussões que 

abrangem o atual modo de produção da vida que, diante das transformações no 

mundo do trabalho, e devido à crise do capitalismo, também sofreu influências dos 

projetos dominantes. Entretanto, apontamos a necessária superação dessa lógica, 

continuando a construção de uma hegemonia diametralmente diferente do que está 

posto, uma alternativa educativa para a emancipação. 

No seio da dinâmica escolar, nem tudo diz respeito a conflitos; os momentos 

de reuniões e discussões revelam-se um espaço para negociações e consensos. 

Depende de como a instituição, a escola, age na construção da sua identidade.  

Entendemos que a escola deve imprimir as mudanças gradativamente, incorporando 

parte das propostas político-pedagógicas que lhe são impostas. Além disso, deve 

também procurar alternativas de atender as demandas da comunidade diretamente 

envolvida com a instituição escolar e, assim, não se afastar do contexto político, 

econômico, social e cultural em que está inserida. Assim, a escola pode representar 

um espaço de conflitos e consensos, como palco de contradições, posicionando-se e 

defendendo o que lhe dá identidade 

Nessa perspectiva, importa abordar os projetos de ensino, extensão e pesquisa 
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que já são desenvolvidos no IFBA Campus Eunápolis que favorecem a proposta de 

interculturalidade crítica na instituição, dentre as quais, a temática corpo e cultura 

está fortemente presente, possibilitando a integração entre as áreas do conhecimento. 

As atividades corporais, além das aulas de Educação Física, obrigatórias nos 

currículos dos cursos integrados, se manifestam nas diversas ações culturais dos 

projetos que compõem a cultura pedagógica da instituição, entre eles: Festival de 

Dança e Feira das Nações; Balaio Cultural; Semana da Consciência Negra; Semana de 

Ciência e Tecnologia, entre outros. 

O Festival de Dança Educação, projeto que, no ano letivo de 2018, lançou a sua 

19º edição, representa a síntese da produção do conhecimento construído nas aulas 

de Educação Física e considera a dança como tema da cultura corporal. A proposta 

aborda a dança como uma produção histórica de como o homem conduz sua vida 

nas relações sociais em cada momento histórico. Nas aulas de Educação Física, os 

conteúdos são problematizados em suas diversas dimensões, buscando imprimir 

uma prática social a partir de suas vinculações étnicas, culturais e históricas, entre 

outros aspectos a serem discutidos na escola. Esse projeto envolve outras áreas do 

conhecimento para a sua construção, desenvolvimento e conclusão.  

A interculturalidade crítica protagoniza o projeto de ensino e extensão 

intitulado “Balaio Cultural”. Este ano letivo de 2018, sua 4ª edição busca garantir 

direitos, assegurar o acesso e condições de usufruto de conhecimentos científicos e 

priorizar a formação integral do sujeito, conforme informações retiradas do texto de 

origem.  É um projeto que incentiva as manifestações culturais e artísticas, bem como 

promove contato da comunidade discente com os bens de natureza estética, bens 

culturais que possam suscitar a recepção e a promoção da arte e cultura como 

possibilidades de se realizar um trabalho interdisciplinar e transversal por meio de 

oficinas de teatro, literatura, danças, e outras manifestações corporais e culturais. 

Esse projeto abrange as disciplinas que compõem a área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, como também podem-se agregar outras áreas do conhecimento no 
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planejamento, elaboração e difusão do que será produzido pelos sujeitos envolvidos 

durante a vigência do projeto. Contempla a pluralidade cultural, étnica, linguística, 

identitárias, direitos humanos, a liberdade de expressão e cidadania. 

A Semana de Consciência Negra é um evento incluído no calendário da 

instituição desde 2004, como parte de implementação da Lei nº 10.639, depois 

alterada para Lei 11.645, de 10 de março de 2008, em que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” em 

defesa da disseminação da cultura afro-brasileira. Compõem as atividades desse 

evento: mesas redondas, palestras, salas temáticas, oficinas, minicursos, exibição de 

documentários e videoclipes e apresentações culturais. Sendo muito frequentes 

nessas apresentações, as manifestações do corpo e cultura em diversos aspectos, 

envolvendo a interculturalidade crítica. 

Esses são alguns dos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no 

interior do IFBA Campus Eunápolis que potencializam a interculturalidade, onde o 

corpo e cultura se integram às diversas áreas do conhecimento para promover a 

reflexão sobre temas plurais. 

 

Considerações finais 

 

No contexto sócio-histórico da Educação Física no IFBA, entende-se que são 

vários os aspectos que caracterizaram a mudança do seu papel na constituição e na 

formação humana.  

Nessa perspectiva, a experiência da Educação Física nos cursos integrados do 

IFBA/Campus Eunápolis nos indica que se desenvolvem projetos integradores na 

perspectiva do currículo intercultural, já que os projetos de ensino, extensão e 

pesquisa contemplam o ‘corpo e cultura’ pelas diversas áreas de conhecimentos. 

Assim, com o intuito de promover a reflexão sobre temas plurais, os quais favorecem 
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a proposta de interculturalidade crítica na instituição, bem como os projetos 

interdisciplinares e integradores, materializa-se um caminho para uma nova ação 

pedagógica, a qual pode ser potencializada com o envolvimento de todos os 

segmentos e áreas do conhecimento. 

O caminho já fora trilhado, no entanto, existe um longo caminho a percorrer, 

especialmente se a proposta da Educação Física e os projetos que contemplam as 

manifestações corporais forem entendidos na perspectiva da interculturalidade 

crítica, como uma ação político-pedagógica para integrar as diversas áreas do 

conhecimento, as quais almejam contemplar a formação integral dos estudantes. 
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LITERATURA ENSINA HISTÓRIA: UMA LEITURA DE VIVA O POVO 

BRASILEIRO DE JOÃO UBALDO RIBEIRO50 

 

 

Darlene Silva Santos Santana 

 

Introdução 

 

A preocupação com a escrita da história e sua recepção tem sido alvo de 

reflexões quando a revisão de certos paradigmas coloca em xeque as explicações e 

conceitos sobre o real e o posicionamento positivista de determinação do caráter 

científico da História, comprometida em revelar a “verdade” do passado com 

métodos objetivos e justificáveis. Nesta matéria, estudiosos, como Michel de Certeau, 

Hayden White, Roger Chartier e Sandra Pesavento, trazem o papel do historiador 

para o centro das discussões.  

O grande cerne da questão que circunda a escrita da história está no limiar da 

realidade. Até que ponto a realidade circunscrita pelos historiadores é real? 

Sandra Jatahy Pesavento (2006, s/p), em seu artigo “História & Literatura: uma 

velha-nova história”, fala sobre a imaginação como “elemento organizador do 

mundo” que torna significantes as experiências vividas. Ressalta que essa 

imaginação é fruto de “representação sobre o mundo, que se coloca no lugar da 

realidade sem com ela se confundir, mas tendo nela o seu referente”. Essa 

imaginação/representação circunscreve a história, uma vez ser ela a orientadora do 

historiador, “pautando condutas e inspirando ações”. 

A imaginação, como condutora de concepções e de ações, reforça o suposto 

sobre a interpretação da realidade que circunscreve cada indivíduo. Cada sujeito vê 

sua realidade pelo viés de sua imaginação; o seu mundo é concebido da forma que é 

pensado. Pesavento (2006, n.p) afirma que: 

 
50 Texto parcialmente publicado na Revista Labirinto, Ano XVI – Volume 25, p. 267 – 281. Disponível 
em http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO/article/view/1924. Aceso em: 22 mai. 2020. 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

207 

 
Este real é construído pelo olhar enquanto significado, o que permite que ele 

seja visualizado, vivenciado e sentido de forma diferente, no tempo e no 

espaço. [...] Ao construir uma representação social da realidade, o imaginário 

passa a substituir-se a ela, tomando o seu lugar. O mundo passa a ser tal 

como nós o concebemos, sentimos e avaliamos. Ou, como diria Castoriadis, a 

sociedade, tal como tal é enunciada, existe porque eu penso nela, porque eu 

lhe dou existência – ou seja, significação – através do pensamento. 

 

Roger Chartier (1990, p.19), ao falar sobre representações, diz que “os actores 

sociais [...] descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou como gostariam que 

fosse” e afirma ser a representação uma relação de poder, em que “as percepções do 

social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas 

que tendem a impor uma autoridade à custa de outros” (CHARTIER, 1990, p. 17). 

Nesse sentido, a escrita da história perpassa uma imaginação que circunscreve uma 

realidade sob um prisma discursivo, e o historiador se manifesta nessa escrita no 

tratamento dos dados, traduzindo os fatos em um enredo discursivo de 

representação. 

O conceito de representação expressa, para Pesavento (2003, p. 40), a ideia da 

substituição. Representar significaria, assim, estar no lugar de, tomar o lugar do 

outro, o que implicaria, na narrativa historiográfica, a construção intertextual do fato 

passado a partir da revisão de vestígios e evidências extraídas das fontes históricas.  

Assim como o artista manipula a realidade para a escrita de um romance, o 

historiador maneja os fatos com fim de fazer conhecer tal realidade. Tornar um fato 

conhecido e compreendido é papel tanto da História quanto da Literatura, conforme 

alusão feita por Luiz da Costa Lima (2006, p. 169) a antigos historiadores e poetas: 

 

A pretensão do historiador era objetivar a razão dos agentes históricos, i.e., a 

razão dos feitos, e relacioná-la com aspectos de seu caráter. [...] 

Implicitamente, entrava na discussão o papel de fixar o que não haveria de 

ser esquecido, a alétheia. Ambos, o aedo e o historés, competiam pelo direito 

de declarar o que fora e é verdade. 

 

Apesar de, no contexto evocado por Lima, ainda não se ter a noção de 
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narrativa ficcional contraposta à narrativa factual, e que, por vezes, os fatos narrados 

traziam um misto de história enquanto real/concreto e ficção, convém observar que o 

desempenho do poeta na Antiguidade semelhava-se ao historés, ou seja, estava na 

proposição de “declarar o que fora e é verdade”. Poeta e o historiador narram os 

fatos vivenciados pelos heróis e, para “fixar o que não haveria de ser esquecido”, os 

contadores apropriam-se de estratégias linguísticas que tornam os fatos acessíveis à 

memória. Tanto o poeta quanto o historiador utilizam-se de meios para ser 

compreendidos pelo ouvinte/leitor na narrativa dos fatos.  

Ao se buscar uma “narrativa dos fatos”, deve-se considerar que o olhar sobre 

os fatos está em constante variação em virtude das mudanças de concepções e de 

objetivos. A visão sociopolítica do historiador conduz a ótica sobre os fatos que, 

conforme diz Lima (2006, p. 20): 

 
Ainda que não reduzamos a escrita da história a um somatório de fatos, 

ainda que o saibamos selecionados pelo ponto de vista que presidiu sua 

compreensão, a narrativa-do-que-houve já apanha a experiência no meio do 

caminho. O hiato decisivo não se dá entre o evento e seu registro, mas sim 

entre o que motivou o evento e sua formulação verbal. 

 

A narrativa-do-que-houve, portanto, parte da compreensão daquele que narra, 

seja ele historiador ou artista, ou mesmo uma pessoa comum do dia a dia. “Narrar é 

intercambiar experiência”, como disse Walter Benjamin (1987, p. 198), e esse 

intercambiar é retratar a experiência vivida no manejo dos fatos no ato narrativo. A 

experiência do historiador resulta na narrativa discursiva. 

O historiador estuda os registros dos fatos, maneja-os a partir de suas 

experiências sociopolíticas e culturais e se utiliza da narrativa como instrumento para 

retratar os fatos e fazê-los conhecidos. A forma como o historiador faz os fatos não-

familiares tornarem-se familiares é através dos símbolos. Codificação de uma história 

em um conjunto de códigos compreensíveis aos leitores, conforme White (1994, p. 

108) afirma: 
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A narrativa histórica não imagina as coisas que indica: ela traz à mente 

imagens das coisas que indica, tal como o faz a metáfora. Quando um dado 

concurso de eventos é narrado no modo da tragédia, isto significa apenas que 

o historiador descreveu dessa forma os eventos para nos lembrar aquela 

forma de ficção que associamos ao conceito de “trágico”. Corretamente 

entendidas, as histórias nunca devem ser lidas como signos inequívocos dos 

acontecimentos que relatam, mas antes como estruturas simbólicas, 

metáforas de longo alcance, que “comparam” os acontecimentos nelas 

expostos a alguma forma com que já estamos familiarizados em nossa cultura 

literária. 

 

A compreensão de uma metáfora perpassa o sujeito. Considerando a metáfora 

uma não linearidade da significação literal de um enunciado, ou seja, de um sentido 

não literal de um enunciado linguístico, o sujeito deve apresentar significações 

conotativas a esse enunciado, requerendo um aporte teórico de mundo amplo para a 

devida compreensão do sentido do enunciado metafórico. Se “uma metáfora diz-nos 

algo de novo acerca da realidade” (RICOEUR, 2011, p. 77), esse novo só é 

compreendido mediante as interferências interpretativas do leitor. A narrativa 

histórica, portanto, é compreendida a partir das vivências de cada leitor/ouvinte e 

das “experiências culturalmente codificadas” (WHITE, 1994, p. 108) de cada um. 

Por outro lado, considerando que as representações não são neutras, como 

afirma Chartier (1990), a construção de sentido dessas metáforas objetivada pelo 

historiador perpassa o viés ideológico do mesmo ou de sua agência financiadora que 

se apropria de “recortes na realidade, privilegiando alguns acontecimentos em 

detrimento de outros.” (WALTY, 1985, p. 69). Para Michel de Certeau (2011, p. 54), 

“as vozes charmosas da narração transformam, deslocam e regulam o espaço social; 

elas exercem um imenso poder que, por sua vez, escapa ao controle por se apresentar 

como a verdadeira representação do que se passa ou do que se passou”. O título de 

“verdade” é o que se pretende a cientificidade da escrita da História. Mas essa 

verdade, como os teóricos afirmam, está no campo da representação da mesma, em 

que o relato dos fatos é distorcido de alguma forma pela compreensão ou objetivo 

daquele que escreve.  
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O dicionário virtual Priberam51 apresenta o conceito de ficção, dentre outros, 

como “interpretação ou relato subjetivo de um fato ou de uma ideia”, e Luiz Antônio 

Sacconi (2010, p. 947) apresenta como um dos conceitos de fictício o “que só existe 

por convenção; convencional.”. Sendo a escrita da história o resultado de uma 

interpretação dos fatos e socialmente convencionada por discursos dominantes que 

em determinados períodos da história são refutados ou reafirmados, não se pode 

afirmar uma narrativa histórica verdadeira, e nem distanciá-la tão largamente do 

fictício. “A história é uma espécie de ficção”, conforme afirma Pesavento (2003, p. 

58), “ela é uma ficção controlada sobretudo pelas fontes, que atrelam a criação do 

historiador aos traços deixados pelo passado.”.  

Embora, conforme a autora, toda interpretação perpasse o campo do 

imaginário do sujeito, a narrativa histórica tem um compromisso com as provas dos 

fatos, ou seja, os registros históricos, os documentos utilizados como fonte de 

pesquisa, mesmo que sua transposição para a narrativa histórica seja arquitetada 

pelo viés do historiador. A literatura, ao contrário, diverte-se com a liberdade do 

sujeito em, no ato da interpretação dos fatos, imaginar ações possíveis que nem 

sempre se efetivaram, ou seja, a literatura não tem compromisso nem com as provas 

dos fatos, nem com fato algum, uma vez que ela pode tratar tanto dos fatos ocorridos 

como daqueles que poderiam ter havido. Essa imaginação que orienta o olhar 

artístico a diferencia das ferragens dos registros históricos. É uma liberdade no 

manejo dos fatos e no uso da imaginação, o que leva Pesavento (2003, p. 82-83) a 

concluir, no que se refere à literatura, que ela: 

[...] permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo 

qual as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que 

guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos e sonhos. Ela dá a ver 

sensibilidades, perfis, valores. Ela é fonte privilegiada para a leitura do 

imaginário [...].  Para além das disposições legais ou códigos de etiquetas de 

uma sociedade, é a literatura que fornece os indícios para pensar como e 

porque as pessoas agiam desta e daquela forma.     
 

 
51 Disponível em <http://www.priberam.pt/DLPO/fic%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em Julho/2016. 
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A literatura não tem pretensão de retratar o real ou transpô-lo e, ao se abster 

dessa pretensão, faz uma livre reflexão sobre o real que a circunda. Não se trata de 

uma descrição da realidade, mas de uma leitura sobre ela, sem as ferragens que 

delimitam seu olhar. Diferente da historiografia, não ambiciona ser analisada com 

fim a revelar indícios ou provas da realidade, mas tem seu fim em revelar o obscuro 

dessa realidade, aquilo que a historiografia não dá conta de fazer: descrever as 

possibilidades da alma e dos sentimentos verdadeiros e reais. 

 

A literatura é o discurso teórico dos processos históricos. Ela cria o não lugar 

em que as operações efetivas de uma sociedade têm acesso a uma 

formalização. Bem longe de considerar a literatura como a ‘expressão’ de um 

referencial, conviria reconhecê-la como [...] um discurso ‘lógico’ da história, 

a ‘ficção’ que a torna pensável. (CERTEAU, 2011, p. 92). 
 

A deformação das informações documentais é uma forma alternativa que o 

escritor tem para lidar com os fatos históricos, mas isso não significa uma menor 

leitura sobre o fato. Trata-se apenas de uma leitura paralela daquilo que os 

historiadores consideram como a verdadeira narrativa do acontecimento. Nesse 

sentido, consideramos que a obra de João Ubaldo Ribeiro é uma ficção que torna 

pensável a história da formação da nação brasileira, uma versão paralela da História 

oficial, mas não menos importante, uma vez que essa releitura de um acontecimento 

social é significativa, visto que o repensar é sempre necessário e construtivo em uma 

sociedade dinâmica, cujas representações da realidade, configuradas em metáforas e 

símbolos, estão em constantes mudanças. Quanto a isso, Walty (1985, p. 68) afirma 

que “a ficção pode dar uma outra versão da história, uma outra versão da realidade, 

ao mesmo tempo que mostra que todos os textos são simples versões dos fatos, 

contados de acordo com o ponto de vista do narrador, com a ótica do autor.”. 

 

O reconto da história a partir da singularidade da escrita de João Ubaldo Ribeiro 

 

Inserida na estética contemporânea, a obra “Viva o povo brasileiro”, escrita 
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em 1984, explicita a riqueza do poder artístico de João Ubaldo Ribeiro. Em quase 

oitocentas páginas de romance, a obra é composta por uma linguagem bem 

humorada e de fácil compreensão para o leitor. O autor consegue descrever com 

habilidade os sentimentos e emoções de cada personagem, os mais distintos entre si, 

como os europeus exploradores, índios canibais, escravos de engenho, religiosos, 

políticos, senhores e demais. Todos esses personagens, a partir de uma descrição 

subjetiva e caricaturada, constroem o emaranhado da história popular recontada por 

Ubaldo em paralelo com a História do Brasil.  

Logo no início do romance, o autor cita os vários personagens da história da 

nação para esclarecer que não se trata de uma narrativa de um lado da história, mas 

que abarcará todos os envolvidos no processo: “depois dos tupinambás vieram os 

portugueses, espanhóis, holandeses, até franceses [...]. Em seguida, chegaram os 

pretos de várias nações da África.” (RIBEIRO, 2009, p. 16).  

A obra integra o erudito e o popular, o cômico e o histórico, o grotesco e o 

soberbo, além dos rituais africanos e do canibalismo, proporcionando um mergulho 

na formação do Brasil, não só a partir da narrativa oficial, mas dos bastidores, dos 

eventos sociais ignorados pela elite, cujo discurso ressoou por muitos anos. 

Para dar voz ao povo com originalidade, a narrativa apresenta discurso direto 

na linguagem coloquial, cuja oralidade se “ouve” a partir da letra. O estilo narrativo 

permite ao leitor uma aproximação singular, abrindo a imaginação para vivenciar o 

diálogo narrado, conforme trecho a seguir:  

 

Pestenção nas santidades: todos os santos, muntcho bem, muntcho bem, 

Santo Antônio, a Santa da Conceição, muntcho bem, mas se valha mais do 

santo de sua cor, lembrando que negro escravo cativo não usa nem baeta de 

holanda nem cordão de ouro, tensão nas coisas, é só ver. (RIBEIRO, 2009, 

p.87). 
 

A narrativa literária diverte-se com a liberdade da criação a partir do manejo 

dos fatos (ou da imaginação que esses fatos possam ter ocorrido) e torna possível 

uma interpretação livre e criativa, aproximando o leitor de uma realidade construída 
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pelo viés artístico.  

Em se tratando do estilo narrativo de Ubaldo, por dar voz não só ao popular, 

mas também ao erudito, Rita Olivieri-Godet (2009, p.58) afirma que “um dos maiores 

méritos de ‘Viva o povo brasileiro’ está no fato de inscrever, ao nível da linguagem, 

as correlações de força entre os diferentes projetos identitários culturais que integram 

o processo de construção da nação”. Neste sentido, todos os atores da grande história 

da nação brasileira têm espaço de voz no romance. Assim, em cada um dos 

momentos da narrativa, Ubaldo entrelaça as bases discursivas na argumentação 

sobre o mito da fundação da nacionalidade brasileira, potencializando os fatos 

históricos para sensibilizar o leitor sobre as possibilidades de novas interpretações 

presentes em cada acontecimento social. 

Para recontar a história, a narrativa cobre quatro etapas da formação nacional: 

o período da colonização e catequese; a independência e durante o império e, 

finalmente, alguns flashes dos períodos da ditadura da República, no século XX. 

Adotando a técnica do flashback, o texto se inicia na primeira metade do século XIX, 

com a cena da morte do alferes José Brandão, através da qual se questiona o mito do 

heroísmo na história do Brasil, como se observa na citação seguinte: 

 

José Francisco Brandão Galvão, agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, 

pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro 

disparadas pelas bombardetas portuguesas, que daqui a pouco chegarão com 

o mar. Vai morrer na flor da mocidade, sem mesmo ainda conhecer mulher e 

sem ter feito qualquer coisa de memorável. [...] O povo brasileiro se 

levantava contra os portugueses [...] em toda parte sangravam-se novos 

heróis, um a cada dia em cada povoado, às vezes dois ou três, às vezes dúzias, 

com as notícias de bravuras voando tão rápido quanto às andorinhas que 

passam o verão na ilha.(RIBEIRO, 2009, p. 9/11). 
 

Para além da discussão sobre o conceito emblemático de heroísmo, a 

passagem da obra retrata a morte do herói inocente frente à luta recém iniciada, cujas 

mãos não tiveram tempo de realizar grandes feitos em virtude da violência que lhe 

recaía. Esse evento se contrapõe ao heroísmo construído a partir da farsa, como 

acontece com Perilo Ambrósio, barão de Pirapuama, que, com um ato covarde, 
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afasta-se do campo da batalha na luta da Independência e, ao ver o comandante de 

uma tropa, mata o escravo que o acompanhava para se sujar de seu sangue e fingir-

se ferido a fim de ganhar mérito como lutador em prol da nação. O trecho a seguir 

mostra esse episódio da narrativa: 

 
Perilo Ambrósio, que escolhera aquele ponto bem distante da luta para passar 

o dia, pois aguardava somente que vencessem os brasileiros para juntar-se a 

eles em seguida, temia que o combate não tivesse terminado ainda e que, por 

algum azar, fosse obrigado a tomar parte nele. [...] Perilo Ambrósio ficou 

contente em verificar que tudo resultara muito bem até o último pormenor, 

embora já antes estivesse seguro de que o tenente encontraria Inocêncio 

morto. Afinal, quando o sangrara à faca para lambuzar-se de seu sangue e 

assim apresentar-se ao tenente, terminara por dar-lhe mais cuteladas do que  

planejara, já que os braços e as mãos lhe fugiram do controle e golpeou o 

negro como se estivesse tendo espasmos. Melhor que haja morrido logo e não 

se pode negar que de um modo ou de outro deu sangue ao Brasil, pensou 

Perilo Ambrósio. (RIBEIRO, 2005, p. 26/30). 

 

Nessa citação, observamos o outro lado da história, aquilo que estava 

encoberto. A versão contada, por exemplo, pelo tenente que encontrou Perilo 

Ambrósio no estado em que fingia estar, com certeza seria uma narrativa de 

heroísmo, de um grande homem que lutou pela pátria. Entretanto, olhando pelo viés 

dos escravos e, se a história fosse contada por estes, o que se veria era um homem 

desonesto e ambicioso, um falso combatente que pensa apenas em seu próprio 

mérito, ou seja, com certeza longe de ser um herói. Ao rever os fatos históricos a 

partir de uma historiografia escrita pela mão da elite branca, a obra questiona sua 

veracidade, confrontando-a com a versão popular baseada na vida das personagens, 

conforme elucida Olivieri-Godet (2009, p.48), “o que a ficção propõe é uma reposição 

dos fatos: confrontando as versões oficial e popular, a ficção imprime autenticidade à 

última e desmoraliza a primeira.”. 

Além da exposição de lados opostos da história, a literatura se propõe a 

refletir sobre a essencialidade do heroísmo, afinal alguns heróis se esvanecem como 

as andorinhas do verão, enquanto outros se sustentam sob pilar de mentira e 

sacrifício alheio. A quem e a que serve o herói? 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

215 

Prosseguindo a narrativa, o texto retorna ao século XVII, com os padres da 

catequese e os índios antropofágicos. O terceiro segmento, tematizando a segunda 

metade do século XIX, dedica-se a discutir a formação da elite política e intelectual 

do país; e o quarto pontua dois momentos do século XX – a ditadura nos anos de 

1937 a 1945 e o golpe militar pós-1964 e seus efeitos na década de 1970. 

Nas diversas etapas focalizadas, Ribeiro (2009, p.603) põe em xeque o conceito 

de verdade histórica, mostrando ser a história uma versão dos fatos, ou seja, uma 

produção textual composta de ficção, como aponta no início da narrativa: “o segredo 

da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias”, e no discurso do 

cego Faustino transcrito a seguir:  

 
Toda a História é falsa ou meio falsa e cada geração que chega resolve o que 

aconteceu antes dela e assim a História dos livros é tão inventada quanto a 

dos jornais. [...] A História feita por papéis deixa passar tudo aquilo que não 

se botou no papel e só se bota no papel o que interessa. Alguém que tenha o 

conhecimento da escrita pega de pena e tinteiro para botar no papel o que não 

lhe interessa? Alguém que roubou escreve que roubou, quem matou escreve 

que matou, quem deu falso testemunho confessa que foi mentiroso? Não 

confessa. Alguém escreve bem do inimigo? Não escreve. Então toda a 

História dos papéis é pelo interesse de alguém. (RIBEIRO, 2009, p.603). 

 

O discurso eurocêntrico “empurrou” a escrita da história como registro real da 

ocorrência dos fatos, sem considerar que essa escrita contava apenas uma versão dos 

fatos e que era financiada pelas agências responsáveis pela manutenção do discurso 

dominante, fomentando convenções sociais que hoje se vê como irreais e até 

absurdas. Nesse caso, o que se pode observar é a leitura que um determinado 

historiador faz dos eventos analisados; leitura essa que se atrela à percepção da 

realidade que “se dá conforme o lugar que o indivíduo ocupa no espaço físico, 

econômico, político e sociocultural. [...] Tudo o que vemos são sombras, 

representações da realidade” (WALTY, 1985, p. 26), convencionadas ou não como 

verdadeiras em função dos interesses do discurso dominante. 

 Podemos observar que Ubaldo entrelaça múltiplas concepções da História ao 

colocar em embate a argumentação dos vencedores e vencidos que tentam escrever 
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os fatos nas suas respectivas versões. Desse modo, a obra expõe uma versão da 

História Oficial que foi escrita pelas mãos dos dominadores, rasurando versões 

descritas pelo imaginário popular. Esse processo acontece a tal ponto que a verdade 

histórica se apresenta como um tecido de versões. Isso propõe uma discussão sobre o 

problema da identidade nacional, constituindo uma possibilidade de basear a 

identidade no não contado, no não registro, nos fatos não revelados, que perpetuam 

como fantasmas no cotidiano da realidade. 

Pode-se afirmar, portanto, que a obra, em todo o seu enredo, configura a luta 

do escravizado pela sobrevivência em oposição ao interesse do branco colonizador 

em permanecer no poder que, para isso, age com violência contra índios e negros. “A 

História até aqui conhecida é a história das lutas de classe, plebeu contra patrício, 

escravo contra senhor...” (RIBEIRO, 2009, p.745).  

Em outro trecho da obra, vemos Maria da Fé exortar acerca da história do 

Brasil, refletindo sobre a República que atende aos anseios de poderosos 

dominadores, mas marginaliza os negros e os exclui dos direitos de cidadãos: 

 
Isto é a única coisa que faz sentido, é ver a nós mesmos como devemos nos 

ver e não como vocês querem que nos vejamos. E ver vocês como devemos ver 

e não como vocês querem que os vejamos. A História de vocês sempre foi de 

guerra contra o próprio povo de sua nação e aqui mesmo estão agora 

comandados por um que se celebrizou por mandar fuzilar brasileiros e por 

ser um assassino. E agora vem falar de sua República? Por que não nos 

falam de comida, de terra, de liberdade? Por que, enquanto hipocritamente 

libertam os negros, porque não mais precisam deles, criam novos escravos, 

ajudam a transformar seu país na terra de um povo humilhado e sem voz? 

(RIBEIRO, 2009, p.661). 

 

Nota que a personagem reclama acerca da teoria dos direitos pregados na 

República, teoricamente destinados a todos, mas aplicados apenas aos convenientes 

da elite. A voz do povo, ora calada pelos discursos dominantes, agora se faz ouvir na 

obra artística. É para isso que serve a literatura: romper o que está posto. Por trás do 

texto bonito de liberdade e igualdade, ouve-se o grito dos que sofreram a 

inveracidade do discurso. 
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Outro trecho da obra, que concorda com a análise acima, trata do discurso de 

Zé Popó que, em meio à luta contra os paraguaios, reflete sobre as condições da 

vitória do Brasil, considerando as injustiças que são lançadas ao povo que deu a vida 

para que a guerra fosse vencida, enquanto que os poderosos é que levariam o mérito 

de heróis: 

 
Teria orgulho, sim, e estava seguro de que um dia teria mesmo esse orgulho, 

se a luta e o sofrimento fossem não para preservar um Brasil onde muitos 

trabalhavam e poucos ganhavam, onde o verdadeiro brasileiro, o povo que 

produzia, o povo que construía, o povo que vivia e criava, não tinha voz nem 

respeito, onde os poderosos encaravam sua terra apenas como algo a ser 

pilhado e aproveitado sem nada darem em troca, piratas de seu próprio país; 

teria orgulho se essa luta pudesse servir, como poderia vir a servir, para 

armar o Exército a favor do povo e não contra ele como havia sido sempre, 

esmagando-o para servir aos poderosos; teria orgulho se essa luta tivesse 

sido, como poderia ser, para defender um Brasil onde o povo governasse, um 

grande país, uma grande Pátria, em que houvesse dignidade, justiça e 

liberdade! (RIBEIRO, 2009, p. 265-266). 

 

A voz que todos gritam ecoa por “uma grande Pátria, em que houvesse 

dignidade, justiça e liberdade”. Entretanto, esse discurso, sussurrado pelo povo é 

apreendido em gritos por um opressor que garante o status quo da dominação. A 

literatura, nesse cenário, aborda o íntimo dos fatos, ainda que sejam as possibilidades 

dos fatos, tornando significativa a reflexão sobre essas possibilidades. Não almeja ser 

levada a sério como registro de acontecimentos históricos, mas fala de questões sérias 

ao fomentar a reflexão sobre esses acontecimentos, “trata-se de uma leitura do real 

que desmascara esse mesmo real.” (WALTY, 1985, p. 51). 

A obra “Viva o povo brasileiro” utiliza dos recursos históricos para fazer uma 

releitura dos acontecimentos e para fundamentar, a partir da imaginação sobre um 

determinado contexto social, uma reflexão sobre quem é o povo brasileiro, trazendo 

para o protagonismo do Brasil o povo historicamente calado, contrapondo, assim, a 

vertente dominante sobre a formação da nação brasileira. 

Assim, podemos dizer que Literatura e História não se anulam, mas se 

completam no sentido de tornar um fato conhecido pelos diversos olhares, 
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concepções e estratégias. Para Walty (1985, p. 79), “a ficção é um discurso tão digno 

de crédito como outro qualquer, porque, como qualquer outro, ela faz uma leitura do 

real”, em que “a leitura de mundo ali presente” é pertinente para a análise e reflexão 

sobre os fatos. Nesse sentido, tanto a historiografia quanto a literatura fazem uma 

interpretação dos eventos sociais, tornando a similitude entre ambas bastante tênue. 

 

Considerações finais 

 

A partir da obra “Viva o povo brasileiro”, João Ubaldo Ribeiro ressuscita o 

passado para recontar a história da formação do povo brasileiro ao descrever as 

ações do povo que são de fato significativas e importantes para a construção do país. 

Historicamente, a versão dos fatos foi contada a partir da omissão dos feitos heroicos 

do povo, fazendo recair sobre os poderosos a glória das conquistas e riquezas 

nacionais. Com isso, a voz dos lutadores e trabalhadores foram silenciadas por um 

registro cujas mãos escritoras eram brancas e dominavam a representatividade 

nacional. 

Olivieri-Godet (2009, p. 66) afirma que “todas as relações de dominação são 

marcadas por tentativas dos representantes do poder de roubar a palavra ao outro 

para reduzi-lo ao silêncio dos povos subjugados” e nesse contexto a literatura se 

torna uma ferramenta de emancipação ao dar voz aos silenciados, ao trazer à tona 

um evento histórico narrado pelo discurso hegemônico branco europeu para refletir 

sobre ele, estampando a possibilidade de ter sido diferente. Acerca disso, Olivieri-

Godet (2009, p. 49) diz que: 

 

O romance é um libelo contra a historiografia tradicional e sua cumplicidade 

com o poder; posiciona-se contra uma história que silencia, por uma escrita 

unificada, o movimento vivo e plural da memória coletiva; bate-se contra a 

história que aprisiona, ao impor o pensamento de um grupo como o 

pensamento da sociedade como um todo. 
 

A literatura ensina história ao retomar os fatos com um viés artístico. Ensina 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

219 

história a partir do momento que se dispõe a refletir sobre os acontecimentos sociais, 

destacando os discursos ora silenciados e tornando protagonistas aqueles antes 

tangenciados. A literatura ensina hoje, ao retomar eventos sociais do passado, e 

continuará ensinando ao retratar – nos bastidores dos sentimentos humanos, nos 

olhares das pessoas silenciadas, no sofrimento dos que vivenciam os reais efeitos das 

causas – o Brasil de agora. 

Em tempos de polaridades de ideias e de disseminação de informações em 

massa, a leitura do cenário brasileiro atual evidencia que as verdades são construídas 

a partir de interesses próprios. Versões de um mesmo acontecimento são remontadas 

em diferentes abordagens para convencer o leitor de que aquela narrativa é a mais 

verdadeira sobre o fato narrado. Assim como a história passada está sendo 

recontada, a história presente também demandará leitura crítica para o futuro leitor 

que só terá a seu dispor as versões dos fatos presentes. 
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Capítulo 11 
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ENTRE CUIDADOS E CADÁVERES: MORTE E RITUAIS FUNERÁRIOS NA 

GRÉCIA ANTIGA (SÉCULO V A.C) 

 

Ualace Lima Nascimento 

 

Introdução 

 

Segundo Bayard (1996), a morte está presente em toda parte. Na natureza das 

coisas e nas relações entre o homem e o universo. Em todas as crenças e culturas 

permeiam os sentidos do início, meio e fim, cabendo apenas às sociedades fazerem 

dela momentos de exaltação, recordação ou até mesmo como símbolo de poder e 

heroísmo. A finitude das relações entre a vida e a morte trouxeram, segundo 

Coulanges (2001), temores, limites e paradigmas alojados de forma natural na vida e 

no cotidiano das pessoas.  

 É pertinente, então, questionar o porquê desse cuidado e o que levou os 

homens desde os tempos antigos a criarem metodologias e ideários para lidarem 

com os mortos. Porém, para analisar o medo de morrer, é necessário identificar qual 

a importância da vida e da morte para o homem, para sua religião, para sua 

sociedade. 

Existe um processo ritualístico que envolve a morte e os feitios realizados para 

a manutenção de uma ordem funerária, na qual se guia desde a inumação no Egito 

Antigo, e veio ganhando formas e gestos até os dias atuais, por exemplo, com a 

criação dos cemitérios para o repouso aos corpos sem vida. Tais comportamentos 

devem ser analisados como uma vasta manifestação de culturas e costumes muitas 

vezes ligada às crenças locais e/ou políticas públicas voltadas aos mortos, à memória 

ou à própria moral civil.  

Lidar com o fim da vida sempre foi um processo de transição para outros 

mundos, no qual os rituais adotados para com a morte e o sepultamento dos 

cadáveres revelam as tradições da sociedade, refletindo seus valores e modos de 
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sentir e agir no mundo. Gennep (2011) nos diz que existe uma formalidade, uma 

ordem, delimitada por proibições ou por demarcação de espaço e tempo, a qual 

configura ações denominadas como rituais. 

Os meios e formas de se prestigiar ou enterrar os mortos apresentam, em 

alguns momentos, semelhanças e, em outros, disparidades de ordem e execução do 

ritual que, como nos relata Burkert (1993), são questões voltadas à saúde, a fatores 

espaciais e de natureza religiosa ou social, como, por exemplo, a  escassez de 

recursos naturais, mudanças climáticas, localidades, dentre outros fatores que não 

deixaram se perder o destino que o corpo sem vida deve tomar ou seguir.  

Os gregos, do século VIII ao VI a.C, cremavam os corpos dos seus reis, 

generais e guerreiros, colocando suas cinzas nas urnas fúnebres, nas quais pintavam 

ali seus atos heroicos e parte de sua história que deveria ser lembrada e contada no 

decorrer dos tempos. Já no século V a.C, Burkert (1993) relata que, na cidade de 

Atenas, a cremação do cadáver é acompanhada por um cortejo, no qual o corpo é 

exaltado, libado e exposto à polis, dando maior importância ao ritual, isto é, 

tornando a morte um evento público e não mais um préstito realizado no âmbito 

familiar, isolado de todos.  

Visando a um estudo mais detalhado sobre os ritos fúnebres, esta pesquisa 

delimita, como espaço temporal, a Grécia Antiga, na qual se destaca o século V a.C 

que, como recorte temporal, demarca diversas mudanças no âmbito da cultura 

Ocidental. As especificidades que operaram este universo estão relacionadas a 

discussões e marcos históricos que fizeram e fazem parte da nossa experiência de 

vida até os dias atuais. 

 

Rito e ritos mortuários 

 

Toda sociedade opera dentro de um processo de mudanças, transformações e 

rupturas que fazem parte de um campo repleto de significações e sentidos. Esses 
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acontecimentos são caracterizados por rituais, não podendo ser unificados nem 

generalizados, pois operam em bases e categorias distintas, podendo ser 

formalizados de acordo com a demanda religiosa, política ou civil.  

O rito faz parte do cotidiano do homem. Gennep (2011) nos diz que, desde o 

seu nascimento até a morte, existem rituais que demarcam a mudança do homem 

dentro do espaço e tempo. Esses eventos operam dentro de um campo de símbolos e 

têm seus conceitos voltados a uma dimensão da vida prática, que nos revela uma 

grande discussão a respeito dos processos civilizatórios e das práticas sociais 

voltadas às fases de mudança da vida humana.  

Segundo Gennep (2011), as passagens e os rituais, construídos por cada povo 

em seu tempo, são utilizados para destacar o momento de mudança ou uma fase na 

sua vida prática e devem ser vistos e racionalizados pela História de forma que o 

historiador busque compreender os significados sociais que envolvem cada ritual. 

Isto é, perceber as práticas culturais desses povos, como eles reproduzem suas 

crenças religiosas e morais dentro de um modus operandi singular.  

Os estudos voltados aos processos ritualísticos sempre destacaram a 

participação religiosa dentro do campo das ações humanas. Porém, dentro do 

universo dos rituais religiosos, existem também rituais profanos, cíveis, voltados a 

crenças culturais, higienização, momentos políticos e questões que demandam temas 

de vida coletiva e privada. Por mais que as práticas ritualísticas sejam estudadas, 

nunca se conseguirá detalhar todas as experiências e mecanismos que levaram os 

povos a desenvolverem metodologias que marcam e singularizam as diferentes fases 

de sua vida e morte.  

No entanto, a partir dos estudos voltados às fases da vida humana, é possível 

perceber, de acordo com Gennep (2011), que as diferentes condições, experiências e 

alterações sociais, sejam elas de cunho profano ou sagrado, são atos de passagem, 

cerimônias, que modificam, isto é, mudam ou reconfiguram a situação atual do 

sujeito dentro do seu convívio social.  
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O que esse processo de mudança representa na vida prática do homem 

corresponde a um campo ligado a uma mudança que necessita de um estágio 

intermediário, que caminha dentro de um campo, definido por Gennep (2011), como 

sagrado e profano. O ciclo humano, seja qual for a sociedade, tende-se a passar 

consecutivamente de um estado a outro, de fases, condições e comportamentos 

diferentes. 

Para compreender essas mudanças, é preciso que tenhamos a consciência de 

que:  

 

Toda alteração na situação de um indivíduo implica aí ações e reações entre 

profano e o sagrado, ações e reações que devem ser regulamentadas e 

vigiadas, a fim de a sociedade geral não sofrer nenhum constrangimento ou 

dano. É próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de uma 

sociedade especial à outra e de uma situação social a outra, de tal modo que a 

vida individual consiste em uma sucessão de etapas, tendo por término e 

começo conjuntos da mesma natureza [...] (GENNEP, 2011, p.24).  

 

Essas alterações e transições são monitoradas e reguladas através de uma 

doutrinação social e religiosa, que tem como objetivo fazer o indivíduo passar de 

uma fase para outra, de um estado a outro, obedecendo, em algumas situações, a 

uma conjuntura mágico-religiosa52 ou mesmo social e política, mas que, como aponta 

o autor, modifica a condição social e cosmológica do ser.  

Gennep (2011) chama a atenção do historiador para que se observe que as 

etapas de alterações de estado e ruptura, ou modificações de ciclos, nos diz que os 

rituais, sejam eles quais forem, são ligados a experiências passadas, a exemplos de 

ações e cerimônias que se desenvolveram por gerações, e que, de forma processual 

ou mecânica, operam nas próximas gerações, muitas vezes modificadas ou 

reorganizadas, refletindo momentos políticos, questões sociais e até mesmo 

econômicas vigentes no período ou na comunidade estudada. 

 
52 Utilizamos o termo mágico-religioso para dialogar com as leituras de Gennep (2011), nas quais o 
autor usa deste seguimento para descrever a ação dos ritos dentro do campo social e religioso, mas 
que em alguns momentos operam de forma dual e simultânea. 
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No geral, toda transformação depende de um cerimonial e, como afirma 

Gennep (2011), estes momentos podem ser autônomos, coletivos, similares ou 

mesmo confusos em relação ao tipo e momento, onde: 

 

Todos os ritos, que possuem finalidade especial e atual, justapõem-se aos 

ritos de passagem ou se combinam com estes, às vezes de maneira tão íntima 

que não se sabe se tal rito detalhado é, por exemplo, um rito de proteção ou 

rito de separação. Este problema levanta-se, entre outros, a propósito das 

diversas formas dos ritos chamados de purificação, os quais podem 

ser uma simples suspensão do tabu, e, por conseguinte retirar 

somente a qualidade impura, ou ser ritos propriamente ativos, que 

dão a qualidade de pureza. (GENNEP, 2011, p. 30, grifo nosso). 

 

É pensando nessa diversidade de práticas cerimoniais para separar, receber, 

tirar e mudar o sujeito de uma determinada situação ou estado que exprimem a 

passagem, seja ela material ou imaterial, de um mundo para outro ou de um lugar a 

outro, os ritos separam, unem, consolidam. Pensando nas ações de separação e 

passagem é que focalizamos nossos estudos nas práticas ritualísticas voltadas para a 

morte, pois, como nos explica Morin (1970), reconhecemos que o morto não é apenas 

mais um cidadão; ele é visto e tratado de formas especiais, que dialogam com uma 

consciência realista da morte, imutável, mas que reconfigura a forma social de agir e 

que altera os comportamentos muitas vezes dos vivos.  

Tais questões nos fazem questionar o porquê dos ritos voltados à morte e qual 

sua importância para a sociedade dos vivos. Como resposta, Bayard (1996, p.43) nos 

faz refletir uma realidade especificamente humana ao apontar que “o homem é o 

único animal que acende fogo e enterra os mortos”. É dada a essa questão e a 

diversas manifestações sociais voltadas aos cuidados com os mortos, é que a 

indagação realizada anteriormente pode ser rebatida, quando o autor nos afirma que: 

 

Os ritos fúnebres são muitos e variados, e evoluem não só com os costumes 

regionais, mas também com a idade, o sexo e a posição social do defunto. 

Todas as sociedades arcaicas mostram que o homem, ao tomar consciência da 

morte, procura a desintegração do envoltório carnal, pratica ritos que 

provam sua crença no além e procura facilitar o acesso a uma nova vida. 

(BAYARD, 1996, p, 43). 
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Todos os povos e culturas, como nos mostram as fontes, os resquícios 

arqueológicos e as sepulturas criadas por todo o mundo apresentam práticas sociais 

e ritualísticas que, independente da atuação profana ou sagrada, revelam para a 

História uma linha contínua entre a sociedade e a morte.  

Tais normas apresentam diversa e complexa relação entre o sentimento da 

perda familiar e coletiva junto à obrigação social em preservar a imagem do corpo e a 

memória do defunto. Mas também operam dentro das leis do Estado e da religião. 

Algumas das discussões voltadas ao diálogo entre a passagem do mundo dos 

vivos para o mundo dos mortos também trouxeram grandes mudanças no 

comportamento social de diversos povos. Tais transformações fazem parte de uma 

das representações e estruturas mais organizadas dentro de uma sociedade. O 

cuidado com o morto, isto é, “os ritos funerários que agregam o morto ao mundo dos 

mortos são os mais elaborados e a eles é que se atribui a maior importância” 

(GENNEP, 2011, p.128).  

A morte traz consigo algumas inquietações aos vivos, que são compreendidas 

socialmente como perturbações funerárias, que são percebidas em boa parte das 

sociedades que praticam rituais fúnebres. Quando esse rito é negado, isto é, não 

realizado pelos dirigentes da cidade ou familiares, a situação de um ultraje ou ante 

funeral passa a inquietar não apenas os vivos, mas também aos seus antepassados, 

trazendo um contágio da morte para toda a sua comunidade. 

O cadáver precisa sofrer a transição (passagem), ser retirado do meio dos 

vivos para ser inserido para o meio dos mortos. Rodrigues (1983) nos relembra que 

este momento deve ser sutil, pois, quando o cadáver sofre o ritual de passagem, ele é 

transferido de forma a não incomodar o mundo dos vivos, nem inquietar o dos 

mortos. Essa ação revela não apenas a preocupação com a passagem do morto para 

outro mundo, mas também tem o papel de evitar uma impureza, afinal “o morto não 

cessa de existir, ele apenas se libera do aspecto terrestre de sua existência para 

continuá-la em outro lugar” (RODRIGUES, 1983, p.35).  
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Quando o rito funerário é negado, acredita-se que dentro da esfera religiosa 

rompe-se um processo muito importante para a passagem do morto, mas ao mesmo 

tempo, dentro dos valores e comportamentos cíveis, a falta das devidas honras 

fúnebres ocasiona uma perturbação53 na sociedade em geral. Uma das principais 

práticas a serem interferidas no ritual de passagem do morto seria o funeral. Sobre 

isso, Morin (1970) evidencia que é: 

 

[...] entre o momento da morte e o momento da aquisição da imortalidade (no 

qual a sepultura mais não é do que um dos resultados), ao mesmo tempo em 

que constitui um conjunto de práticas que simultaneamente consagram e 

determinam a mudança de estado do morto. Institucionalizada um complexo 

de emoções; reflete as perturbações que uma morte provoca no mundo dos 

vivos (MORIN, 1970, p. 26-27). 

 

Gennep (2011) nos apresenta também a importância das manifestações 

emocionais no ritual funerário, somando uma segunda característica, o luto, o qual 

para ele: 

Durante o luto os vivos e o morto constituem uma sociedade especial, 

situada entre o mundo dos vivos, de um lado, e o mundo dos mortos, do 

outro, do qual os vivos saem mais ou menos rapidamente conforme fossem 

mais estreitamente aparentados ao morto. Por isso, as estipulações do luto 

dependem de grau de parentesco e são sistematizadas de acordo com o modo 

especial como cada povo determina este parentesco (paterno, materno, de 

grupo, etc...) (GENNEP, 2011, p.129). 

 

O que essa situação apresenta para a análise do comportamento da sociedade 

perante o rito fúnebre é compreender as relações de poder e os símbolos existentes 

no processo ritualístico e como tais tomadas de posição de classe ou status interferem 

no funeral. Pensando no luto, devemos também levar em consideração os 

apontamentos de Morin (1970, p.27), quando nos descreve a importância da 

ostentação da dor nos funerais, a qual, para ele, “destina-se a provar ao morto a 

aflição dos vivos, a fim de garantir a benevolência do defunto”. 

 
53 Morin (1983, p.31) discorre sobre a realidade perturbadora da morte. Para ele, a obsessão pela 
morte e terror, que se insere na sociedade em geral, leva o homem a pensar não a existência, mas o 
fim dela, como um tabu que provocam reações mágicas, religiosas, místicas e até mesmo normativas 
para as sociedades lidarem com o fim da vida. 
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Outro aspecto que chama à atenção na citação são as relações de parentesco, 

que envolvem também as práticas sociais familiares, que carecem de fontes e 

informações mais precisas para descrever ou apontar semelhanças e diferenças no 

ritual. Porém, é dentro do estudo dos rituais funerários que conseguimos perceber 

que, desde os primeiros tempos, a morte faz parte de um estado social e também 

político, nos quais o cuidado com o cadáver reflete valores da sociedade.  

Dada a situação, é notório que as práticas sociais voltadas ao sepultamento e 

respeito para com os mortos não se unificam como padrão para todas as sociedades e 

tempos. No prefácio da sua obra, Coulanges (2001) tenta distinguir essa visão 

unificada do comportamento social ocidental, vinculada a uma única história sobre a 

morte, na qual o autor ressalta que: 

 

As grandes transformações, que de tempos em tempos aparecem na 

constituição das sociedades, não podem ser efeito do acaso, ou apenas da 

força. A causa que as provoca deve ser poderosa, essa causa deve estar no 

próprio homem. Se as leis da associação humana na são mais as mesmas de 

antigamente, é porque apareceu no homem alguma mudança. Com efeito, 

parte de nosso ser modifica-se de século em século: nossa inteligência. Ela 

está sempre em movimento, quase sempre em progresso, e por sua causa 

nossas instituições e leis estão sujeitas a transformações. O homem de hoje 

não pensa mais o que pensava há vinte e cinco séculos, e é por isso que não se 

governa mais como outrora. (COULANGES, 2001, p. 11). 

 

É acreditando nessa mudança que vemos as modificações ocorridas nas várias 

sociedades e comunidades, que muitas vezes, como nos apontou o autor, operam 

dentro de uma demanda social, de um momento político ou mesmo de uma condição 

natural e espacial que tornam as práticas funerárias singulares. Quando se pensa em 

cuidar do cadáver, essas práticas são consideradas humanitárias; ou, em diversas 

fases da história, o cuidado com o cadáver era tido como uma questão higienista; em 

outras, puristas; e em diversos momentos como uma demanda política e econômica.  
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As práticas fúnebres na Grécia Antiga 

 

A cidade é palco principal das mudanças sociais, econômicas e políticas. 

Assim, é pensando na prerrogativa de análise dos ritos funerários gregos que se 

tornou fundamental compreender como a cidade-estado de Atenas se comportava 

perante a morte e como elas organizavam-se para cortejar, enterrar, preservar a 

imagem e a memória do defunto.   

Bayard (1996) e Malta (2000) nos apresentam alguns traços do comportamento 

dos primeiros povos gregos diante da morte para que, no caminhar historiográfico 

até o século V a.C, possamos perceber o reflexo desses procedimentos na vida dos 

atenienses. De tal modo, se torna necessário voltar ao início da civilização grega para 

analisar e entender como a preocupação com os cadáveres está presente desde a sua 

fundação.  

Na Grécia do século VIII a.C, Homero narra na Ilíada a guerra de Tróia, que 

além de apresentar os conflitos entre o rei Agamenon e Príamo, nos apresenta 

também: valores, marcos heroicos e muitos aspectos da cultura grega. Expondo de tal 

modo uma gama de informações que dialogam para além de situações de conflitos 

armados e a quebra da lei da hospitalidade54, nos revela as normas de conduta para 

com os cadáveres dos guerreiros mortos em terras estrangeiras. Os cantos de 

Homero na Ilíada e Odisséia apresentam, a exemplo, como este período nos faz 

analisar que a não preservação de um cadáver interfere na esfera religiosa e social da 

vida dos gregos do século XII a VIII a.C, na qual se destaca que:  

 

 

A Ilíada narra com muitos pormenores, sem dúvida por causa de sua 

novidade, rito de incineração durante a guerra de Tróia [...] No Canto VII, 

Nestor diz: “Tragamos para cá os mortos, com bois e mulas; queimemo-los. 

 
54 Malta (2006, p.75-79) sustenta que a perdição de Príamo acontece exatamente quando o seu filho 
rapta a esposa do rei Menelau que lhe deu hospedagem. Segundo Malta (2006), tal ação é 
inadmissível dentro de uma pólis, de modo que este comportamento causou o que conhecemos 
como a Guerra de Tróia. 



 PROSAS (IM)PERTINENTES: Educação e outros temas 
__________________________________________________________ 

 

 

231 

No lugar da fogueira elevemos um monte único, que se erga para todos acima 

da planície.” (BAYARD, 1996, p.68).  

 

Nesse momento podemos observar questões relacionadas a mecanismos e 

adaptações dos povos gregos com os processos ritualísticos voltados ao fim da vida 

em terras distantes. Mas que também descrevem marcos importante sobre as formas 

pelas quais os generais e os governos operam, criando mecanismos que respeitavam 

e honravam os cadáveres e a imagem dos guerreiros deixados em terras distantes.  

A cremação, prática utilizada até os dias atuais, é supostamente datada por 

volta de quinze milhões de anos atrás, e com ela operam mecanismos mágico-

religiosos que envolvem desde questões políticas a situações voltadas a clima, 

contexto social, localidade e multiplicidade de feitios voltados à morte. Também é 

possível identificar que diversas outras formas de rituais mortuários podem ter sido 

efetuadas por diversas outras sociedades em todo o mundo. 

Malta (2000, p.143) nos apresenta uma importante discussão a respeito do 

cuidado dos gregos com os ritos funerários, tomando como partida um processo que 

é narrado no século VIII a.C que, por mais que não se tenha comprovações 

arqueológicas ou escritas desse período, as poesias Ilíada e Odisseia de Homero são 

consideradas umas das principais fontes para o estudo da sociedade grega no 

período que se estende do século XII até o VIII a.C. Tais comportamentos são 

refletidos nas sociedades posteriores e, por isso, ganharam destaque no que tange às 

pesquisas sobre a formação da cultura grega.  

Malta (2000) chama atenção sobre a preocupação de Homero com os 

procedimentos ritualísticos voltados à morte. Tal destaque é perceptível quando a 

narrativa da Ilíada se prolonga nos seus versos para dar importância ao grande 

funeral que Aquiles prestou a Pátroclo no Canto XXIII, pois para o autor: 

 

[...] se a narrativa terminasse em um desses momentos, o cadáver do herói 

troiano ficaria sem as honras que são devidas aos mortos. Portanto, mais do 

que nos perguntarmos por que o canto termina enfatizando essa ou aquela 

personagem, devemos nos perguntar qual era o significado e a importância 

dos ritos fúnebres no pensamento arcaico. “Assim deram funeral ao doma-
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cavalo Heitor” [...] é o verso que fecha a Ilíada. (MALTA, 2000, p.143). 

 

Na sua indagação, Malta (2000) aprofundou-se em analisar os termos mais 

conceituais voltados ao funeral. Porém, nesta análise, buscamos compreender e 

identificar como tais procedimentos estão voltados a um ideal de política que opera 

dentro de uma organização que tem como objetivo respeitar os valores religiosos e, 

também, honrar os mortos. Dando-lhe os devidos funerais, acreditava-se estar 

realizando, como nos apontou Gennep (2011), uma alteração à situação/estado atual 

de um indivíduo: nesse caso, se realizara a transição da comunidade dos vivos para a 

dos mortos.  

Para compreender o motivo do término da Ilíada com um funeral, Malta (2000) 

questionou-se o que seria o funeral para os gregos e o motivo de se parar a guerra 

para a recolha dos corpos ou mesmo a interferência divina de Apolo, quando Zeus, 

vendo os homens lutarem em torno do cadáver de Sarpédon, pede a essa divindade 

que providencie levar o cadáver para a Lícia e que lá lhe prestem os devidos 

funerais, pois, ainda no canto XVI, Zeus irá afirmar que “este (funeral) é privilégio 

dos mortos”. 

Deste modo, tomando essas análises como uma norma social e religiosa sobre 

a importância de executar o ritual de passagem para os mortos, Malta (2000, p.146) 

vem a definir o funeral como: 

 

[...] momento piedoso – piedoso porque, através da correta divisão das e do 

respeito às partes que cabem a cada um, reafirma-se o ordenamento divino, 

isto é, κοσμος55. Destinam-se as honras fúnebres ao morto porque seu 

γέρας56 assim determina [...] O desfecho d’A Ilíada é a reafirmação dessa 

máxima, contra Aquiles, com sua erronia e ultraje, ousou se colocar no início 

do canto. (MALTA, 2000, p.146). 

 

A partir das análises feitas por Malta (2000), podemos compreender o papel 

social e religioso dos funerais para os gregos e como os deuses viam e se 

 
55 Traduz-se como mundo, no sentido usado por Malta (2000), para descrever que as honras 
fúnebres operam dentro de uma ordem universal em que os homens têm o direito de recebê-las. 
56 Traduz-se, nos estudos de Malta (2000), como adjetivo de “honra dada aos mortos”, isto é, o 
privilégio dos mortos. 
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comportavam mediante ao ultraje e a decomposição de um cadáver. Os relatos sobre 

os rituais voltados aos mortos eram tão fortes e importantes na Grécia, que cada 

parte do ritual era realizada de forma normatizada e metódica, visando não danificar 

o cadáver e também dar a ele as devidas honrarias e prestígios sociais. 

As práticas voltadas ao funeral eram tão importantes na antiguidade que, 

segundo Coulanges (2001), se acreditava que mesmo após morrer, já debaixo da 

terra, se conservava a certeza de que os falecidos vivenciavam uma sensação de bem-

estar ou sofrimento. O repouso dos mortos deveria ser garantido, e a conservação 

deste estado de bem-estar era seguida por um rigoroso ritual, do qual é possível 

afirmar que: 

 

[...] tão forte era esta crença de que ali vivesse um homem que nunca se 

deixava de enterrar, juntamente com o defunto, os objetos que se julgava 

viessem a ser-lhe necessários: vestes, vasos, armas. Derramava-se vinho 

sobre o seu túmulo para lhe mitigar a sede; deixavam-se lhe alimentos para 

lhe saciar a fome. Degolavam-se cavalos e escravos, pensando que estes seres, 

sepultados com o morto, o serviriam no túmulo como haviam feito em vida. 

(COULANGES, 2001, p. 14). 

 

Tais apontamentos sobre a necessidade do sepultamento, assim como criam 

comoção e respeito à memória e a imagem do defunto, apresentam também medos, 

tabus que muitas vezes são voltados a explicações mágico-religiosas que, segundo a 

tradição grega, afirmava-se que, quando o morto não recebia as devidas honras 

fúnebres e o sepultamento, sua morte se tornaria: 

 

Desgraçada, logo essa alma se tornaria perversa. Atormentaria então os 

vivos, provocando-lhes doenças, devastando-lhes os campos, atormentando-

os com aparições lúgubres, para alertá-los de que tanto o seu corpo como ela 

própria queriam sepultura. [...] Toda a antiguidade estava convencida de 

que, sem sepultura, a alma vivera miseravelmente e que, só pelo seu 

sepultamento, desfrutaria da felicidade do morto. (COULANGES, 2001, 

p.15). 

 

Também analisando tais ações, Gennep (2011) aponta semelhantes questões 

relacionadas à não inserção do morto ao seu devido recanto. Quando isso não ocorre, 
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o autor chama-os de mortos perigosos, pois: 

 

Não dispõem dos meios de subsistência que os outros mortos encontram em 

seu mundo, e por conseguinte devem procurá-los à custa dos vivos dos vivos, 

mas não podendo fazê-lo conduzem-se como estrangeiros hostis. Além disso, 

estes mortos sem lar nem lugar sentem frequentemente um amargo desejo de 

vingança. Deste modo, os ritos dos funerais são ao mesmo tempo ritos 

utilitários de grande alcance, que ajudam a livrar os sobreviventes de 

inimigos eternos. (GENNEP, 2011, p. 138). 

 

É neste momento que, ao depararmo-nos com os mecanismos ritualísticos e 

sociais voltados aos costumes antigos diante do sepultamento dos cadáveres, 

direcionamos então a análise para a cidade-estado de Atenas. É comum uma relação 

inseparável das práticas funerárias com a religião, afinal, parte dela as crenças que 

regem a cidade-estado ateniense. Porém, dentro do universo humano e religioso, é 

possível identificar traços voltados a questões que tornam a lida com a morte 

ateniense um caso singular. Para tal questão, percebe-se que: 

 

As atitudes dos atenienses no período clássico diante da morte não são 

passíveis de uma conexão unívoca com a religião. Colocando o problema em 

termos um tanto esquemáticos, podemos seguir uma classificação do campo 

religioso nas póleis gregas do período clássico, a partir de quatro feixes 

principais: religião cívica, culto de mistérios, seitas, piedade familiar. 

(ANDRADE, 2008, p. 294). 

 

Portanto, seguindo tais premissas, tornar-se-á possível a análise e a 

identificação de algumas ações ritualísticas de caráter dual, ou mesmo ambíguo, 

voltadas aos rituais fúnebres. Para isso, analisaremos os feixes apresentados por 

Andrade (2008), em que traçamos um perfil de mudanças nesse ritual devido a 

demandas sociais e políticas que operavam dentro de uma ordem simbólica, mas que 

criavam memórias, prestígios, identidades históricas e serviam de ensinamentos para 

a pólis e a posterioridade.  
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A próthesis e o processo de libação  

 

Um aspecto importante a ser analisado nas discussões sobre os rituais 

fúnebres da Atenas do século V a.C é o que trata da religião cívica. Diversos autores 

analisam tais questões dentro de um viés religioso, mas que tem como premissa 

inicial a responsabilidade e a obrigação familiar de realizar e acompanhar os ritos 

fúnebres. 

Entretanto, Andrade (2008) nos apresenta que, em algum momento no início 

do século V a.C, passou a ser mais intensa a responsabilidade da pólis em cuidar dos 

processos ritualísticos voltados à morte. Para que seja possível identificar tais 

mudanças tanto no discurso quanto nas leis, práticas sociais e nas diversas 

ferramentas utilizadas pelo governo de Péricles (446-431), se faz necessário um 

levantamento sobre os motivos que levaram a cidade-estado de Atenas a modificar 

suas posturas.  

Para isso, Burkert (1993) nos apresenta um panorama geral de como os gregos 

do século XII ao VIII enterravam e cultuavam seus mortos. O autor apresenta as 

fundamentais etapas do ritual para dar os devidos prestígios aos mortos. O 

amortalhamento (próthesis) e o levar para fora (ekforá), como dois dos principais 

processos, são realizados das seguintes maneiras: 

 

Lavado e vestido pelas mulheres, a cabeça cingida por fitas e uma coroa, o 

falecido é exposto em sua casa rodeado das lamentações dos seus familiares. 

A lamentação da sua morte, que cabe às mulheres, é indispensável. Ela pode 

ser comprada ou imposta. [...] Os gritos estridentes são acompanhados pelo 

puxar dos cabelos, bater no peito e arranhar das faces. (BURKERT, 1993, 

p.374). 

 

Essa primeira etapa narrada pelo autor é de cunho familiar, acontecia em casa 

e deveria ser feita pela família. O dado a ser observado é a preocupação com a 

libação, da qual, na mesma citação, Burkert (1993, p.374) menciona que “nos tempos 

de Platão podia-se alugar carpideiras oriundas da Cária” para libarem e proferirem 
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lamentos. Demonstrando, assim, um possível comércio funerário dentro do ritual.  

Em continuação ao cortejo, o papel dos familiares era voltado a um tipo de 

mutilação, em que os tais “[...] maculavam-se, cortam o cabelo, derramam cinzas 

sobre a cabeça, levam vestimentas sujas, esfarrapadas. Toda a casa abandona o 

estado de normalidade. A próthesis dura o dia inteiro” (BURKERT, 1993, p.374-375). 

No terceiro dia pela manhã se inicia o levar para fora (ekforá) que se dá com a 

exposição do cadáver a pólis, de forma que: 

 

Durante a procissão para o túmulo, o falecido vai rodeado de um séquito 

numeroso e lamentações estridentes. No caso de uma cremação57 a fogueira é 

feita junto do local fúnebre. A tarefa do parente mais próximo, sobretudo o 

filho, consiste em recolher os ossos de entre as cinzas. (BURKERT, 1993, p. 

375). 

 

 Os procedimentos descritos pelo autor nos narram a ação privada e a 

participação pública no ritual voltado ao morto na Grécia antiga do século VIII a.C. 

Segundo Coulanges (2001), fora tais procedimentos, é apresentado que os gregos 

antigos alimentavam seus mortos58, acreditando que estes cadáveres enterrados 

viviam no subterrâneo e, assim, necessitavam de alimento. Ainda nesse período, 

destacam-se também os sacrifícios fúnebres que: 

 

[...] Consoante a motivação e a cerimônia elas são de três tipos diferentes. O 

morto é presenteado com oferendas, que se tornam sua propriedade, que 

reflectem os hábitos e o estatuto social que tinha quando era vivo. Os vivos 

demonstram deste modo que não se apoderam desenfreadamente das posses 

que herdaram do falecido. [...] Os homens recebem frequentemente armas, 

facas, outros instrumentos da sua profissão, as mulheres recebem jóias, 

vestidos, fusos. Na câmara tumular há uma cadeira e uma cama. 

(BURKERT, 1993, p. 375). 

 

 
57 No período clássico, inumação e cremação eram ambas praticadas. Ver em: SANTOS, Sandra 
Ferreira dos. Ritos funerários na Grécia Antiga: um espaço feminino. Rio de Janeiro; Anais... I 
Congresso Internacional de religião mito e magia no mundo antigo e IX Fórum de debates em 
História Antiga, UERJ, ISSN: 1984 -3615, 2010, p. 348-365.  
58  “Os mortos nutrem-se dos manjares que lhes colocamos sobre o túmulo e bebem do vinho por 
nós ali vertido; de modo que um morto a quem coisa alguma se ofereça está condenado à fome 
perpétua.” Ver em: COULANGES, Fustel. A cidade Antiga. São Paulo: Martin Clarent, 2001, p.19-20. 
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Se tais oferendas e homenagens aos cidadãos gregos apresentam sua 

importância, expressa a necessidade de fazer recordá-los e, para isso, os familiares 

não se limitavam a gastar e ostentar a dor nesses funerais e em presentes aos 

cadáveres, o luto durava dias e as oferendas e libações fúnebres tomavam conta da 

comunidade. Os sacrifícios supracitados ainda não davam conta de dar honra e 

garantir a passagem para o mundo dos mortos, assim acreditamos também que, por 

questões voltadas ao sofrimento do parente ou do próximo, ainda neste processo 

coexistia o sacrifício destrutivo que, como nos apresenta Burkert (1993): 

 

[...] motivado pela ira da impotência humana face à morte, que acompanha o 

luto. Como se, estando a pessoa amada morta, nada mais devesse existir. 

Armas e utensílios são quebrados, cães, cavalos, até mesmo servos e a própria 

mulher são assassinados. Na pita fúnebre de Pátroclo, Aquiles abate ovelhas 

e bois, 4 cavalos, os cães e 12 troianos capturados. (BURKERT, 1993, p. 

376). 

 

Para finalizar o processo de libação, o banquete fúnebre, que caminhando lado 

a lado com o sacrifício destrutivo, é acompanhado novamente por oferendas de 

abatimentos de mais animais para o momento que, como nos apresenta o autor, é 

festivo. No banquete, o morto é recordado e respeitado dentro da festividade, as 

pessoas o imaginam junto à mesa, alimentado e satisfeito com as honrarias prestadas 

(BURKERT, 1993). 

 

Considerações finais 

 

Tomando como fato os jogos funerários e as competições entre as famílias para 

demonstrarem maior dor e sofrimento através do rito fúnebre, uma festividade59 é 

criada uma vez por ano, dia de enfeitar as sepulturas e levar oferendas em forma de 

derrame (choaí)60. Essas atitudes voltadas à máxima exaltação e culto ao morto são 

justificadas porque se acreditava que “o sacrifício, a oferta de alimento e a libação 

 
59 Burkert (1993, p.378). “O dia do morto é criado nekýsia ou dia dos pais genésia.”  
60 Burkert (1993, p.379). “Derramar sobre o túmulo; sangue de sacrifícios, vinho, papa de cevada, 
leite, mel, vinho e azeite, para alimentar o morto.” 
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faziam-nos voltar ao túmulo e garantiam-lhes o repouso e os atributos divinos. 

Assim, o homem estaria então em paz com os seus mortos.” (COULANGES, 2001, p. 

23).  

De tal modo, se torna possível levantar a hipótese de que o ritual funerário 

grego passou a levar ensinamentos e condutas para as diversas classes e camadas da 

população ateniense no período de Péricles. Tais questões passam a ganhar força 

dentro da sociedade e da política ateniense, afinal os gregos valorizavam a morte, 

mas também o costume de fazer-se ser lembrado aparece em alguns rituais de forma 

a ser mais destacada. Para tais apontamentos, pode-se afirmar que: 

 

Certamente o que dizemos sobre as atitudes com relação à morte pode ser dito 

de qualquer prática social; nenhuma relação é unívoca e sempre aponta para 

diversos feixes, especialmente no caso do aspecto sociológico das práticas 

funerárias. Mas devemos ressaltar este ponto: entre os atenienses do período 

clássico, ao menos um dos subprodutos dos ritos funerários – o memorial 

falado, escrito, construído – ficando no solo ou pronunciado entre os 

familiares ou demosion sema, vetoriza um circuito de trocas e negociações no 

espaço social cuja ligação formal a campo religioso, tal como o concebemos à 

primeira vista, é extremamente tênue senão absolutamente secundária. 

(ANDRADE, 2008, p.294-295). 

 

Assim, dentro da organização funerária da Grécia antiga, podemos claramente 

perceber, dentro das diversas formas de expressão e manifestações, a mudança nas 

práticas voltadas aos mortos. Essa ideia é defendida também por Andrade (2008) ao 

nos informar que: 

 

Do final do V século a.C em diante, não é tanto a comunidade restrita, mas o 

monumento é que garante a memória. Esse monumento “especializou-se”: 

ganhou contornos de escultura pública, imitando modelos e estilos da 

arquitetura monumental da cidade; nele gravam-se ou pintam-se cenas cujo 

tema central é o relacionamento social. (ANDRADE, 2008, p. 303-304). 

 

Burkert (1993) e Andrade (2008) dialogam com a ideia de que os ritos fúnebres 

são usados para se fazer lembrar o morto, mas também do rito. No entanto, no século 

VIII a.C, de acordo com Andrade (2008, p.303), os vasos fúnebres e os monumentos 

funerários serviam para manter ativa a lembrança do morto na sua comunidade. Tal 
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ponto já nos é possível de distinção quando percebemos a inserção de uma lei 

funerária, que dialoga com o ideal de isonomia implantando por Péricles junto à 

democracia ateniense.  

Como nos aponta Arnaoutoglou (2003, p.161), a cidade-estado de Atenas, 

através das mudanças implantadas pelo governo, estipula uma metodologia 

específica de tratamento e ajuda ao ritual fúnebre, na qual várias outras cidades 

tentaram aprovar leis para regular a procissão e os ritos de passagem a serem 

realizados. A lei funerária ateniense (Iulís), criada no século V a.C, limita ações 

voltadas à ostentação e excessos de oferendas e sacrifícios aos cadáveres, ela define 

que: 

Estas leis são relativas ao defunto. Enterre o defunto de acordo com as 

seguintes instruções; o corpo deverá ser envolvido em três roupas brancas; 

estas podem ser cobertas com uma outra coberta de valor não 

superior a cem dracmas; o corpo deve ser coberto, exceto a cabeça, [...] ; 

ninguém tem permissão para levar mais do que três khoés de vinho e 

um khoés de azeite de oliva para a tumba; (Lei funerária, LSCG 97 (sec. 

V a.C). p. 161, grifo nosso). 

 

Observando essa Lei ateniense, destacam-se mudanças e padronizações 

voltadas às vestimentas, à continuidade de ações voltadas a próthesis familiar. Os 

fragmentos “coberta de valor não superior a cem dracmas” e “ninguém tem 

permissão para levar mais do que três khoés61 de vinho e um khoés de azeite de oliva 

para a tumba” apontam fatores importantes ao controle do rito, ou a igualdade no 

processo ritualístico, dando a todas as classes a possibilidade do acesso à realização 

de um funeral.  

Devemos apresentar também a proibição do aniversário de trinta dias do 

morto, que podemos ver como uma quebra ao dia de festividades em nome do 

cadáver. (ARNAOUTOGLOU, 2003). Assim, tomando como fator estruturador de 

um novo sistema social e político, a isonomia proposta pelo governo ateniense de 

Péricles se estendia para todas as camadas, políticas públicas e espaços da pólis grega. 

 
61 Khoûs ou Khoés era a medida para volume que correspondia a três litros. (ARNAOUTOGLOU, 2003, 
p.161). 
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Portanto, destacamos que a Lei de Iulís descreve de forma detalhada não 

apenas os procedimentos ritualísticos, mas quantidade específica de cada objeto do 

ritual, pois, mesmo mantendo costumes funerários do século VIII a.C, a implantação 

da lei padroniza o ritual, nos fazendo perceber que, em um determinado momento 

da vida dos atenienses, as crenças voltadas à morte passaram a dar espaço a um 

conflito de interesses por status e prestígio social.  
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