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Por isso é importante criar, recriar ou, em todo caso, intensificar 

o intercâmbio entre professores e  entre pesquisadores para com-

preendermos melhor o que está acontecendo em cada país, iden-

tificarmos as características da nova ordem educacional mundial, 

coordenarmos as lutas e as resistências em nível internacional e, 

sobretudo, redefinirmos em escala mundial um modelo alterna-

tivo de uma escola democrática, igualitária e realmente ao abrigo 

dos interesses econômicos e das ameaças políticas que põem em 

risco a liberdade dos professores e dos pesquisadores no Brasil e 

no resto do mundo.

                                      

                                                            CHRISTIAN LAVAL
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APRESENTAÇÃO

As organizadoras

Este livro é resultado de um trabalho coletivo organizado 
por professoras pesquisadoras da Universidade Federal do Cea-
rá (UFC), com o objetivo de compartilhar discussões e análises 
que envolvem a política educacional brasileira, considerando o 
momento histórico atual, permeado por contradições, perda de 
direitos sociais, recuo da ciência, do conhecimento, bem como 
a retirada de espaços democráticos, conquistados com muita 
luta. 

No momento de lançamento do livro ainda estamos vi-
vendo no contexto pandêmico da Covid -19, um vírus de gran-
de poder letal, que se espalhou ceifando vidas, conduzindo e 
modificando a conjuntura do trabalho, provocando uma crise 
intensa na área educacional,  tendo em vista, de um lado, o en-
sino remoto e de outro, a intensificação de um projeto de deses-
truturação da já precária educação pública, sob o comando de 
organismos internacionais e corporações voltadas para venda 
de insumos curriculares (ADRIÃO, 2017).

Essa crise não permite que permaneçamos no espaço 
confortável das configurações estáveis, pois se exige o embate, 
o confronto com a tendência cristalizadora que se faz presente 
nos mecanismos de ajuste social e que, na maioria das vezes, 
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acabamos assimilando. Nesse sentido, o livro que ora apresen-
tamos provoca o desassossego, demonstra a inconformação e 
revela a urgência em realizar a passagem de um estado de en-
torpecimento, para um processo de realização. 

Os trabalhos aqui apresentados são fruto de pesquisas 
realizadas por estudantes e professores da pós-graduação e tra-
tam sobre a política educacional, as políticas de formação de 
professores e a gestão democrática da escola pública, sendo que 
foi possível a composição desta coletânea, tendo em vista o es-
forço teórico e empírico dos autores e seu compromisso com a 
ciência e a pesquisa.  

O percurso traçado pelos artigos da coletânea tem em 
comum a crítica ao sistema, a análise rigorosa realizada nos 
documentos oficiais e a denúncia das consequências das altera-
ções estabelecidas em um contexto de contrarraforma de Esta-
do (BEHRIG, 2008), que atingem em cheio as instituições for-
madoras e as escolas públicas.  Trata-se, portanto, de um esfor-
ço coletivo considerando as limitações em um tempo histórico 
que a barbárie continua a assolar algumas vezes de maneira 
explícita, outras dissimuladamente, com governos despóticos, 
fascistas e negacionistas. 

Estes pressupostos, portanto, entendemos estar materia-
lizado no livro que apresentamos e  que se inicia com o trabalho 
Ideologia de Gênero e Pautas Conservadoras na Educação Cea-
rense de Raquel Araújo Monteiro, Antônia Rozimar Machado e 
Rocha e Raquel Dias Araújo, que analisa o surgimento do termo 
“ideologia de gênero” e da propagação religiosa e política das 
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pautas dos costumes, para desvelar as concepções que estão 
por trás dessas expressões e das implicações de leis antigêne-
ro no Brasil, atentando para a ofensiva da Frente Parlamentar 
Evangélica, alcunhada popularmente como Bancada da Bíblia 
(BB), no contexto do Ceará.

O segundo artigo A Política de C&T No Brasil e os Impac-
tos sobre a Pesquisa Universitária: O Caso da Escola Politécnica 
da SP de Antônia Rozimar Machado e Rocha e Jonas Menezes 
Bezerra resultante da pesquisa do mestrado em Educação na 
Universidade de São Paulo (USP), investiga o impacto das po-
líticas de ciência e tecnologia (C&T) no Brasil sobre a pesquisa 
universitária e encerra a primeira seção.

Na sequência, o terceiro artigo de autoria de Kalina Gon-
dim de Oliveira, Clarice Zientarski e Kelly Maria Gomes Me-
nezes, intitulado A Crise do Capital e as Consequências Edu-
cacionais: Falência da Educação e Barbárie Societária objetiva 
discutir acerca da educação no contexto de crise estrutural do 
capital, o qual, sem uma luta articulada que dispute e refreie 
essa ofensiva, caminha para a falência do processo educativo e 
para a barbárie.

O quarto trabalho, Profissionalização e Proletarização 
Docente: Os Dilemas da BNC-Formação  de Caroline Vissotto, 
Jessika Candido Araujo e Sabrina Zientarski de Bragança pro-
blematiza acerca das relações existentes entre a formação pro-
fissional que se coloca a partir da Resolução 02/2019 e a pro-
letarização docente e busca elucidar a formação de professores 
como campo de disputas e parte de um todo, que, neste caso, se 
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estrutura a partir das concepções hegemônicas capitalistas que 
conduzem a educação e a formação de professores.

O quinto artigo, Implicações da formação inicial na iden-
tidade profissional do professor de Matemática de Carlos Ian 
Bezerra de Melo e Silvina Pimentel Silva discute as implicações 
da formação inicial, em sua composição legal e prática, na cons-
tituição da IP do professor de Matemática, abordando as rever-
berações desse processo de formação e socialização prévia na 
profissão, na constituição do profissional docente. Apresenta, 
ainda, elementos que compõem essas mobilizações identitárias 
pelas quais passa o professor em formação. Assim, visa contri-
buir na compreensão dos aspectos subjetivos da formação e na 
qualificação do processo formativo vivenciado pelo professor, a 
partir do trabalho sobre sua identidade.

O sexto trabalho, Estágio Supervisionado na Formação 
de Professores de Educação Física: Implicações Teórico-Práticas 
de Antonio Evanildo Cardoso de Medeiros Filho, Paulo Rogério 
de Lima e Antonio Germano de Magalhães Junior compreender 
a importância dos Estágios, destacando aspectos da legislação e 
descortinando as implicações teórico-práticas dos Estágios na 
formação de professores de Educação Física discute a legislação 
educacional que regulariza e fundamenta o Estágio Curricular 
Supervisionado, objetivando contribuir na formação dos esta-
giários, professores orientadores , supervisores e de todos que 
estão envolvidos nesse componente curricular. 

O sétimo artigo: Formação Docente em Tempos de Pan-
demia, Direita Intransigente e Negacionismo de Fábio José Ca-
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valcanti de Queiroz e Nivânia de Menezes Amâncio buscam 
identificar o significado da formação docente no contexto em 
que se atua expressivamente uma direita intransigente de viés 
negacionista, atingindo negativamente a concepção de ciência 
e democracia em tempos de pandemia.

Por fim, o último texto intitulado Trabalho Docente na 
Pandemia: Experiência da Escola de Ensino Médio Florestan 
Fernandes de Raquel Araújo Monteiro Brandão, Elisângela 
Maria de Oliveira Sousa e Ivan Carlos Costa Martins discute o 
trabalho docente em tempos de pandemia, tendo como objeto 
de pesquisa o acompanhamento das atividades pedagógicas da 
Escola de Ensino Médio Florestan Fernandes, situada no centro 
da cidade Rio das Garças, interior do Ceará, durante o segundo 
semestre de 2020. 

Esses são, portanto, os trabalhos que compõem o livro. 
Ensejamos que os trabalhos apresentados contribuam para 
ampliar as análises e discussões sobre o campo da política edu-
cacional, a formação de professores e a gestão, abrindo espaço 
para o debate diante das contradições que se fazem presentes, 
especialmente em um contexto de pandemia, que revela em 
sua essência as desigualdades e mazelas sociais.

                                        
Fortaleza, 9 de junho de 2021.
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CAPÍTULO 1

IDEOLOGIA DE GÊNERO E PAUTAS CONSERVA-
DORAS NA EDUCAÇÃO CEARENSE 

Raquel Araújo Monteiro 1

Antônia Rozimar Machado e Rocha2 

Raquel Dias Araújo3 

 
1 INTRODUÇÃO 

O artigo analisa o surgimento do termo “ideologia de gê-
nero” e da propagação religiosa e política das pautas dos cos-
tumes, procurando desvelar as concepções que estão por trás 
dessas expressões e das implicações de leis antigênero no Bra-
sil, atentando para a ofensiva da Frente Parlamentar Evangéli-
ca, alcunhada popularmente como Bancada da Bíblia (BB), no 
contexto do Ceará. Ademais, examinamos o papel da referida 
frente em espaços legislativos e os rebatimentos na elaboração 
de políticas educacionais, sociais, de saúde e reprodutivas. 

A pesquisa é de cunho bibliográfico e empírico. Utiliza-
mos referenciais teóricos que abordam a ideologia de gênero, 
1  Professora de Sociologia da rede estadual do Ceará (SEDUC) e doutoranda pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC). Bolsista FUNCAP. 
2  Professora Associada do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
3  Professora Associada do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Ceará (UECE). 
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educação conservadora e pauta dos costumes, como Amorim e 
Salej (2016), Junqueira (2018), Bugarelli e Alegria (2019), Dan-
tas (2013), Miskolci e Capana (2017), Penna (2018), Sepulveda 
e Sepulveda (2016). Além disso, utilizamos pesquisa documen-
tal sobre leis antigênero propostas ou aprovadas no Congresso 
Nacional, na Assembleia Legislativa do Ceará (ALC), na Câmara 
Municipal de Fortaleza e outros municípios cearenses. Na in-
vestigação, recorremos, ainda, à análise das resoluções jurídi-
cas que dirimiram conflitos nas disputas políticas e religiosas 
dos Projetos de Lei (PL) dada a inconstitucionalidade e violação 
do direito à liberdade de ensino e direitos sexuais e reproduti-
vos. Realizamos pesquisa de campo indo a quatro audiências 
públicas, sendo duas na ALC e duas nas Câmaras Municipais de 
Fortaleza e Baturité. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Ideologia de gênero é um sintagma cunhado por agentes 
religiosos e políticos, por grupos fundamentalistas, neoconser-
vadores e pelas think tanks (laboratório de ideias) de direita. 
Junqueira (2018) cita o documento La ideologia de género: sus 
peligros y alcances publicado em 1998 no Conselho Católico para 
a Família no Peru como um dos primeiros que fundamentam a 
perspectiva antigênero. O documento se tornou base para im-
pulsionar um ativismo religioso na ala mais conservadora da 
Igreja Católica contra o aborto, casamento homo afetivo, polí-
ticas de igualdade sexual, adoção por casais gays, entre outras 
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pautas que seguem a pluralidade e a diversidade sexual. A ofen-
siva religiosa está pari passu a agenda neoliberal com o slogan 
“Mais família, menos Estado”. Igrejas neopentecostais também 
aderiram à investida moral que enquadra os indivíduos em um 
perfil supostamente ideal de homens e mulheres. A pauta é dis-
seminada no tecido social com diversos interesses, mormente 
no que se refere à busca da igreja por mais espaço no intenso 
processo de recrudescimento de projetos políticos de extrema 
direita ultraliberais. Um mecanismo de difusão das pautas di-
tas moralizantes são as fake news4. 

No Brasil, a discussão sobre “ideologia de gênero” se in-
sere no campo da disputa ideológica travada por setores ul-
traconservadores e defensores do Escola sem Partido (EsP). A 
pauta ganhou impulso nas igrejas cristãs e na chamada BB5, 
incluindo parcela de católicos ligada à Renovação Carismática 
e igrejas evangélicas de partidos cujos representantes são lati-
fundiários e empresários, militares, partidos de direita, extre-
ma direita, muitos pais e, até mesmo, professores da educação 
básica e ensino superior. A ideologia de gênero funciona como 
um inimigo comum a ser combatido pelas igrejas e “cidadãos 
de bem” em nome da família tradicional, da moral e dos bons 
costumes. 

O princípio constitucional da laicidade é desconsidera-
4  Ao longo deste estudo notamos diversas notícias falsas relacionadas à identidade de gênero e sexualidade, 
a saber: mamadeira erótica, kit gay, seminário LGBT infantil, bebês masturbados na Holanda, personagem Elsa 
da animação Frozen apresentada como lésbica, Manuela Dávila com camisa “Jesus é travesti”, foto de Fernando 
Haddad segurando um pênis de borracha, Jean Wyllys criaria lei para obrigar casamento gay em igrejas.
5  As bancadas conservadoras atuam em várias frentes como agronegócio, educação, meio ambiente, 
segurança, entre outras. A bancada evangélica compõe o terceiro maior grupo do Congresso. A Frente Parlamentar 
Evangélica (FPE) é uma associação civil criada em 2003 e atualmente tem 195 deputados federais e 8 senadores, 
compondo 203 membros do Poder Legislativo em defesa de pautas conservadoras. Disponível em: https://www.
camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54010. Acesso em: 19 de fevereiro de 2020. 
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do por uma grande parcela de deputados da bancada cristã no 
Congresso. Púlpito e palanque passam em muitas ocasiões a 
ocuparem os mesmos espaços. Cultos e missas são celebrados 
com frequência na Câmara dos Deputados, servidores públicos 
e assessores participam dos rituais religiosos em horário de tra-
balho. Duarte (2012), na etnografia sobre a Frente Parlamentar 
Evangélica (FPE), observou que a Bancada da Bíblia costuma 
fazer cultos no Congresso Nacional todas as quartas-feiras, dia 
em que há maior movimentação. Duarte (idem, p. 54) explica 
que “o legislativo brasileiro abarcava não apenas a instauração 
de uma bancada religiosa, mas também a transformação do es-
paço de feitura de leis num lugar de invocação do religioso e de 
sacralização da política”. A FPE faz da política espaço para res-
guardar valores morais ou até mesmo usar a tribuna por meio 
de discursos religiosos para defender interesses econômicos e 
particulares. 

Em consonância com o lema eleitoral “Brasil acima de 
todos, Deus acima de tudo”, o presidente Jair Bolsonaro partici-
pou de um dos cultos justamente em dia de votação na Câmara 
dos Deputados e, sob os aplausos dos presentes, declarou: “nós 
somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presen-
te em todos os poderes”. Ademais, destacou que indicaria um 
evangélico para o cargo de ministro do Superior Tribunal Fe-
deral (STF). A participação e a fala do presidente demonstram 
o modus operandi da Frente Parlamentar Evangélica. 

Nesse sentido, o ministro da educação e pastor da igreja 
Presbiteriana, Milton Ribeiro, em uma audiência pública que 
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tratava sobre homeschooling realizada em cinco de abril de 
2021 na Câmara dos Deputados, justificou, contra-argumen-
tando a ideia de que o espaço escolar é prescindível para o pro-
cesso de socialização de crianças e jovens, que as crianças em 
idade escolar podem ser socializadas nas igrejas. A proposta de 
ensino domiciliar tem estreita relação com as pautas morali-
zantes, uma vez que é uma forma direta, objetiva, de combater 
a doutrinação ideológica e política nas escolas. Para os arautos 
da proposta de homeschooling, é direito das famílias educar os 
filhos em casa conforme lhes aprazem e a criança não pertence 
ao Estado. 

Movimentos contra a “ideologia de gênero” vêm cres-
cendo vertiginosamente em muitos países. Em novembro de 
2018, o grupo Escudo Identitário (Portugal) colou mais de mil 
cartazes em diversos pontos do país com mensagens de repú-
dio à ideologia de gênero. Na América Latina, também existem 
experiências e ideias similares às do ESP que combatem “ideo-
logia de gênero”, reivindicam a neutralidade do professor e são 
contrárias ao “doutrinamento” (MISKOLCI e CAMPANA, 2017). 
A título de exemplificação, citamos a campanha “Con mis hijos 
no te metas6” ocorrida em 2018 na Argentina, Peru, Bolívia e 
Paraguai cujo bordão “Gênero nunca mais”. Segundo Junquei-
ra (2018), nos Estados Unidos a gender ideology é pauta para 
guerras culturais e batalhas por hegemonia. 
6  “Somos um coletivo civil formado por cidadãos responsáveis, que buscam a liberdade dos pais para 
formar um desenvolvimento e crescimento saudável para seus filhos, com os princípios que consideram constituir 
famílias estáveis, que por sua vez constroem uma sociedade forte e, portanto, uma próspera Espanha. Somos pais 
e cidadãos responsáveis  que, em nome da liberdade de todos, estão dispostos a enfrentar essa ideologia única 
e exclamar juntos: não se meta com meus filhos”. Disponível em: https://conmishijosnotemetas.es/nosotros/. 
Acesso em: 20 de abril de 2021. 
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Além de partidos políticos, grupos cristãos têm criado 
programas para combater a suposta doutrinação de esquerda 
nas escolas, como o Campus Watch e Creation Studies Institu-
te (CSI), que, em geral, visam combater a teoria da evolução, 
o debate sobre ideologia de gênero e temáticas a respeito do 
multiculturalismo (SOLANO e CAMPANUCI, 2017).  A  propó-
sito,  o CSI7  vende  pacotes  curriculares  para  promoção do 
homeschooling. 

Os defensores do EsP acusam professores, especialmente 
das Ciências Humanas, de proselitismo partidário e de impor 
a ideologia de gênero em sala de aula. O site do EsP afirma: “A 
pretexto de transmitir aos alunos uma ‘visão crítica’ da realida-
de, um exército organizado de militantes travestidos de profes-
sores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segre-
do das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de 
mundo”8. Afirmam que os livros de História estão arraigados 
na doutrinação marxista/esquerdista, criticam veementemen-
te Paulo Freire e a Pedagogia Libertadora. Seguindo esse fio 
condutor, todos os problemas da educação brasileira podem ser 
atribuídos à ordem moral e, por extensão, aos professores tidos 
como doutrinadores de partidos esquerdistas que dominariam 
a mente dos estudantes e incentivariam crianças e adolescentes 
a se tornarem homossexuais. 

Pena (2018, p. 101) assevera que o uso da expressão “ide-
ologia de gênero” é “uma poderosa ferramenta política para 
manipular o pânico moral em troca de ganhos eleitorais. A ten-
7  Disponível em: http://www.creationstudies.org/. Acesso em 12 de setembro de 2020.  
8  Disponível em: http://www.escolasempartido.org/quem-somos. Acesso em: 20 de março de 2017.
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tativa de censurar a discussão de gênero nas escolas é uma es-
tratégia transnacional”. A Sociologia da Diferença e os estudos 
de Miskolci (2007, p. 112) acerca de pânico moral e controles 
sociais, possibilitam compreender a aceitação massiva da “ide-
ologia de gênero” e do EsP. O medo e o pavor são instrumentos 
para o controle e adequação dos sujeitos à ordem social mora-
lizante. Essas técnicas e estratégias não são novas e sempre são 
acionadas e valoradas para amplificar o caos e a anomia social 
em tempos de crise e conservadorismo, inclusive como forma 
de escamotear as táticas de ataque dos capitalistas contra os 
direitos da classe trabalhadora.  

A prática supracitada foi notada nas eleições de 2018 e 
nas justificativas em defesa de PL antigênero e EsP. A ideologia 
de gênero tem sido o “terror” de pais cristãos tanto católicos 
como evangélicos. Pastores, como Silas Malafaia, André Vala-
dão, Cláudio Duarte, apoiaram o que chamam de “bandeira da 
moralidade e da família conservadora e tradicional”. As inves-
tidas nesse aspecto foram diversas: o ataque ao kit gay e ao 
aborto, a cura gay, enfim, todas as pautas contra a diversidade 
ou aos direitos sexuais e reprodutivos.

 O Escola sem Homofobia foi uma iniciativa não gover-
namental para levar o debate do respeito e convivência sadia 
entre os jovens e adolescentes nas escolas públicas. O material 
integrou o Programa Brasil sem Homofobia9 do governo fede-
ral brasileiro lançado em 2004. Composto de audiovisual e ca-
9  O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. Em 2017 foram 445 pessoas 
assassinadas. A cada 48 horas é assassinado um homossexual no país. (BORTONI, 2018). Nas escolas a homofobia 
acontece e é papel dos docentes atuar para combatê-la. Não podemos deixar passar ou naturalizar as micro 
violências do cotidiano escolar. A escola é um dos espaços por excelência para abordar e trabalhar a temática. 
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dernos informativos/formativos buscava discutir questões de 
gênero e sexualidade. No entanto, em 2011, o deputado federal 
Jair Bolsonaro apelidou o programa de kit gay e afirmou, em 
pleno período eleitoral de 2018, quando concorreu à presidên-
cia do Brasil, que seu opositor o candidato Fernando Haddad, 
implementaria o programa no Brasil caso ganhasse as eleições. 
Na época, o deputado Bolsonaro disseminou em programas de 
televisão de alcance nacional que o livro francês Aparelho se-
xual e Cia seria distribuído nas escolas pelo MEC e que a obra 
esteve presente em um “Seminário LGBT infantil10”. Posterior-
mente, a própria editora Companhia das Letras que publicou o 
livro declarou que não fez nenhum acordo com o MEC. O mi-
nistro relator Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), se posicionou11 declarando ser fake news a compra do 
livro pelo MEC, determinando a remoção de quaisquer víde-
os que difundissem o conteúdo. Salientou, ainda, que o vídeo 
propagava desinformação em pleno período eleitoral, prejudi-
cando o debate político (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 
2018). Até a remoção do vídeo, o conteúdo já tinha sido visuali-
zado mais de meio milhão de vezes. Nas redes sociais, o kit gay 
se tornou uma grande “verdade”, um mal a ser combatido pelos 
defensores dos inocentes que podem ser “doutrinados por pro-
10  Na verdade, o evento ocorrido em maio de 2012 foi o 9º Seminário LGBT do Congresso Nacional com 
o tema “Infância e Sexualidade” organizado pela Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, sem nenhuma 
relação com o Programa Escola sem Homofobia do MEC. 
11  “Trata-se de representação, com pedido liminar e de direito de resposta, formalizada pela Coligação O 
Povo Feliz de Novo e por Fernando Haddad contra a Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, seu 
candidato ao cargo de presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Carlos Nantes 
Bolsonaro, Twitter Brasil Rede de Informações Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Google Brasil 
Internet Ltda., na qual se alega a ocorrência de manifestações sabidamente inverídicas, que ensejariam a aplicação 
do disposto no art. 58 da Lei das Eleições”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/tse-determina-remocao-
video-kit-gay.pdf. Acesso em: 20 de abril de 2021.  
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fessores mal intencionados”. 
No campo das políticas educacionais, o EsP alcançou al-

gumas conquistas, como a exclusão dos termos identidade de 
gênero e da expressão “orientação sexual” do Plano Nacional 
de Educação (PNE) - Lei 13.005/14. A tramitação do PNE no 
Congresso foi intensa: houve protestos e mobilização, princi-
palmente da Bancada da Bíblia e do movimento Lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer e outros 
(LGBTQI+). Mendes (2016) salienta que as audiências do PNE 
foram marcadas por fundamentalismo religioso, heterossexua-
lismo normativo, naturalização da família tradicional, vincula-
ção da sexualidade somente à procriação, desrespeito à diver-
sidade sexual, medo de lidar com as diferenças no âmbito das 
relações de gênero, predominância da lógica binária/sexista e 
homofobia maquiada de respeito. 

Igualmente, a supressão ocorreu com o tema “orienta-
ção sexual12” da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) cujo 
conteúdo interdisciplinar dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN), desde 1998, tratava da sexualidade e das relações 
de gênero de forma plural e democrática para alunos do Ensino 
Fundamental. 

Louro (2018) observa que a sexualidade sempre foi alvo 
de controle e continua a ser por instituições como Estado, fa-
mília e igreja. Dantas (2013, p. 21) descreve a relação estreita 
12  Embora a discussão gênero/sexualidade não seja aceita na escola por pais e religiosos conservadores, 
a questão permanece latente e suas manifestações estão nas portas dos banheiros, com desenhos dos órgãos 
genitais; nas dúvidas e nos questionamentos dos alunos sobre métodos contraceptivos; na desinformação que 
gera gravidez de adolescentes; nos desabafos sobre as DST que as alunas compartilham em segredo aos docentes, 
escondendo, muitas vezes, da própria família; na violência sexual que muitos sofrem dentro do contexto familiar 
e que vem à tona quando os professores abordam o assunto em sala de aula.
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entre Igreja e Estado, de modo a apropriar-se das estruturas 
de poder estatal para consolidar-se como instituição de im-
portância na sociedade. Corroboramos Tomaselli (2018, p. 96) 
quando afirma que a ideia de uma escola neutra “representa a 
penetração política da ideologia da nova direita no campo edu-
cacional, o que talvez seja uma estratégia de construção hege-
mônica no plano da consciência, na qual temas em comum do 
ESP e da nova direita evangélica se combinam” enfatizando a 
tríade Deus, Família e Pátria. 

Essa ofensiva contra as discussões relacionadas às ques-
tões de gênero impacta sobremaneira as políticas públicas na 
área da saúde, assistência social e educação, que no governo 
Bolsonaro são marcadas por retrocesso, moralismo, funda-
mentalismo, chauvinismo. A educação sexual dos jovens é ig-
norada em nome das pautas ideológicas, mesmo com altos ín-
dices de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), gravidez 
na adolescência e feminicídio. Apoiados por um falso discurso 
desdenham da violência doméstica no Brasil. Milhares de mu-
lheres morrem todos os anos, na maioria das vezes, dentro de 
sua própria casa. No Anuário de Segurança Pública, Pimentel e 
Martins (2020) relatam o impacto da pandemia na violência de 
gênero em 2020 destacando que “milhares de mulheres que já 
experimentavam tão terrível situação em períodos anteriores, 
viram essa realidade agravar-se em razão do novo contexto ge-
rado pelo regime de isolamento social”. 

A escola pode se furtar a esta discussão? A função histó-
rica da instituição escolar é a socialização dos saberes científi-
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cos e culturais produzidos pelas gerações. Além disso, a escola 
faz parte de um todo social e precisa dialogar com as diversas 
temáticas que circundam o cotidiano de seus sujeitos. 

A respeito da educação sexual, a ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recomendou a 
castidade/abstinência sexual como forma de evitar DST e gra-
videz precoce em campanha publicitária veiculada em fevereiro 
de 2020, por ocasião do carnaval, negando todas as pesquisas 
e iniciativas já desenvolvidas por educadores, profissionais da 
saúde e de outras especialistas. A temática e seus desdobra-
mentos, como direitos instituídos, têm sido desconsiderados 
nas políticas educacionais do MEC, comprometendo seriamen-
te os serviços de saúde sexual e reprodutiva.

Vigora a ideia de que “educação vem de casa”, portanto, 
a educação sexual deveria acontecer somente no âmbito do-
méstico por meio dos pais. Essas ideias supostamente teriam 
base em “valores cristãos” e na defesa da família e da moral, 
contrariando muitos estudos relacionados à educação sexual 
que mostram a escola como local propício para se debater a se-
xualidade fundamentada em “perspectivas pluralistas, enfim, 
no reconhecimento de comportamentos sexuais e de valores a 
eles associados” (MAIA e RIBEIRO, 2011, p. 79). 

Igualmente, o governo desconsidera a homofobia, tra-
tando a homossexualidade como doença a ponto de alardear 
a existência da “cura gay” e debatê-la no Congresso Nacional, 
embora já seja consenso entre os estudiosos de gênero e iden-
tidade que “a homofobia na escola é um agente de exclusão so-



30 | Política educacional no Brasil: contextos e práticas

Editora Via  Dourada

cial com impactos graves na formação das identidades de todos 
os estudantes” (SEPULVEDA e SEPULVEDA, 2016, p. 78). 

Vieira (2018) destaca que segmentos fundamentalis-
tas têm ocupado espaços nas instituições e, dessa forma, vêm 
criando obstáculos para os direitos humanos, especialmente, 
das minorias sociais. Para além do fundamentalismo, ocorrem 
ações, de fato, extremistas que atacam os Direitos Humanos e 
sociais, de modo que o Estado possa interferir diretamente no 
sentido de impor determinadas doutrinas religiosas em detri-
mento de outras, assim como ocorrem com as religiões de ma-
triz africana, alvos de intolerância religiosa. 

Em vários estados e municípios, deputados e vereado-
res criaram projetos de lei que proíbem debates sobre gênero 
nas escolas públicas, reforçando por meio do EsP, “a proposição 
unânime da direita sobre a necessidade de o Estado intervir na 
legislação, sob o aspecto da moralidade sexual e familiar” (TO-
MASELLI, 2018, p. 96). 

As discussões contra a “ideologia de gênero” estão no 
cerne da gestão Bolsonaro e cada vez mais integradas às políti-
cas educacionais como no Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), que, em janeiro de 2020, Bolsonaro afirmou que os 
livros didáticos precisavam ser revistos, pois, “tem muita coisa 
escrita, tem que suavizar aquilo”, acrescentando que medidas 
seriam tomadas para alterar os conteúdos arraigados de ideo-
logia e doutrinação. 

Silva e Moura (2020) elaboraram um mapeamento de 
todos os PL do EsP agrupando os projetos em quatro catego-
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rias: 1) Escola sem Partido; 2) Tipo Escola sem Partido; 3) An-
tigênero; 4) Infância sem pornografia. A maioria se adéqua ao 
item um, são ipsis litteris ao PL original. Os PL de tipo dois 
apresentam quase o mesmo teor, com poucas alterações. Sobre 
Antigênero “São projetos e leis que censuram o direito à educa-
ção em gênero e sexualidade”. O item quatro, por sua vez, está 
relacionado a proposições de PL que supostamente combatem 
a pornografia e a pedofilia. 

Para Amorim e Salej (2016) gênero não é uma questão de 
ideologia, mas de teoria. Nas Ciências Sociais, gênero é conceito 
analítico. Simone de Beauvoir, em “O segundo sexo” (1967, p.8) 
explica “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum 
destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fê-
mea humana assume no seio da sociedade”. 

A filósofa francesa contesta todo determinismo biológi-
co e afirma que ninguém nasce mulher ou homem, pois essa 
construção é sociocultural. O sexo é biológico, mas o gênero é 
social e político. As discussões sociológicas da perspectiva de 
gênero promovem rebuliços nos meios conservadores. É com-
preensível porque põem em xeque as determinações e impo-
sições masculinas sobre as mulheres. A partir dessas noções 
fatos da desigualdade de gênero são contestados, reivindicados 
e problematizados. A educação de gênero propicia a discussão 
sobre os papéis de homem e mulher, desnaturalizando-os13. 

13  O patriarcalismo como sistema social de poderio e dominação dos homens se sustentou por séculos 
e, até hoje, tem sérias implicações no cotidiano e nas configurações da vida social, política, econômica, cultural, 
familiar, reincidindo, principalmente na vida da mulher (FAORO, 2011) e serve como chave de compreensão para 
muitas problemáticas contemporâneas como a violência doméstica, violência sexual, diferenças salariais entre 
homem e mulher. 
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A vinda da cientista social Judith Butler (especialista em 
gênero) ao Brasil, em novembro de 2018, provocou os ânimos 
da extrema direita, que passou, nas redes sociais, a atacá-la e 
às instituições que organizaram no SESC Pompeia o Simpósio 
Internacional “Os fins da democracia”. Esses movimentos de 
extrema-direita mobilizaram na internet um abaixo-assinado 
e conseguiram mais de 330 mil assinaturas contra Butler, por 
eles intitulada, “mãe da ideologia de gênero”. A convocatória 
no site CitizenGo14 conclamava que Butler não era bem-vinda 
ao país, conforme exclamaram: “Não queremos uma ideologia 
que mascara um objetivo político marxista. Seus livros querem 
nos fazer crer que a identidade é variável e fruto da cultura”.

A instituição organizadora não cancelou o evento e no 
dia da palestra grupos pró e contra a discussão de gênero movi-
mentaram o espaço externo do SESC, inclusive com discursos 
de ódio e palavras de baixo calão contra a filósofa americana, 
relacionando a palestrante a práticas de zoofilia e pedofilia. Be-
tim (2017) descreve em detalhes que o movimento Direita São 
Paulo fez convocatória no Facebook e durante a manifestação 
usaram cruzes, terços, bíblias e a bandeira do Brasil, pregaram 
contra a ideologia de gênero e a favor do Escola sem Partido e, 
de forma apelativa e sensacionalista, queimaram uma boneca 
bruxa que representava Butler. Ao queimar a boneca, os ma-
nifestantes protestavam: “Queimem a bruxa!”, “O Brasil é um 
país conservador”, “Você não foi aceita nem no seu país e quer 

14  Trata-se de uma comunidade de cidadãos ativos que trabalham juntos, usando petições online e alertas 
como recursos para defender e promover a vida, a família e as legítimas liberdades fundamentais. Disponível em:  
https://citizengo.org/pt-br. Acesso em: 22 de abril de 2021. 
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ser aceita no Brasil? Fora Butler!”. 
Conforme Bugarelli e Alegria (2019, p. 20), gênero e se-

xualidade deixam de constituir uma dimensão social para ocu-
par o centro dos debates políticos provocando uma arena de 
disputas, por um lado de quem busca reconhecimento e direi-
tos e, por outro, de quem busca manter a velha ordem conser-
vadora. A seguir analisamos a ofensiva moralizante no Ceará. 

2 CRUZADA CEARENSE EM PROL DAS PAUTAS 
CONSERVADORAS 

No Ceará, o deputado federal Jaziel Ferreira (PL), os de-
putados estaduais André Fernandes (PSL), Heitor Freire (PSL), 
Silvana Oliveira (PL) e a vereadora Priscila Costa (PRTB) se 
destacam na defesa do EsP, contra a ideologia de gênero e ou-
tras pautas conservadoras. Os legisladores compreendem que a 
educação moral e sexual dos alunos deve ficar a cargo dos pais 
e não da escola, a qual deve ensinar apenas os conteúdos “tra-
dicionais” e as disciplinas sem doutrinar. Para Moreira (2012), 
a família educa e a escola ensina. 

 Foi com esse mote que nas eleições de 2018, candida-
tos da direita, evangélicos e católicos da ala mais conservadora, 
levantaram e tomaram a bandeira do país como símbolo do 
“Brasil acima de todos, Deus acima de tudo” capitaneando, em 
prol de seus interesses, emissoras de televisão, rádios, jornais e 
redes sociais. Parte da Igreja hoje é o local de rebanho do curral 
eleitoral, na qual “líderes religiosos desempenham o papel de 
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novos coronéis da política brasileira”. (GALLEGO, 2018, p. 21).   
 O voto é moral, conservador, em nome dos bons costu-

mes e da família, é antipetista, pois o Partido dos Trabalhado-
res (PT), segundo grupos de direita, trouxe consigo a liberti-
nagem, a sexualização precoce de crianças, “a safadeza” para 
as escolas e as famílias.  Muitos candidatos que subiram nos 
palanques, falavam em suas igrejas e postavam em redes so-
ciais seu compromisso com o Escola sem Partido (EsP) e com 
a moralidade cristã. Pastores e candidatos prometiam fiscalizar 
conteúdos escolares, fazer blitz nas escolas, processar os “pro-
fessores doutrinadores”, reter livros com quaisquer conotações 
sexuais, combater a “sexualização infantil” e a pedofilia, defen-
der o homeschooling como forma de “proteger” as crianças e 
adolescentes do doutrinamento docente e garantir educação de 
qualidade. 

No Ceará foram protocolados vários Projetos de Lei (PL) 
referentes às pautas dos costumes. Alguns projetos são antigê-
nero e outros na perspectiva do EsP. Acompanhamos as discus-
sões acerca desses projetos em audiências realizadas na ALC, 
em 02 de outubro de 2017 e 13 de dezembro de 2018, e nas 
Câmaras Municipais de Fortaleza e Baturité, nos dias 02 de ou-
tubro de 2017 e 31 de outubro de 2019, respectivamente. 

A audiência do dia 2 de outubro teve participação do 
deputado Eduardo Bolsonaro (na época, filiado ao PSC/SP) e 
foi convocada pela deputada Silvana Oliveira (PR). Na ocasião, 
muitos professores tiveram sua entrada impedida, mas conse-
guimos nos aproximar do grupo de direita para questionar e 
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procurar entender suas perspectivas a respeito do EsP. Ficou 
claro que a maioria dos presentes na sala das audiências eram 
favoráveis ao PL até mesmo por causa das camisetas alusivas 
a Bolsonaro. Enquanto ocorria a discussão, professores, estu-
dantes e entidades sindicais protestavam do lado de fora. Na 
segunda audiência, também proposta por Oliveira, o PL foi re-
tirado de pauta, em razão de não ter sido discutido na Câmara 
dos Deputados e ter sido posteriormente arquivado.

Essas audiências foram marcadas por tom beligerante e 
persecutório aos professores. Pessoas “vestidas a caráter” fala-
vam em nome de Deus ao mesmo tempo em que defendiam o 
armamento da população e a pena de morte por meio de ges-
tos, professavam insultos contra o PT e o trabalho dos docentes 
(chamados, aos gritos, de “doutrinadores”), o que causou gran-
de estranhamento. 

Na audiência realizada em Baturité estavam presentes o 
deputado federal Eduardo Bolsonaro, Heitor Freire (hoje de-
putado estadual PSL-CE), vereadores locais, comunidade ba-
turiteense, Movimento Endireita Fortaleza, professores e reli-
giosos. O projeto de Lei 40/2017 dos vereadores Josivan dos 
Santos (PR) e Vagné Nascimento (PRP) não foi aprovado. Dos 
doze legisladores presentes, nove se posicionaram contrários. A 
audiência foi tumultuada, houve controle da entrada por guar-
das, a Câmara não comportava tantas pessoas e foi necessária 
montagem de um sistema de projeção do lado de fora. O Con-
selho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CE DDH) fez 
recomendação em nota pública para que a Câmara Municipal 
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de Baturité reprovasse o PL. 
Em Sobral, município da região norte cearense, identifi-

camos o PL 2154, de 16 de novembro de 2017, protocolado pelo 
vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) cuja ementa: “Proíbe 
as atividades pedagógicas que visem à reprodução de conceito 
de ideologia de gênero na grade de ensino da rede municipal 
e da rede privada do município”. O projeto foi aprovado qua-
se unanimemente na Câmara de Vereadores em dezembro de 
2017, mas vetado pelo prefeito Ivo Gomes. Em Quixadá, maior 
cidade do sertão central, foi protocolado pelo vereador Luiz 
Gonzaga Rodrigues de Lima o PL 11/2017, que “proíbe as ati-
vidades pedagógicas que visem à reprodução do conceito de 
ideologia de gênero ou similares na grade de ensino da rede 
municipal e da rede privada”. O PL não foi aprovado. 

Em 2 de dezembro de 2019, o governador Camilo Santa-
na (PT) publicou o decreto 33.376 no âmbito da Coordenadoria 
de Diversidade e Inclusão Educacional que trata da discussão 
de gênero nas escolas estaduais do Ceará. Por sua vez, a de-
putada Silvana Oliveira (PL) na tribuna da ALC condenou o 
decreto, alegando que a lei possibilita a imersão da “ideologia 
de gênero” no currículo escolar, contrariando o Plano Estadual 
de Educação do Ceará (Lei 16.025/2016), que retirou quaisquer 
menções à palavra “gênero”, assim como no PNE. 

Apesar de Oliveira afirmar que: “Nós não fazemos guerra 
com ninguém, e queremos que todas as pessoas sejam respeita-
das independente de suas opções sexuais”15, há explicitamente 
15  Disponível em:  https://www.al.ce.gov.br/index.php/noticiais/item/87168-doutora-silvana-contesta-
decreto-governamental-sobre-diversidade-de-genero. Acesso em 2 de setembro de 2019. 
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uma contradição no discurso, pois, ao mesmo tempo, questio-
na os direitos sexuais das minorias sociais, no caso, mulheres 
e homossexuais. Acrescentamos que a deputada é assumida-
mente contra o movimento feminista16 embora não o compre-
enda. Para a legisladora, o feminismo promove a disputa entre 
os sexos, uma vez que a mulher quer se igualar ao homem e 
que, segundo os preceitos bíblicos, isso seria um atentado à fi-
gura masculina, “a cabeça da casa”. 

Nos discursos proferidos na tribuna sempre menciona a 
igreja evangélica da qual faz parte, a bíblia, a religião e é contra 
a discussão de temas como sexualidade, “ideologia de gênero” 
e feminismo no ambiente escolar. Na Assembleia Legislativa, 
com uma bíblia debaixo do braço, exclamou em audiência:

O nosso povo se cansou de ver marchas de vadias [...] O 

conservador não é uma onda, é uma rocha, é alicerce, mes-

mo pra quem quer enfrentar, denegrir o que nós conhece-

mos por família. Deus fala comigo e diz: olha, você bateu 

na ideologia de gênero, agora, você vai bater no feminismo.  

(DIÁRIO DO NORDESTE, 2018)

Conforme matéria publicada no jornal Diário do Nordes-
te17, a deputada Silvana afirmou que foi denunciada na audi-
toria da Casa, “porque estava, segundo alguns, confundindo a 
16  “Enquanto existir guerra entre sexos, realmente, a sociedade jamais poderá ser uma sociedade pacífica. 
Ser feminista pra mim é ser alguém que procura desconstruir o elo mais precioso da sociedade, que é a família. 
Eu entendo e digo que luto pelos direitos e deveres das mulheres, as mulheres podem ser absolutamente tudo o 
que quiserem, isso não passa por ser feminista, isso passa por ser mulher. Luto pela sociedade feminina que não 
odeia os homens.” 
17  Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/politica/online/deputada-leva-
biblia-a-tribuna-e-dispara-vou-bater-no-feminismo-1.2011408. Acesso em: 20 de dezembro de 2018. 
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Assembleia Legislativa com a Assembleia de Deus”. 
Em janeiro de 2020, o senador Eduardo Girão (PODE-

MOS/CE) encaminhou à SECITECE ofício solicitando escla-
recimentos em relação ao edital 01/20 que trata do Mestrado 
profissional em Educação ofertado pela URCA18. Sob a alegação 
da existência de “ideologia de gênero” na Linha de Pesquisa 
“Práticas Educativas, Culturas e Diversidades”, que tem como 
uma de suas sublinhas “Gênero, educação, sexualidades e dife-
renças19”. 

O vereador Evaldo Lima (PCdoB) propôs o Projeto de Lei 
524/2018 cuja ementa: “Dispõe sobre a liberdade de expressão 
no ambiente escolar e a proteção do professor frente a casos de 
violência contra o mesmo, no exercício da sua atividade profis-
sional”. O PL de Lima proibia a gravação de aulas para fins de 
perseguição, violação de direitos ou constrangimento aos do-
centes de Fortaleza. 

Antes da aprovação do PL 524, o vereador Jorge Pinheiro 
(PSDC) propôs duas Emendas Aditivas (EA) ao PL em discus-
são: a primeira (0001/2019) para considerar como violência 
aos alunos a “ideologia de gênero nas escolas de Fortaleza” e a 
segunda (0003/2019) para que os “equipamentos eletrônicos” 
fossem considerados “excelentes formas para qualquer um do 
povo exercer o CONTROLE SOCIAL das ações de qualquer ser-

18  A universidade se pronunciou por meio de uma Carta aberta à comunidade científica brasileira intitulada: 
“URCA em defesa da autonomia universitária” e publicada no próprio site da universidade da SECITECE. 
19  Um caso análogo ocorreu em Chapecó (SC) com a deputada Ana Campagnolo que processou sua 
orientadora de mestrado por discriminação pelo fato de ser antifeminista e cristã. A professora acusou a orientanda 
de racismo, sexismo e homofobia, conforme matéria veiculada pela Uol. Disponível em: https://educacao.uol.
com.br/noticias/2017/03/31/professora-de-historia-antifeminista-processa-orientadora-por-perseguicao.htm. 
Acesso em: 21 de abril de 2021. 
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vidor público”. Jorge Pinheiro justifica na emenda 0001 que a 
teoria gênero é confusa, que nem mesmo um adulto consegue 
entender e que constitui uma violência às crianças e adolescen-
tes de Fortaleza. 

A votação do PL de autoria de Evaldo Lima ocorrida em 
31 de outubro de 2019 gerou muita confusão na Câmara de 
Vereadores. Professores foram convocados pelo Sindicato dos 
Professores da Rede Particular do Estado do Ceará (SINPRO) 
e compareceram massivamente. Na ocasião estavam presentes 
muitos pastores evangélicos defensores da proposta que, inclu-
sive, acompanharam a sessão em espaço privilegiado, reserva-
do a assessores. Em meio à polêmica, Lima retirou a proposta 
de pauta. Muitos vereadores a favor do PL 524 se omitiram, 
optando por não entrar na discussão polarizada por ser ano 
pré-eleitoral. Professores gritaram palavras de ordem como: 
“O Estado é laico!”, “Não existe ideologia de gênero!”, “Igreja 
sem partido!”, “Pastores, cuidem das igrejas, que nós cuidamos 
das escolas!”. 

Na mesma audiência, a vereadora Larissa Gaspar (PT) 
enfatizou os cortes na educação do Brasil, as estruturas pre-
cárias das escolas, as péssimas condições de trabalho dos pro-
fessores e o piso salarial. Destacou que contrariar a liberdade 
de ensino é desrespeito à Constituição Federal de 1988, que a 
pauta de costumes nada mais é que uma bandeira eleitoral e 
chamou os vereadores adeptos ao EsP para visitar e observar 
as reais necessidades e as estruturas físicas das escolas de For-
taleza. 
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Antes da votação do PL, houve debates acalorados entre 
os que o defendiam e os que o rechaçavam. Alguns pastores e 
vereadores contrários conversaram com os professores na ten-
tativa de justificar o voto nas emendas criadas para anexar ao 
projeto original. Na ocasião, alguns professores pediram res-
peito ao seu trabalho, demonstrando indignação com o vídeo 
replicado pelo deputado estadual André Fernandes no YouTu-
be, sobre uma matéria publicada pela jornalista Regina Villela 
(filiada ao PSL) que tratava de uma formação continuada pro-
movida pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Forta-
leza a professores.

A formação para Vilela tinha conotação sexual e o conte-
údo seria repassado às crianças da rede de ensino. Na ativida-
de promovida pela SME a formadora estava contextualizando 
a sexualidade a partir da obra “A educação sexual da criança: 
subsídios teóricos e propostas práticas para uma abordagem 
da sexualidade para além da transversalidade” cujos autores 
são Nunes e Silva (1987). A confusão foi gerada em torno da 
citação: “por isso, abraços, carícias e beijos eram muito comuns 
entre as classes populares, assim como a masturbação infantil, 
a qual era realizada pelos pais e pelas amas com o intuito de 
acalmar as crianças”. A jornalista utilizou fatos históricos dos 
séculos XV e XVI, período em que havia "maior" liberdade se-
xual, e postou nas redes sociais como se fosse uma perspectiva 
atual. 

O vídeo foi repostado em redes sociais e sites de direita, 
como o de Olavo Carvalho, João Dória, entre outros. A Secreta-
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ria de Educação denunciou o caso à polícia, conforme matéria20 
“Polícia investiga youtuber que acusa prefeitura de Fortaleza 
de fazer cartilha com conteúdo sexual para professores de cre-
ches”.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As leis antigênero são transnacionais e representam a 
ofensiva religiosa e do capital contra a educação. Em nome de 
pautas conservadoras, as políticas educacionais encontram-se 
comprometidas gravemente com interesses privados, ajustan-
do a educação pública brasileira à agenda da manutenção de 
costumes que se enquadram nos perfis da formação do cha-
mado cidadão do bem. Na esteira desses discursos, se instala a 
perseguição ao pensamento divergente, à diversidade e às dife-
renças, erigindo comportamentos sociais que se ancoram nas 
práticas de intolerância das mais variadas formas. Destarte, as 
pautas ideológicas constituem retrocessos às políticas públicas 
de educação, de saúde e dos Direitos Humanos de tal modo que 
violam os direitos das minorias sociais. A cruzada das pautas 
conservadoras e reacionárias cresce diuturnamente. No Brasil, 
centenas de PL antigênero foram registrados com a intenção de 
resguardar o ultraconservadorismo. No Ceará, a cruzada moral 
é intensa e é notório o uso religioso da tribuna para a perpe-
tuação no poder. As igrejas são os novos currais eleitorais da 

20  Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/09/19/policia-investiga-youtuber-que-
acusa-prefeitura-de-fortaleza-de-fazer-cartilha-com-conteudo-sexual-para-professores-de-creches.ghtml. 
Acesso em 01 de novembro de 2019.
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conjuntura. Para tanto, são acionados os pânicos morais asso-
ciados às fake news para provocar o terror e o medo. Todos os 
ministros da educação de Bolsonaro são afinados às pautas dos 
costumes e compõem o núcleo moral da gestão contra a “ideo-
logização das crianças”. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tipo de homem que se almeja formar em cada socie-
dade está diretamente relacionado ao modo de produção e às 
estruturas sociais construídas em cada tempo histórico.  A for-
mação calcada na pauta de costumes é produto das necessida-
des econômicas e morais de cada época e está relacionada dire-
tamente à prevalência de três instituições fundantes: a Igreja, o 
Estado e a Família. Essa cruzada é a forma que o capital utiliza 
para fazer a disputa pela educação, tanto no que diz respeito ao 
seu conteúdo, quanto aos seus valores. 

O avanço da visão ultraconservadora é estratégico e tem 
como projeto de educação, transformar o aluno em um depósi-
to de conteúdos desconexos, sem acesso à educação sexual e aos 
conhecimentos sociológicos, históricos e filosóficos. Propalan-
do o discurso da defesa da família, do “cidadão de bem”, grupos 
da extrema direita disputam adeptos para seus ideais de socie-
dade, apoiando seus argumentos no negacionismo científico e 
histórico. Uma das piores consequências disso é “a adesão rea-
cionária à campanha de discursos de ódio aos professores, que 
leva a práticas persecutórias e ao denuncismo” (PENNA, 2018). 
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Assim, as pautas antigênero e suas versões correlatas, 
que tensionam o poder público e a sociedade para pensar um 
projeto educativo descolado das diversas temáticas relaciona-
das à sexualidade, à política, em nome da moralidade e dos 
bons costumes, são, na verdade, mecanismos que negligenciam 
o debate necessário e urgente para a qualidade da escola pú-
blica, como a promoção da valorização dos trabalhadores da 
educação, a melhoria da estrutura das escolas e a elaboração de 
um currículo que promova a formação sólida dos estudantes 
nos conteúdos científicos e culturais. 

Por fim, é preciso dar relevo à necessidade da luta co-
letiva e organizada dos trabalhadores da educação e de toda a 
sociedade para a defesa da escola como espaço de promoção de 
um saber sólido, ancorado na ciência, plural, livre dos grilhões 
dos interesses privados de grupos da extrema direita que agem 
em nome de suas próprias necessidades de perpetuação de sua 
condição de dominadores. 
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CAPÍTULO 2 

A POLÍTICA DE C&T NO BRASIL E OS IMPACTOS 
SOBRE A PESQUISA UNIVERSITÁRIA: O CASO 

DA ESCOLA POLITÉCNICA DA SP

Antônia Rozimar Machado e Rocha1

Jonas Menezes Bezerra2

1 INTRODUÇÃO

Este artigo é resultante da pesquisa do mestrado em 
Educação na Universidade de São Paulo (USP), concluída em 
2016, na qual investigamos o impacto das políticas de ciência 
e tecnologia3 (C&T) no Brasil sobre a pesquisa universitária. 
Neste trabalho, definimos como recorte analítico as atividades 
de pesquisa conduzidas pelos docentes da Escola Politécnica 
(EP) da USP, em virtude da proeminência da instituição e desta 
unidade acadêmica no cenário nacional em relação à pesquisa 
científica, bem como pela expressiva ligação desta unidade com 
o setor empresarial.
1  Professora da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutora em Educação Brasileira (2009). Professora 
do Programa de Pós-graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) da UFC. Pós doutorado em Sociologia 
(UFC). Coordenadora do Projeto Cine Cena Social. 
2  Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em Educação pela 
Universidade de São Paulo (USP) e atualmente doutorando em Educação pela UFC e docente do curso de Pedagogia 
da Universidade Regional do Cariri (URCA). 
3  A política de ciência e tecnologia corresponde ao conjunto de ações governamentais, que englobam: 
programas de pesquisa, instrumentos de financiamento, aspectos legislativos, dentre outros, que visam a apoiar 
as atividades de pesquisa científica e tecnológica e explorar seus resultados de acordo com objetivos políticos 
mais gerais. Esta política é determinada pela ideia de uma integração deliberada entre as atividades científicas e 
tecnológicas e as decisões em âmbito político, econômico, social e militar.
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Como demonstrado por alguns pesquisadores, o enfoque 
na inovação tecnológica configurou-se no aspecto diferencial 
da política de C&T implementada no Brasil, desde o final dos 
anos 1990. Em virtude da intensificação das transformações 
tecnológicas a partir da década de 1970, a inovação tecnológica 
passou a ser considerada um elemento central do crescimen-
to econômico e peça-chave no desenvolvimento social. Deste 
modo, em meio ao processo de reformas de cunho neoliberal, o 
Estado passou a impulsionar as interações entre universidades 
e empresas, através da criação de um novo marco regulatório, 
da aprovação de decretos e leis, e da criação de fundos, planos 
e programas governamentais.

Ao mesmo tempo e em consonância com a política de 
C&T, a reforma da educação superior4, no mesmo período, es-
timulou as universidades a buscarem novas fontes de financia-
mento para complementação de recursos, induzindo também a 
aproximação com o setor produtivo. Afirmava-se que a aproxi-
mação com este setor possibilitaria também a geração de pro-
dutos e serviços que elevariam o bem-estar da população. Isto 
é, as parcerias seriam uma forma de possibilitar um retorno 
social do conhecimento produzido nas universidades. (BEZER-
RA, 2016)

No entanto, os resultados obtidos até o momento contra-
dizem as expectativas asseguradas pelos documentos orienta-

4  Chamamos de “reforma do ensino superior” um conjunto de ações desencadeadas desde os anos 
1990, que tinham estreita ligação com os mecanismos empresariais de cunho neoliberal, alinhadas à reforma 
gerencial do Estado brasileiro. Tais reformas, tanto a do ensino superior como a do Estado, se constituem até hoje 
como contrarreformas, uma vez que, em seus conteúdos, retiram conquistas históricas com o fito de atender às 
demandas do mercado.
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dores da política científica. Além disso, essa intensificação das 
relações com o setor privado ensejou um processo crescente de 
mercantilização das universidades públicas, acarretando mu-
danças no seu funcionamento e na organização das atividades 
de pesquisa, como pretendemos demonstrar. (BEZERRA, 2016)

O artigo está dividido em quatro partes, além desta In-
trodução e das Referências utilizadas neste trabalho. Inicial-
mente, apresentamos as principais transformações no âmbito 
político e econômico verificadas, a partir da década de 1970, 
com o início da era da financeirização econômica e da ascensão 
neoliberal, situando as mudanças e o papel destinado ao Brasil 
nesse processo. No segundo tópico, delineamos as principais 
características da opção por uma política voltada para a ino-
vação tecnológica e a centralidade assumida pelas universida-
des no processo inovativo. A seguir, apontamos as consequên-
cias da aproximação das instituições universitárias com o setor 
empresarial, ocasionando um processo de mercantilização das 
universidades e das atividades de pesquisa. Em seguida, elu-
cidamos o procedimento metodológico utilizado para seleção 
dos professores-pesquisadores entrevistados e os objetivos das 
entrevistas. Após, destacamos as principais conclusões extra-
ídas a partir da análise dessas entrevistas e, ao final, tecemos 
algumas considerações finais em relação a esta discussão. 

2 FINANCEIRIZAÇÃO, NEOLIBERALISMO E O 
LUGAR DO BRASIL NESTE CENÁRIO
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O processo, aparentemente estável, de acumulação ca-
pitalista iniciado após a Segunda Guerra Mundial apresentou 
sinais de crise a partir da década de 1970, como: a queda das ta-
xas de lucro, o esgotamento do padrão de acumulação tayloris-
ta-fordista de produção, a crise do modelo de Estado de “Bem-
-Estar Social” e a hipertrofia da esfera financeira. (ANTUNES, 
2009)

A crescente expansão e a relativa autonomização da es-
fera financeira - pelo seu alto grau de mobilidade possibilitado 
pela abertura econômica internacional e pela desregulamen-
tação dos mercados e pela revolução científica e tecnológica -, 
levou a uma estreita imbricação entre as dimensões produtiva 
e financeira, como estratégia indispensável dos grandes grupos 
industriais a partir desse período. (CHESNAIS, 1996)

A fusão de grandes capitais sob um único controle, de-
sencadeou a formação de grandes conglomerados empresariais 
que despontaram como atores principais dessa nova fase, ocu-
pando um espaço dominante no comércio internacional e nas 
decisões do sistema financeiro. Não por acaso, observou-se o 
crescimento das dimensões dos grandes grupos ao longo da 
década de 1990, acarretando a formação de oligopólios que se 
caracterizam por relações de dependência e concorrência mú-
tua, obstruindo a entrada de novos grupos.

Essa reorganização do capital não incorporou a grande 
maioria daqueles que não se encontravam no centro da econo-
mia capitalista, no máximo, quando o fez, deu-se numa condi-
ção de subordinação e dependência. Antunes (2009) enfatiza 
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que, quanto mais se avançou na competição intercapitalista, no 
desenvolvimento de tecnologias, na expansão dos capitais fi-
nanceiros, maior foi o desmantelamento daqueles em posição 
subalterna ou mesmo excluídos desse processo, acarretando 
profundas consequências no interior desses países.

Em consonância com essa nova era da máxima finan-
ceirização do capitalismo, um conjunto de medidas políticas e 
econômicas foram adotadas por governos neoconservadores 
seguindo os preceitos defendidos pelo neoliberalismo, corrente 
de pensamento econômico que retomava e atualizava os valo-
res do pensamento liberal e conservador dos séculos XVIII e 
XIX.  (MORAES, 2001).

O neoliberalismo se fortaleceu como alternativa à crise 
que provocou o aumento do desemprego e o da inflação. Os 
neoliberais atribuíam à excessiva interferência do Estado, que 
submisso às pressões sindicais e populares pelo aumento dos 
salários e dos benefícios sociais, a causa para o aumento do en-
dividamento e, consequentemente, a queda na taxa de lucro e 
na inflação.

Na perspectiva neoliberal, o mercado, em substituição ao 
Estado, deveria ser a instância mediadora das ações humanas, 
identificando as ofertas disponíveis e revelando as necessidades 
de cada indivíduo, pois imune às pressões políticas externas, a 
sua “mão invisível” seleciona de forma imparcial os produtores, 
resultando numa produção maior e de melhor qualidade e no 
fornecimento de serviços mais eficazes para os consumidores.

O Estado assumiria, a partir de então, a função de criar 
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e conservar uma estrutura institucional, desde o estabeleci-
mento de mecanismos de proteção da propriedade individual 
(funções jurídicas e militares) até a criação de mercados em 
áreas (terra, água, saúde, educação) onde não existiam, inter-
ferindo, contudo, o mínimo possível. O que se verificou, con-
traditoriamente, não foi um Estado “mínimo”, mas um Estado 
plenamente ativo na criação de um clima de negócios favorável, 
no resgate de bancos e de grandes corporações ou para evitar 
fracassos financeiros e na violação das liberdades individuais e 
democráticas.

No Brasil, a combinação de uma política econômica de 
juros extremamente elevados com a total abertura para o mer-
cado financeiro, converteu o País em uma plataforma interna-
cional de valorização financeira, isto é, absorvendo continua-
mente poupança externa e servindo como fonte de ganhos ao 
capital dito “especulativo” (PAULANI, 2008).

Gonçalves (2013) aponta que essa nova condição resultou 
da opção pelo chamado modelo de desenvolvimento econômico 
liberal-periférico (MLP), que acentuou algumas tendências his-
tóricas da economia brasileira: a reprimarização da economia, 
a desindustrialização, a perda da competitividade internacio-
nal, o aumento da dependência tecnológica e o aumento da vul-
nerabilidade externa estrutural.

Essa política econômica adotada, por um lado, não obte-
ve sequer resultados econômicos satisfatórios. Como nos mos-
tra Gonçalves (2013), considerando o período após 1995, a taxa 
média anual de crescimento do PIB real ficou abaixo da média 
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secular; os índices de endividamento externo do País foram os 
mais altos em todos os tempos; além de não ter havido aumen-
to da renda per capita do país em comparação com o nível mé-
dio de renda per capita mundial. A exceção foi o desempenho 
favorável no controle da inflação.

Por outro lado, os indicadores sociais que apontam um 
avanço inquestionável na redução da desigualdade de renda e 
da pobreza, não são consistentes em longo prazo, em virtude 
da própria natureza do modelo de desenvolvimento. As políti-
cas redistributivas, ainda que de suma importância em curto 
prazo, não resultaram de reformas estruturais que abalassem 
as estruturas do MLP. Além disso, esses avanços nos indicado-
res podem ser revertidos a depender das oscilações na conjun-
tura internacional e também do próprio esgotamento do MLP. 
(GONÇALVES, 2013)

No âmbito político, a adesão das elites brasileiras ao pro-
jeto neoliberal, cujo início remonta ao final da década de 1980, 
ainda no Governo Sarney, teve o seu ápice na década de 1990, 
com um conjunto de medidas para atender todas as frações 
burguesas: desregulamentação dos direitos trabalhistas, priva-
tização dos setores estratégicos da economia, abertura comer-
cial e desregulamentação financeira, cujo eixo central é a ofen-
siva do capital sobre o trabalho.

Sendo o Estado culpado pela crise econômica em curso, 
estabeleceu-se um conjunto de reformas no aparelho de Esta-
do brasileiro, orientado pelo paradigma da racionalização e da 
modernização, visando o aumento da eficiência na administra-
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ção pública. Essas reformas convergiam com o receituário po-
lítico-econômico apresentado no chamado “Consenso de Wa-
shington”, pelos organismos econômicos internacionais para os 
países ditos periféricos.

Dentre essas reformas, se insere uma complexa reestru-
turação da educação superior no Brasil, que buscou romper 
com a dicotomia Estado-mercado, inserindo no âmbito do Es-
tado, novas relações com as entidades da sociedade civil, den-
tre as quais as empresas para a prestação de serviços antes de 
natureza pública, permitindo a transferência de responsabili-
dades do Estado para o mercado. Essa reforma alterou pro-
fundamente a dinâmica e a identidade das universidades como 
veremos adiante. 

No tópico a seguir, discutimos as inflexões da política de 
ciência e tecnologia para a inovação tecnológica, a fim de com-
preender a importância assumida pelas universidades neste 
processo. 

3 O MOTOR DO DESENVOLVIMENTO: A INOVA-
ÇÃO TECNOLÓGICA

Um estudo dos principais programas e leis5 orientado-
res da política de C&T no Brasil, desde o final da década de 
1990, evidenciou que o termo “inovação tecnológica” passou 
5  Nesta pesquisa, analisamos os seguintes documentos: os “Fundos Setoriais”, o “Livro Branco”, a “Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)”, a “Lei de Inovação Tecnológica”, a “Lei da Inovação 
Paulista”, a “Lei do Bem”, o “Plano de Ação” e a “Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação”. 
Compreendemos que o conjunto das ordenações e das diretrizes jurídico-legais influencia no comportamento dos 
sujeitos e no relacionamento entre os atores envolvidos, e nos permitem perceber os aspectos fundamentais e os 
direcionamentos propostos pela política vigente.
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a ser utilizado com mais recorrência. De acordo com o OCDE 
(1997, p. 12), inovação tecnológica refere-se à “[...] introdução 
no mercado de produtos ou processos produtivos tecnologica-
mente novos e melhorias significativas que tenham sido imple-
mentados em produtos e processos existentes.”, ou seja, corres-
ponde a toda invenção rentável com um potencial de contribuir 
para maximizar os lucros do agente econômico que adotá-la. 

Embora, anteriormente, as orientações políticas já desta-
cassem a necessidade de estimular a inovação tecnológica nas 
empresas, o que é peculiar no momento atual é que a busca 
pela inovação tecnológica tornou-se um fim em si mesmo. A 
C&T perdeu seu horizonte estratégico de política-meio para a 
consecução de outras políticas, como a saúde e a educação, por 
exemplo.

O processo de aceleração da inovação tecnológica confi-
gurou-se como um aspecto gerado, nas últimas décadas, pela 
chamada Terceira Revolução Tecnológica, que acarretou dentre 
outras consequências: a diminuição do tempo de produção e 
circulação de mercadorias, bem como o aumento da velocidade 
de uso das máquinas, mas, simultaneamente, a aceleração da 
sua obsolescência, o que gera, por sua vez, a necessidade de 
renovação completa da tecnologia de produção em um tempo 
mais curto.

Diferentemente de períodos anteriores, em que o entre-
laçamento e a aplicação da ciência à produção não era sistemá-
tico e uniforme; no momento atual, as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento passaram a ser organizadas como um negó-
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cio específico numa base capitalista. Não por acaso, houve um 
aumento exponencial dos custos com as atividades de pesquisa, 
da maneira que esta assumiu o objetivo primordial do modo de 
produção capitalista: maximizar os lucros para as empresas.

Incorporou-se a tese de que a inovação tecnológica seria 
o motor do desenvolvimento econômico e social, pela sua capa-
cidade de elevar a competitividade das empresas, o crescimen-
to do PIB, a geração de empregos, etc., e que tem na empresa 
o seu lócus geração principal (CARLOTTO, 2013; DIAS, 2012). 
Justifica-se esse redirecionamento da política através dos exem-
plos “bem-sucedidos” das nações desenvolvidas que promove-
ram políticas de inovação e estimularam a comercialização do 
conhecimento, colocando a determinação sobre os rumos da 
pesquisa científica nas mãos do mercado.

Como pressuposto fundamental para que este processo 
obtenha êxito, as medidas propostas direcionavam-se para a 
aproximação entre o setor público de pesquisa e o setor pro-
dutivo privado, que envolvem: o financiamento público para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisas nas próprias em-
presas, o incentivo à contratação de mestres e doutores pelas 
empresas ou a que os próprios pesquisadores do setor público 
se tornem empresários, o estímulo por meio de bolsas de es-
tudo para que os empregados das empresas realizem cursos 
de especialização ou pós-graduação, e, sobretudo, através da 
promoção de pesquisas realizadas em convênios entre as uni-
versidades ou institutos públicos com empresas, através de in-
centivos financeiros e do favorecimento das solicitações feitas 
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às agências de fomento. (OLIVEIRA, 2014)
Percebe-se como uma particularidade dessa política que 

as universidades devem assumir uma função ativa no processo 
inovativo, de modo que assumem a responsabilidade por buscar 
parcerias com o setor produtivo e produzir um conhecimento 
que necessariamente tenha alguma utilidade econômica.

A despeito de possíveis falhas e lacunas existentes no 
aperfeiçoamento do arcabouço legal, a variedade de instrumen-
tos criados, conforme os parâmetros internacionais, e o volume 
de recursos destinado para apoiar os projetos de P&D e inova-
ção das empresas, demonstra que um enorme esforço tem sido 
realizado até o momento para fomentar a inovação tecnológi-
ca e alterar o comportamento das empresas locais. (BEZERRA, 
2016)

Contudo, o diagnóstico apresentado pelos próprios docu-
mentos governamentais pontua que os avanços da capacidade 
científica nacional não foram traduzidos em ganhos econômi-
cos e sociais. A capacidade de produção tecnológica por parte 
das empresas não cresceu na mesma proporção e a despeito 
dos diversos subsídios e incentivos à disposição, o interesse das 
empresas é muito aquém do esperado. (BEZERRA, 2016) 

Buscamos, ao final deste trabalho, discorrer a respeito 
das razões para esse fracasso dos objetivos pretendidos pela 
política científica e tecnológica.

4 A CENTRALIDADE DAS UNIVERSIDADES NA 
POLÍTICA INOVACIONISTA
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As ações políticas de reordenação do Estado, a partir do 
governo Cardoso (1995 - 2002), seguiram os princípios do do-
cumento do Ministério da Administração Federal e da Reforma 
do Estado (MARE), na gestão de Bresser-Pereira. Neste docu-
mento, indicava-se a necessidade de segmentar o aparelho de 
Estado em quatro setores estratégicos, dentre os quais, o cha-
mado “setor de serviços não-exclusivos do Estado”, que corres-
ponde ao setor em que “o Estado atua simultaneamente com as 
organizações públicas não-estatais e privadas, como as univer-
sidades, os hospitais e centros de pesquisa”. (LIMA; 2007, p. 97)

Dessa maneira, enquanto “serviço público não-estatal”6, 
pode ser ofertado por instituições públicas ou privadas, poden-
do ser financiadas, indistintamente, por fontes públicas ou pri-
vadas. Por um lado, as instituições particulares seriam benefi-
ciadas com o fundo público, enquanto, por outro lado, as ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão das instituições públicas 
seriam financiadas por investimentos públicos e privados atra-
vés de parcerias entre órgãos públicos e empresas privadas.

Operou-se, assim, uma redefinição do “público” e do 
“privado”, rompendo-se as fronteiras existentes e possibilitan-
do que o privado pudesse ser considerado público, já que serve 
aos interesses comuns, e o público deixasse de pressupor o es-
tatal, visto como: ineficaz, oneroso e burocrático.

O aumento da participação privada no financiamento 
das instituições seria estimulado, inclusive, para as atividades 
de pesquisa, como está explícito no documento a seguir: “[...] 
6  O modelo público não-estatal foi fortemente recomendado por Friedman, um dos principais expoentes 
do neoliberalismo, na obra Capitalismo e Liberdade (1985).
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o financiamento da pesquisa não pode continuar a depender 
integralmente de recursos federais. (...) A política [(governa-
mental] envolverá, portanto, estímulos para a diversificação 
das fontes de recursos para a pesquisa, além de um esforço sis-
temático de parcerias com o setor privado.” (MEC, 1996, p. 37).

A intensificação das relações com o setor privado ensejou 
um processo de mercantilização das universidades, que se ve-
rifica sob três dimensões principais: a definição pelo mercado 
da agenda de pesquisa da universidade; o empresariamento da 
produção científica, através da introdução dos métodos e prin-
cípios empresariais na organização das atividades de pesquisa; 
e a expansão e o fortalecimento dos direitos de propriedade 
intelectual (OLIVEIRA, 2014).

A primazia dada ao mercado sobre a seleção dos temas 
de pesquisa prioritários leva ao desfavorecimento de áreas de 
pesquisa que não tem o mesmo potencial “inovador”, em ter-
mos econômico-mercantis, que são: I) as pesquisas na área das 
ciências humanas, que ficam em desvantagem na disputa com 
as ciências naturais pelo financiamento das agências públicas 
de fomento; II) as pesquisas básicas, que são movidas pela va-
lorização do conhecimento científico em si e alheias a aplicabi-
lidade a que possa dar origem, mesmo porque para as políticas 
inovacionistas, as inovações devem ser rentáveis e em curto 
prazo; III) as denominadas pesquisas de interesse público, “vol-
tada para os problemas sociais (econômicos, ambientais, etc.), 
especialmente dos setores mais pobres da população e não sus-
cetíveis de solução pelo mercado.” (OLIVEIRA, 2014, p. 45).
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O empresariamento da produção científica propiciou a 
naturalização da racionalidade mercantil na lógica de funcio-
namento da universidade. Considerando que o movimento de 
valorização do capital contemporâneo avançou em áreas an-
teriormente livres da lógica mercantil, convertendo tudo em 
mercadorias destinadas à comercialização, as instituições pas-
saram a operar segundo as mesmas normas da empresa ca-
pitalista. Não é de se estranhar, por isso, que a comunidade 
universitária tenha internalizado determinados parâmetros e 
conceitos advindos do âmbito empresarial, como: flexibilidade, 
qualidade, produtividade, empreendedorismo, etc.

Vale destacar nesse processo, a atuação das chamadas 
“fundações de apoio”, criadas, em meados dos anos 1990, com o 
intuito de estreitar as relações com empresas privadas, através 
da venda de projetos, criação de cursos pagos, incubadoras de 
empresas, dentre outros. Na prática, as fundações tornaram-se 
uma face do processo de privatização, através da transferência 
de atividades, bens e parcelas do orçamento do Estado para 
essas entidades paraestatais, sob o pretexto de maior eficiência 
administrativa e autonomia. 

Engendrou-se, assim, um modelo de universidade “he-
terônoma”, no qual os atores externos, particularmente as em-
presas, detêm um poder maior na definição da função e das 
prioridades da agenda de pesquisa e dos resultados produzidos; 
e “competitiva”, ou seja, sua organização e dinâmica interna de-
vem ser ajustadas ao modus operandi e à lógica do segmento 
empresarial (SGUISSARDI, 2009).
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As consequências deste processo, segundo Oliveira 
(2012), foram: o pressuposto de que a universidade e os seus 
“produtos” - conhecimento e pessoal qualificado - devem ser-
vir ao mercado, e não diretamente à sociedade; o aumento da 
competição entre as instituições e entre os pesquisadores; a 
perspectiva inovacionista como forma de regulação da educa-
ção superior e da produção do conhecimento; e a mudança na 
mentalidade dos pesquisadores.

Resumindo, as políticas educacionais em consonância 
com as políticas para a ciência e tecnologia têm conduzido as 
universidades a servir como alicerce dos setores privados, que 
direcionam a produção de conhecimento conforme os seus in-
teresses.

5 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA PERS-
PECTIVA DOCENTE

No intuito de verificar em que medida essa política de 
C&T acarretou transformações no cotidiano universitário, so-
bretudo, no que tange às atividades de pesquisa, realizamos 
entrevistas semiestruturadas com doze docentes da Escola Po-
litécnica7 (EP) da USP entre junho e dezembro de 2015. 

Os professores foram escolhidos com base em alguns cri-
térios definidos previamente. Numa primeira etapa, entrevis-
tamos quatro docentes selecionados pelo tempo de trabalho na 
7  A Escola Politécnica contava em 2016 com 17 cursos de graduação e 20 cursos de pós-graduação stricto 
sensu, com mais de 450 docentes e quase 7 mil alunos de graduação e pós-graduação. A escolha desta unidade se 
deu em virtude da forte aproximação do campo das engenharias com o setor empresarial, conforme as diretrizes 
da política de C&T em vigência. 
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universidade, a vasta experiência com a pesquisa científica e 
por ocuparem, naquele momento, cargos de direção na univer-
sidade, o que lhes possibilitava um maior conhecimento sobre 
a política científica e tecnológica no País e sobre as decisões 
tomadas em relação às atividades de pesquisa no âmbito da 
Universidade de São Paulo.

Em seguida, realizamos um levantamento de todos os 
docentes vinculados aos departamentos da EP da USP, no qual 
listamos todos os projetos de pesquisa cadastrados na platafor-
ma Lattes de todos os docentes e categorizamos de acordo com 
a fonte de financiamento de cada projeto. 

Finalizado o levantamento, selecionamos oito professo-
res da EP seguindo dois critérios principais: I) estar vincula-
do à Universidade de São Paulo há pelo menos quinze anos 
como professor, a fim de perceber em que medida é possível 
notar mudanças no âmbito da pesquisa universitária; e II) ter 
coordenado pelo menos dez projetos de pesquisa nesse perío-
do, tanto com financiamento público via agências de fomento, 
quanto com financiamento privado recebido de alguma empre-
sa parceira. Este critério teve por objetivo eleger os pesquisado-
res mais “produtivos”, conforme o entendimento das agências 
de fomento que priorizam os docentes com maior engajamento 
nas atividades de pesquisa.

Nessas entrevistas buscamos indagar-lhes acerca dos di-
versos aspectos que envolvem a relação da universidade com o 
segmento empresarial nos últimos quinze anos O objetivo era 
verificar em que medida a política de C&T voltada para a inova-
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ção, caracterizada por incitar uma maior aproximação da uni-
versidade com o setor privado, acarretou transformações no 
cotidiano universitário, sobretudo, no que tange às atividades 
de pesquisa e a questões relacionadas, como a formação de alu-
nos, a divulgação dos resultados da pesquisa, a autonomia, etc.

A partir das entrevistas realizadas, pudemos confirmar 
algumas hipóteses já apontadas por outros autores, bem como 
identificar outras questões a respeito desse processo de aproxi-
mação em curso e os efeitos sobre as universidades.

Primeiramente, verificamos que as relações estabeleci-
das entre a USP e as empresas, por intermédio das atividades 
de pesquisa, caracterizam-se por um maior grau de formali-
zação, conforme o denominado modelo “neovinculacionista” 
(DAGNINO; THOMAS, 2001). De acordo com esse modelo, as 
universidades assumem um maior protagonismo no estabeleci-
mento das parcerias, deixando apenas de prover gratuitamen-
te o conhecimento e se convertendo em atores do processo de 
privatização do conhecimento, através do patenteamento das 
pesquisas e da cobrança dos resultados da investigação. Esse 
padrão é conveniente tanto à estratégia neoliberal de desres-
ponsabilização do Estado pelo financiamento das pesquisas, 
quanto aos interesses empresariais na definição da agenda de 
pesquisa. (BEZERRA, 2016)

Em segundo lugar, as atividades de pesquisa passaram a 
ser tratadas pela lógica mercantil, o que implica que a sua efi-
ciência e utilidade passam a ser medidas pelo potencial de co-
mercialização do conhecimento produzido. Logo, priorizou-se 
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o investimento nas áreas de maior relevância econômica e nas 
pesquisas de imediata aplicação. Consequentemente, as áreas 
com menor potencial lucrativo, como as ciências humanas, por 
exemplo, são desprestigiadas e passam a ocupar um lugar mar-
ginal na política das universidades. (BEZERRA, 2016)

Terceiro, verificamos que as orientações da PCT, de um 
modo geral, parecem ter pouco impacto sobre a pesquisa na EP 
neste período. Uma explicação é que as orientações e objetivos 
da política de C&T, possivelmente, foram inspiradas em práti-
cas já existentes no âmbito desta unidade acadêmica. (BEZER-
RA, 2016) 

A quarta consideração é que apesar de haver, quantita-
tivamente, um aumento considerável nas parcerias estabeleci-
das; em sua maioria, estes acordos são para projetos de curto 
prazo, que buscam solucionar problemas específicos requeridos 
pelas empresas. Desse modo, parece pouco factível que essas 
pesquisas resultem em bens ou serviços com efetiva utilidade 
social, conforme os objetivos prometidos.  (BEZERRA, 2016)

Por fim, a despeito dos esforços dos governos a nível 
estadual e federal para estimular às pesquisas voltadas à ino-
vação tecnológica, os resultados estão aquém do esperado. Os 
indicadores apresentados, reforçados por alguns depoimentos, 
revelaram que as atividades de inovação têm resultados pífios, 
ainda mais se considerarmos que as principais atividades das 
empresas se referem à aquisição de máquinas, de equipamen-
tos e de softwares. 

Ainda assim, a maioria dos entrevistados se mostrou fa-
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vorável a essa política, por entender que, é através das empre-
sas que o conhecimento teórico produzido nas universidades 
pode se converter em benefícios para a sociedade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos depoimentos, evidencia-se a força do dis-
curso neoliberal, segundo o qual o mercado seria o mecanismo 
mais eficaz para organizar e prover os recursos para a socie-
dade. Apresentado como uma força neutra – livre das pressões 
externas de outros atores políticos e econômicos –, o mercado 
seria o organismo capaz de atender as demandas e as necessi-
dades da sociedade de um modo mais eficiente. 

O fracasso dos resultados obtidos pela política inova-
cionista é justificado pelos seus defensores devido a questões 
conjunturais, como a crise econômica de 2008, a insuficiência 
das mudanças legislativas e dos incentivos governamentais, ou 
mesmo a falta de uma “cultura de inovação” dos empresários 
brasileiros. (OLIVEIRA, 2014)

Em contraposição, entendemos que esses condicionantes 
são de segunda ordem, e que se mantêm em vigor a tese de 
que o cenário político e econômico internacional conforma um 
tipo de acumulação de capital periférico no País, que prescinde 
da inovação tecnológica como elemento motriz. Embora, em 
setores muitos específicos da economia – cuja dinâmica está es-
treitamente conectada ao mercado internacional -, o segmento 
empresarial esteja investindo de modo intenso nas atividades 
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de inovação, esse comportamento dificilmente modificaria a 
postura do empresariado em conjunto (DAGNINO, 2010).

O setor privado permanece adotando como principal es-
tratégia associada ao desenvolvimento tecnológico à aquisição 
de máquinas e equipamentos (DIAS, 2012). Além disso, como 
afirma De Negri (2012), o elevado grau de internacionalização 
da estrutura produtiva brasileira, historicamente, cuja expres-
são é a elevada participação do capital estrangeiro no proces-
so de industrialização do País, ainda dificulta a capacidade de 
geração de conhecimento e inovação na economia nacional. As 
atividades de inovação a nível mundial ainda estão fortemente 
concentradas nos países desenvolvidos, em um pequeno grupo 
de empresas, de modo que as atividades de pesquisa “de ponta” 
estão centralizadas nas matrizes dessas corporações nos seus 
países de origem, dificultando o desenvolvimento tecnológico 
de outros países.

Como adverte Oliveira (2014), a crítica não se direciona 
ao interesse da comunidade científica em garantir mais recur-
sos para as atividades de pesquisa, mas à estratégia inovacio-
nista escolhida, que acarreta uma série de consequências ne-
fastas para a configuração que a universidade está tomando e 
suas implicações políticas e econômicas para a sociedade.

O caminho ao qual as universidades públicas têm sido 
empurradas diminuem a função social das instituições e a bus-
ca por um saber socialmente comprometido com os interesses 
e necessidades reais da sociedade, contribuindo com a repro-
dução da dinâmica do capital e acentuando as desigualdades 
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inerentes ao sistema.
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CAPÍTULO 3 

A CRISE DO CAPITAL E AS CONSEQUÊNCIAS 
EDUCACIONAIS: FALÊNCIA DA EDUCAÇÃO E 

BARBÁRIE SOCIETÁRIA
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1 INTRODUÇÃO

A educação no conjunto da práxis social cumpre um pa-
pel de humanizar as novas gerações, colaborando dessa forma 
com a socialização dos indivíduos e com a reprodução da socie-
dade. Como uma prática genuinamente humana, a educação 
acompanha o ser em todo o seu percurso histórico sofrendo 
modificações em suas formas e conteúdos e em seus objetivos, 
também promovendo mudanças no meio social. Com o surgi-
mento das classes sociais e das hierarquias de gênero e raça, a 
educação foi perdendo o caráter universal ao passo em que se 
transformava em um instrumento de poder e de distinção so-
cial.
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Ceará 
(UFC).
2 Pós-Doutora em Educação pela UNOESC. Doutora em Educação pela UFSM. Professora efetiva do PPGE-
UFC. Diretora da Pós-Graduação da FACED/UFC. E-mail: claricezientarski@yahoo.com.br.
3 Doutora em Educação – UFC
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Dessa forma, a educação foi apropriada de forma cres-
cente pelas classes dominantes que impuseram sua lógica e 
função social a partir de seus interesses de classe. A desigual-
dade econômica e política que dividia a sociedade se reprodu-
zia no campo educacional, onde cada vez mais se estruturava 
um abismo na quantidade e na qualidade da educação dirigida 
às classes abastadas e às classes populares. As desigualdades 
educacionais também se impunham entre homens e mulheres, 
onde estas foram excluídas sistematicamente do direito à edu-
cação e, quando puderam acessar esse direito, a educação que 
recebiam era bastante elementar e empobrecida quando com-
parada à educação dos homens. 

O objetivo dessa desigualdade de gênero no campo edu-
cacional era fomentar subjetividades femininas infantilizadas 
contrapondo-se à educação dirigida ao gênero masculino que 
tinha como horizonte o desenvolvimento intelectual que con-
duziria os homens ao domínio da esfera pública e da tomada de 
grandes decisões que afetam o destino da humanidade. Mary 
Wollstonecraft (2015, p. 238) explicita a desigualdade existente 
entre o modelo educacional de homens e mulheres: 

após os nove anos de idade, meninas e meninos, intencio-

nados às funções domésticas ou às operações mecânicas, 

devem ser movidos para outras escolas e devem receber 

instrução, em alguma medida apropriada ao destino de 

cada indivíduo, os dois sexos estando ainda juntos pela ma-

nhã; mas, pela tarde as meninas deveriam comparecer a 

uma escola onde os trabalhos de costura e da confecção de 
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vestimentas e chapéus etc. seriam sua função.

É notória a existência do sexismo educacional que 
se legitimava sob a premissa de uma suposta natureza 
intransponível e inelutável entre os sexos e à educação cabia um 
papel conservador e adaptativo encaixando cada indivíduo ao 
destino do seu gênero. Para chegar a esse intento, a sociedade 
se estruturava na exclusão educacional marcada das mulheres 
e quando estas começaram a lutar pelo direito à educação 
foram incluídas de forma marginal por meio da existência de 
currículos paralelos, forjados em conteúdos distintos que tinham 
por propósito manter a ordem de gênero, tão imprescindível à 
manutenção da estrutura social como um todo.

Essa desigualdade educacional com pilares no gênero 
também se refletia nas relações entre as classes sociais, onde de 
forma similar ao que acontecia com as mulheres, as classes em-
pobrecidas também foram sistematicamente excluídas da edu-
cação. E quando tiveram acesso, foi por meio de um modelo que 
os enxergava unicamente como força de trabalho, destituindo 
do currículo destinado a eles dimensões políticas e filosóficas 
atentando exclusivamente para uma educação alicerçada nos 
limites de uma qualificação mínima que objetiva tornar possí-
vel o desenvolvimento e a reprodução da sociedade. 

Nesse sentido, o presente texto objetiva discutir breve-
mente acerca da educação no contexto de crise estrutural do 
capital, o qual, sem uma luta articulada que dispute e refreie 
essa ofensiva, caminha para a falência do processo educativo 
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e para a barbárie. Para organizar as ideias, dividimos o texto 
em duas seções para além desta introdução que são o tópico de 
desenvolvimento e as considerações finais.

2 EDUCAÇÃO, LUTA DE CLASSES E HIERARQUIA 
ENTRE OS GÊNEROS

A educação, como semente e propulsora da autonomia 
intelectual e da emancipação humana, sempre se revelou peri-
gosa para aqueles que se mantinham no poder. Desse modo, a 
educação na perspectiva dos dominantes precisava ser mono-
polizada e estruturada de modo a manter todos os indivíduos 
em seus lugares sociais. A educação defendida para os subalter-
nos era um pêndulo que se movimentava entre propostas que 
iam da defesa da não educação, deixando no vazio grande parte 
da sociedade, à defesa de uma educação pobre para as clas-
ses pauperizadas. A leitura, a escrita e o cálculo eram o limite 
permitido para a educação dos pobres. Essa questão aparece 
de modo transparente nas visões trazidas pelo filósofo Diderot, 
narradas por Ponce (2010, p. 135): 

“É bom que todos saibam ler, escrever e contar – dizia ele 

– desde o primeiro-ministro ao mais humilde dos campo-

neses”. E pouco mais adiante, depois de indagar por que a 

nobreza se havia oposto à instrução dos camponeses, res-

pondia nestes termos: “porque é mais difícil explorar um 

camponês que sabe ler do que um analfabeto”.
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As dúvidas existentes entre fornecer ou não um mínimo 
de educação às classes populares se transformou numa ver-
dadeira encruzilhada na qual o dilema entre ofertar ou não 
educação foi derrotado pelas exigências postas através do de-
senvolvimento do capitalismo, notadamente após a eclosão da 
revolução industrial que trouxera muitos aspectos inaugurais 
tanto em termos tecnológicos como na organização do traba-
lho. Esse novo universo laboral não era mais compatível com a 
predominância de trabalhadores ignorantes, algo normalizado 
e fomentado em tempos pretéritos.

O processo de industrialização exigia um patamar básico 
de conhecimentos e o acesso à escolaridade foi permitido aos 
trabalhadores, mais por uma questão mercadológica do que 
por uma inclinação democrática. A educação do trabalhador 
deveria refletir em tudo sua condição de mero meio de produ-
ção, uma mercadoria que produz outras mercadorias. A divi-
são social do trabalho que impôs a cisão entre trabalho manual 
e intelectual estruturou uma educação binária e desigual que 
ambicionava formar trabalhadores braçais e trabalhadores in-
telectuais, em currículos e escolas diferenciadas. O ponto de 
intersecção desses processos educacionais paralelos é a frag-
mentação do ensino, que obstaculiza o processo de construção 
de uma consciência crítica e problematizadora que articule os 
inúmeros pontos fragmentados e perceba o não dito e o escrito 
nas entrelinhas.

O conjunto de ideologias presentes na sociedade capita-
lista, produto e produtor da realidade, encontra na educação o 
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lócus ideal de disseminação da visão de mundo, edificada sob a 
imagem do sujeito individualista e competitivo que encontra na 
educação a alavanca que torna possível as aspirações de ascen-
são social. A educação perde assim sua essência multidimen-
sional abandonando as facetas política, ética, estética, passando 
a assumir a lógica produtivista e economicista do capitalismo.

Nesse sentido, a organização escolar, currículos, forma-
ção de professores e metodologias devem encarnar o discurso 
da meritocracia e da mudança pessoal e social por meio da edu-
cação. Em tempos de crescimento capitalista e de uma oferta de 
postos de trabalho, a escola conseguiu cumprir seu propósito 
de incluir seus egressos nos mais diferentes setores econômi-
cos. No entanto, com o advento da crise estrutural do capital na 
década de 1970, a função social e o papel que historicamente 
foi dado à escola começava a ser questionado, pois o aumento 
vertiginoso do desemprego inviabilizava a interlocução direta 
entre o mundo da educação e o mundo do trabalho.

O novo cenário demandava um arsenal ideológico que 
assegurasse a preservação das premissas nas quais o sistema 
se ergue, bem como apontar, em nível individual, as soluções 
para a situação caótica imposta pela crise estrutural do capital. 
Esta crise, diferente das que a precedeu, apresenta um caráter 
total atingindo toda as dimensões sociais causando desempre-
go, aumento da pobreza extrema, eclosão de conflitos racistas, 
sexistas e xenofóbicos. Antunes (2011, p. 13) expõe a dramatici-
dade da crise:



78 | Política educacional no Brasil: contextos e práticas

Editora Via  Dourada

Se as taxas de desemprego continuam se ampliando, au-

mentam de forma explosiva os níveis de degradação e bar-

bárie social oriundas do desemprego. Se, ao contrário, o 

mundo produtivo retomar os níveis de crescimento ante-

riores, aumentando a produção e seu modo de vida funda-

do na superfluidade e no desperdício, teremos a intensifi-

cação ainda maior da destruição da natureza, ampliando a 

lógica destrutiva hoje dominante. 

A crise atual questiona os modelos de desenvolvimento e 
revela que saídas unilaterais não são mais possíveis. O advento 
do Estado e das políticas neoliberais se traduziram em esvazia-
mento e falência das políticas públicas, sobretudo trabalhistas 
e sociais. A centralidade do mercado, aspecto estrutural do ca-
pitalismo, atingiu o ápice no neoliberalismo com os intensos 
processos de privatizações, as quais, no seio da luta de classes, 
atestam o poderio do capital em sua marcha expansiva des-
truindo paulatinamente todos os resquícios materiais e subjeti-
vos da presença do Estado. 

Consequentemente, vai se constituindo um falso consen-
so que postula a superioridade do mercado na distribuição de 
serviços. A neoliberalização do mundo vem se traduzindo em 
uma espécie de mercantilização absoluta e totalizante. A esfera 
da política institucional fica em genuflexão diante do poderio 
do capital que se torna cada vez mais concentrado geopolitica-
mente e robusto para impor os seus interesses à frente e acima 
dos interesses sociais.
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O Estado passa a desenvolver ações que facilitam os ne-
gócios do capital, sejam por meios legais ou promovendo pro-
jetos que aparentemente servem a toda a sociedade, mas na 
realidade é uma ação pública, executada com dinheiro público, 
mas que se insere no conjunto de obras que intentam tornar 
possível a expansão e maximização dos lucros. Assim, 

A política – que nada é senão a aplicação consciente de 

medidas estratégicas capazes de afetar profundamente o 

desenvolvimento social como um todo – é transformada 

em mero instrumento de grosseira manipulação comple-

tamente desprovido de qualquer plano global e de finali-

dade própria. A política fica condenada a seguir um padrão 

de movimento reativo tardio e de curto prazo, em resposta 

às crises desconcertantes que necessariamente irrompem, 

numa frequência crescente, na base socioeconômica da 

produção autossaturante de commodities e da acumulação 

do capital que se auto invalida (MÉSZÁROS, 2011, p. 65).

Nesse cenário, as políticas públicas perdem o papel de 
alterar de modo mais significativo a estrutura da sociedade se 
reduzindo a programas e projetos que viabilizam apenas a ad-
ministração dos problemas imediatos postos no cotidiano e que 
refletem o aumento da pobreza e de forma extrema. A preocu-
pação com o imediato e com a simples sobrevivência das cama-
das empobrecidas produzem um problema ainda maior a longo 
prazo. O não atendimento às necessidades de saúde, educação 
e moradia produz as condições para a perpetuação da pobreza 
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e da barbárie social que a acompanha.
O financiamento cada vez mais restrito vai lançando as 

instituições públicas no completo estado de sucateamento. Nas 
instituições escolares, a precarização está posta na infraestru-
tura, desde a ausência de material pedagógico à formação de 
professores em seus salários e condições de trabalho. A intensa 
precarização inviabiliza que a escola cumpra sua função social 
de promover as condições para o processo de ensino-aprendi-
zagem, o empobrecimento do currículo e das práticas escolares 
refletem o empobrecimento da sociedade como um todo, um 
empobrecimento que é material, mas também é intelectual e 
cognitivo. 

A crise na esfera da educação se revela na incapacida-
de da escola em cumprir seu papel social de fomentar cons-
ciências críticas, autônomas e de qualificação para o trabalho 
e com isso colabora com a engrenagem social de reprodução 
da desigualdade social. As práticas pedagógicas cada vez mais 
fragmentadas e esvaziadas colaboram com o processo de alie-
nação e manipulação demostrando o caráter conservador da 
educação capitalista. 

A lógica de administrar e sobreviver às dificuldades pos-
tas no cotidiano atravessa a totalidade social e traz para o de-
bate educacional narrativas pedagógicas alicerçadas em ideias 
que difundem a percepção que a educação, em seus conteúdos e 
práticas, deve abandonar aspectos científicos em favor da aqui-
sição de informações que, mobilizadas, facilitam a resolução 
de problemas do entorno do aluno. A mística do protagonismo 
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social e do empreendedorismo inundam a cena escolar e subs-
tituem antigos discursos como da igualdade e mudança social.

O mito do empreendedor cumpre o papel de mascarar a 
realidade do aumento exponencial do desemprego e também 
da incapacidade do sistema em gerar novos postos de trabalho. 
Ao deslocar a análise do contexto econômico, político e social 
para a microesfera individual, os sujeitos transferem para si a 
responsabilidade por todo processo de exclusão pelo qual são 
atingidos. O discurso corrente, totalmente refém da lógica neo-
liberal, encampa a ideia-motriz de responsabilização individu-
al, tanto para desempregados a partir do discurso da emprega-
bilidade, quanto para empreendedores que devem incorporar à 
sua subjetividade traços de personalidade compostos em uma 
espécie de caixa de ferramentas que garantem a sobrevivência 
no mundo da inconstância, da impermanência e da desconti-
nuidade.

O aspirante a empreendedor precisa forjar atitudes con-
vergentes ao perfil de indivíduo motivado, resiliente e com ele-
vada capacidade de adaptação. A intensa pressão vivenciada 
por trabalhadores desempregados e aspirantes a empreende-
dores é compartilhada por trabalhadores que labutam nos dife-
rentes setores do mundo do trabalho. Ao analisar os processos 
de subjetificações impostos aos trabalhadores pelas empresas 
e que trazem a marca da responsabilização individual, Antu-
nes (2012) aponta para processos de manipulação que tornam 
tênue a linha divisória entre servos e senhores, sintetizados 
em “déspotas de si mesmos”, o perfil do novo trabalhador, que 
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dispensa coação e constrangimentos externos, assumindo inte-
gralmente sua exploração e seu status de objeto e mera merca-
doria. Outro autor analisa o mesmo fenômeno e conclui que: “a 
sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas 
uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não 
se chamam mais ‘sujeitos da obediência’, mas sujeitos de de-
sempenho e produção. São empresários de si mesmos” (BYUN-
G-CHUL HAN, 2015, p. 23).

A ideologia neoliberal, que preconiza a superioridade do 
mercado e da esfera privada frente ao público e estatal, passa a 
dominar o senso comum e parametrizar a esfera pública, suas 
instituições e o desenvolvimento da sociedade como um todo.  
A reforma do Estado realizada sob a pressão de organismos 
internacionais, como o Banco Mundial, e totalmente inspira-
da nas ideias neoliberais, também abriu caminhos para uma 
maior ingerência do privado nas esferas do governo e de suas 
políticas. 

Nesse cenário, as políticas educacionais vêm de modo 
crescente assumindo o modus operandi do mundo empresa-
rial, aproximando a linguagem, os processos e as estruturas 
educacionais como um todo à lógica do mundo-empresa. A in-
terferência empresarial amplia seus tentáculos para todas as 
facetas da educação promovendo assim um intenso entrinchei-
ramento em todos os componentes pedagógicos, do currículo 
à gestão passando pela formação de professores e pelo modelo 
de avaliação educacional. 

Nada, absolutamente nada, fica imune à lógica mercantil. 
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A política educacional brasileira é um exemplo paradigmático da 
colonização empresarial na educação. Nesse cenário, podemos 
apontar o processo de formação de professores desenvolvido 
por institutos e fundações empresariais, o modelo de avaliação 
hegemônico calcado na lógica de desempenho é apenas um dos 
exemplos que atestam a preponderância da lógica empresarial. 
Afonso (2000, p. 90) aponta outras problemáticas relacionadas 
ao modelo de avaliação corrente:  

A avaliação dos alunos pode também ser uma forma de in-

troduzir alguns fatores de mercado no sistema educativo 

quando os resultados de testes (por exemplo, os testes de 

âmbito nacional) são utilizados como meios de alocação di-

ferencial de recursos às escolas e como forma de responsa-

bilização dos professores. A questão mais importante neste 

caso, como vários autores têm salientado, é que um sistema 

de incentivos desta natureza originará alguns efeitos per-

versos, de entre os quais se pode salientar a probabilidade 

do aumento da seletividade nas admissões e matrículas dos 

estudantes e a exclusão dos alunos que não dêem garantias 

de contribuir para alcançar os melhores resultados.

A educação é um espaço privilegiado para o capital atin-
gir seu duplo objetivo, qual seja, a maximização dos lucros e 
o desenvolvimento de subjetividades pró-capitalismo. Com o 
controle da produção de materiais didáticos para professores e 
alunos, os conglomerados empresariais obtêm elevados lucros 
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com o negócio chamado educação pública, cuja função tam-
bém é divulgar a visão de mundo capitalista sedimentada na 
imagem do homem de negócios, empreendedor, individualista 
e competitivo. 

A maior expressão do poder das empresas se revela na 
proeminência destas nas decisões que elaboram as políticas 
educacionais, onde o Estado é destronado do seu papel de prin-
cipal ator na construção das políticas voltadas para a educação. 
O protagonismo empresarial vai se solidificando e promovendo 
uma privatização discreta e por dentro, mas gradual e progres-
siva, pois a não cobrança de mensalidades e a inexistência de 
processos de compra e venda de instituições públicas pelo setor 
privado produzem uma falsa sensação de que as instituições 
educacionais estão completamente preservadas das investidas 
expansionistas do capital.

Enquanto isso, na realidade, a privatização total se avizi-
nha cada vez mais célebre. O novo sindicalismo, fundamentado 
nas lutas por salários e manutenção do emprego, vem demons-
trando não ter fôlego para barrar o assalto de caráter multifa-
cetado à educação pública. O silenciamento acerca do assunto, 
a ausência de debate por parte da opinião pública, fortalecem 
os setores privados que se alimentam do apoio recebido do Es-
tado e da inconsciência de grandes setores da sociedade. 

A ofensiva neoliberal na educação não se restringe à po-
lítica brasileira, é, antes, parte de uma agenda global levada a 
cabo pela chamada governança mundial, uma instância acima 
dos governos nacionais e que reflete as relações hierárquicas 
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entre os diferentes países. A esse respeito, Akkari (2011, p. 89) 
analisa que: “o conceito de governança é utilizado para desta-
car a multiplicidade dos atores públicos e privados presentes 
nos serviços públicos e a reconfiguração de seus papeis”. A plu-
ralidade da governança esconde os interesses conflitantes que 
regem o público e o privado, bem como traz um falso raciocínio 
de que as macro decisões são tomadas democraticamente.

Os organismos internacionais, tais como o Banco Mun-
dial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização 
das Nações Unidas (ONU), dentre outros, são produtos da or-
dem capitalista e, como tal, reproduzem a lógica do mais forte. 
Estes organismos estabelecem políticas econômicas nos países 
periféricos, impõem reformas nos mais diferentes setores e são 
em grande medida responsáveis pelo aumento da pobreza, do 
endividamento e da realidade na qual vive a população dos pa-
íses subdesenvolvidos.

Os referidos organismos foram de modo crescente esten-
dendo sua influência no campo educacional, tendo como pano 
de fundo a ideologia da globalização, construindo narrativas 
que defendiam a necessidade de um novo momento nas polí-
ticas educacionais – o mundo globalizado – que inaugura uma 
oportunidade de intensas trocas, intercâmbios e movimentos 
de mercadorias e de pessoas, além de demandar um modelo 
global de ensino, com currículo padronizado e fundamenta-
do numa visão economicista de educação que estabelece como 
função precípua a formação de mão-de-obra para o mercado 
de trabalho. 
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A atual conjuntura, marcada pela crise e pelo desempre-
go, no entanto, introduz novas funções à educação, a qual é 
chamada a extrapolar suas dimensões intrínsecas e particula-
res, assumindo um papel assistencialista. O estágio de destru-
tividade e barbárie social trazidos pela crise e as impossibilida-
des de investir nos antigos mitos desenvolvimentistas deter-
minaram a construção de um novo conjunto de utopias den-
tro das quais se destaca a relação direta e mecânica que se faz 
entre educação e pobreza. O empobrecimento é um fenômeno 
histórico-estrutural que apresenta múltiplas dimensões e está 
relacionado com a distribuição de riqueza e poder. Apesar do 
aumento considerável da pobreza após a implementação das 
políticas neoliberais, se faz necessário apontar que o fenômeno 
é muito antigo e sempre acompanhou a humanidade.

No entanto, a pobreza atinge indivíduos, grupos e países 
de formas diferenciadas: grupos sociais como as mulheres e os 
negros foram alvo de exclusões nas políticas educacionais e eco-
nômicas, dado que estavam fora da órbita do regime de assa-
lariamento, as mulheres com o trabalho doméstico e os negros 
com o trabalho escravo. Essas múltiplas exclusões se refletem 
ainda hoje em menores salários, maiores taxas de desemprego 
e baixa representatividade política. As relações desenvolvidas 
entre os países sob o sistema socioeconômico capitalista produ-
ziam desigualdades e hierarquias que atualmente estão expres-
sas nas relações entre países credores e endividados.  

As dívidas contraídas pelos países periféricos são um 
meio de restringir a autonomia política destes países e, por meio 
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da dominação política, os países credores desenvolvem ações e 
exigem a implementação de políticas que conduzem invaria-
velmente ao aumento da pobreza e à perpetuação de relações 
de dependência econômica entre os países. Desde sua gênese, 
o capitalismo se estruturou produzindo riqueza para poucos e 
essa é uma característica intrínseca ao sistema, cujas ações, por 
meio dos processos de colonização e de neocolonização, produ-
zem relações desiguais de pobreza que vão se atualizando, mas 
nunca findando porque a produção do sistema é incompatível 
com lógicas mais igualitárias e horizontalizadas.

O discurso que incube à educação a tarefa de diminuir 
ou erradicar a pobreza é propagado por organismos interna-
cionais como o Banco Mundial e a ONU, os quais difundem 
uma visão da pobreza como algo individual, deslocando dessa 
forma o fenômeno da estrutura econômica e das relações histó-
ricas estabelecidas ao longo do tempo. A percepção da pobreza 
como resultado de fracassos individuais é útil à visão neoliberal 
que transfere tudo do meio e das relações sociais para o âm-
bito privado, cabendo, assim, a cada indivíduo prover meios e 
ações que lhes garanta sair do estado de pobreza ou pelo menos 
minimizá-la. Nesse mesmo cenário, a pobreza é analisada sob 
um ponto de vista economicista, que simplifica um fenômeno 
complexo e multidimensional transmutando-o em um simples 
dado quantificável, que pode ser atacado sem mudanças quali-
tativas na estrutura e lógica da sociedade.

As medidas defendidas pelo capital e seus representantes 
– Estado e Organismos Internacionais – para combater a po-
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breza estão inscritas nos limites concedidos pelo capital e con-
tribuem para o processo de maximização dos lucros não permi-
tindo desse modo a eliminação das causas da pobreza. O mito 
do empreendedorismo como combate à pobreza se revela uma 
estratégia importante para o capital que, sob a dominância da 
esfera financeira, garante pleno lucro, com financiamentos ala-
vancados pela ideologia do empreendedorismo.

O discurso falacioso do empreendedorismo se aproxima 
dos anseios e lutas dos movimentos feministas promovendo 
intensa cooptação, esvaziando os movimentos de suas dimen-
sões políticas e emancipatórias, ancorando as possibilidades 
de autonomia do gênero feminino aos negócios capitalistas. A 
própria centralidade do conceito de empoderamento femini-
no foi crescentemente identificado como sinônimo de ascensão 
social, meritocracia e liberdade de escolha. Ao refletir acerca da 
visão hegemônica de empoderamento, Berth (2018, p. 85) afir-
ma que: “as intenções iniciais do conceito de empoderamento 
sofrem grande perigo da inversão de valores propostos, de de-
turpação e uso como mais um instrumento de dominação in-
corporado a uma espécie de atualização do modus operandi do 
sistema que almejamos desconstruir”.

A noção de empoderamento vigente incita práticas so-
ciais calcadas no individualismo e na competitividade. Desse 
modo, a visão de emancipação coletiva das mulheres vai per-
dendo terreno. Nesse cenário, a educação ao lado do empre-
endedorismo é responsável pelo empoderamento feminino. O 
Banco Mundial, por meio dos documentos que publica, defende 
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de forma vigorosa a relação direta entre acesso à escolaridade 
e empoderamento feminino, apostando na nova faceta do feti-
chismo educacional e estendendo seus tentáculos por meio de 
uma agenda educacional padronizada e imposta verticalmente 
aos países periféricos.

Na mesma direção, a ONU por meio dos objetivos do mi-
lênio, e mais recentemente pela agenda 2030, vem defendendo 
como solução para a pobreza mundial a tríade educação, mu-
lheres e empreendedorismo. Essa visão também está presente 
nas inúmeras conferências mundiais patrocinadas pelos mes-
mos organismos que, por meio de metas mundiais, torna todos 
os países do mundo reféns dos interesses do capital. O projeto 
de educação desses organismos não tem fundamentação teóri-
ca nem compromisso social, é antes um projeto formulado por 
economicistas sob uma lógica instrumental que aprofunda a 
desigualdade educacional entre classes sociais e países.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que o discurso corrente se estruture sob lemas 
como os do Educação para Todos (EPT), na massificação da Edu-
cação a Distância (EAD) à exclusão, evasão e baixo rendimento 
escolar, é a realidade na maior parte dos países. Todos esses 
problemas são históricos e complexos, e suas causas combinam 
fatores intra e extraescolares. O debate educacional vigente, no 
entanto, se caracteriza pela superfluidade. Sob um verniz de 
modernização, a realidade do sistema escolar é representada 
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por indicadores e estatísticas que não retratam a complexidade 
do universo educacional e até a linguagem empregada para ex-
plicar a educação é emprestada do mundo corporativo.

A educação orbita, assim, em torno dos conceitos de 
produtividade, eficácia, eficiência e excelência. A linguagem 
moderna e técnica revela o caráter economicista, mas não ex-
plicita a dimensão conservadora e reacionária de um projeto 
que questiona o caráter público e gratuito da educação, sendo, 
portanto, antidemocrático. Conclui-se que a crise estrutural do 
capital fomentou sucateamento, precarização material e inte-
lectual, adquirindo um status de mercadoria. A educação na 
compreensão do senso comum se distancia da noção de direito 
social e sofre assédios cada vez mais frequentes da iniciativa 
privada que, ávida por lucros, constrói em torno da educação 
um amplo mercado ainda pouco explorado e é aí que se explica 
o lobby privatista da governança mundial.

Refreada pelas agruras da realidade social, a educação se 
despede das grandes utopias e projetos e se volta para a missão 
de controle social. Nesse cenário, o conhecimento, parte cen-
tral da educação e das instituições criadas para democratizar o 
saber, perde o caráter crítico e emancipador, adquirindo uma 
feição fragmentada e utilitarista. 
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CAPITULO 4

PROFISSIONALIZAÇÃO E PROLETARIZAÇÃO 
DOCENTE: OS DILEMAS DA BNC-FORMAÇÃO

Caroline Vissotto1

Jessika Candido Araujo2

Sabrina Zientarski de Bragança3

1 INTRODUÇÃO

Os diferentes pontos de vista a partir dos quais se analisa 
a questão da formação de professores denotam a multiplicida-
de de tensões, lutas e rupturas deste campo em seu devir histó-
rico. O atual contexto de reformas educacionais e sobretudo, os 
impactos da implementação da Resolução CNE/CP n. 02/2019, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais e institui a Base 
Nacional Comum para Formação de Professores da Educação 
Básica (BNC-Formação), têm sido salientados e debatidos por 
muitos intelectuais e coletivos comprometidos com a formação 
de professores no Brasil, alertando para os riscos de uma for-
mação fragmentada, frágil e cujo horizonte resulte na precari-
zação do trabalho docente.

Salienta-se que as constantes reconfigurações do mundo 
1 Mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Santa Catarina– UDESC.
2 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará – UFC.
3 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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do trabalho e as implicações suscitadas por esse movimento 
interferem sobremaneira no direcionamento da organização,-
dos objetivos e fins dos processos formativos acarretam sérias 
consequências para a formação docente. Partindo do prisma de 
interesses neoliberais, o papel da educação de diferentes ma-
neiras tem servido à consolidação da ideologia dominante com 
desígnios de servir ao desenvolvimento econômico. Assim, por 
meio de pautas que prezam as mudanças econômicas, tecnoló-
gicas e sociais, impactam nos currículos para formação de pro-
fessores e nos consensos acerca do papel desses profissionais 
na sociedade, e, por fim, afetam diretamente a compreensão do 
que deve ser ensinado (e amiúde, como deve ser ensinado) e o 
que deve ser aprendido pela sociedade (ENGUITA, 1991).

Nesta perspectiva, sendo a escola e a universidade as ins-
tituições responsáveis pela formação da próxima geração de 
trabalhadores, o sistema produtivo vigente cobra destas a pre-
paração dos indivíduos de acordo com as demandas requeridas 
por cada período de seu desenvolvimento. Tais demandas são 
ratificadas e direcionadas por meio de políticas educacionais 
que incidem sobre todas as áreas da educação, expressando e 
perpassando as tensões ocasionadas pela vinculação da edu-
cação aos interesses produtivos e objetivos de desenvolvimen-
to econômico mundial e nacional que são reclamados, por um 
lado, pelos intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 2004) do capita-
lismo, e por outro lado, pela população que será impactada pela 
implementação de tais políticas.

Neste ínterim, histórica e socialmente, a ideologia de 
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acumulação capitalista vem se perpetuando na sociedade, utili-
zando o sistema educacional para dar suporte aos seus encami-
nhamentos. No Brasil, desde o processo de redemocratização do 
país, com o fim da ditadura militar, há ênfase na educação e na 
atuação docente como estratégias para alavancar o crescimento 
econômico e a modernização nacional. Dessa forma, as políti-
cas públicas voltadas para a educação, principalmente a partir 
de 1990 quando o país se pôs a serviço do neoliberalismo com 
a reforma do Estado, difundiam a necessária qualidade do en-
sino e da educação para melhorar o desempenho dos sistemas 
educacionais. Nesta perspectiva, pode-se compreender que “o 
papel do Estado, uma espécie de mal necessário [...] resume-se 
a fornecer a base legal com a qual o mercado pode melhor ma-
ximizar os ‘benefícios’ do homem” (BEHRING; BOSCHETTI, 
2009, p. 56).

Tais aspectos trouxeram como uma das premissas a qua-
lificação profissional dos professores, sua profissionalização, o 
que resultou num disparo massivo e grande investida em polí-
ticas voltadas à formação docente.

Neste contexto, o conceito de profissionalização tem sido 
enaltecido como um slogan de aura positiva (CONTRERAS, 
2002), induzindo a um sentimento de valoração da profissão. 
Todavia, compreende-se que os processos de profissionaliza-
ção construídos sobre as bases do neoliberalismo, têm servido 
ao aumento da competitividade, responsabilização, eficácia e 
redução de custos. A formação de professores tem sido reduzi-
da a aspectos técnicos e saberes com a primazia da prática, ou 
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seja, não tem como fim a sólida formação pedagógica, técnica, 
científica e cultural, acabando por conduzir à degradação da 
profissão docente e consequente proletarização.

Não obstante, faz-se necessário discutir a respeito de 
como se configuram os currículos para a formação inicial de 
professores no contexto do paradigma produtivo capitalista, 
tendo em vista que a formação desses profissionais ocorre em 
estreita relação com o que se espera do trabalho docente a ser 
desempenhado e, por conseguinte, dos resultados da aprendi-
zagem (dos indivíduos) requeridos pelo sistema. Para tanto, 
objetiva-se neste texto problematizar acerca de quais são as re-
lações existentes entre a formação profissional que se coloca a 
partir da Resolução 02/2019 e a proletarização docente.

Guiada pelo método materialista histórico-dialético, a 
discussão busca elucidar a formação de professores como cam-
po de disputas e parte de um todo, que, neste caso, se estrutura 
a partir das concepções hegemônicas capitalistas que condu-
zem a educação e a formação de professores.

O texto organiza-se em duas seções. A primeira aborda-
rá sobre a formação de professores no contexto neoliberal e a 
forma como o projeto da classe hegemônica tem se apropriado 
da discussão acerca da profissionalização docente. A partir dis-
so, a segunda seção seguirá para a problematização acerca dos 
possíveis desdobramentos da BNC-Formação, numa conjuntu-
ra em que, servindo à consolidação da ideologia burguesa, con-
duz a um cenário de proletarização docente, tendo em vista que 
nesta compreensão, o professor é privado de controlar tanto o 
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objeto, quanto o seu próprio processo de trabalho, estando es-
tranho às decisões que incidem sobre sua formação e condições 
de trabalho e vulnerável às regulações externas.

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO 
NEOLIBERAL: O DIRECIONAMENTO À PROFIS-
SIONALIZAÇÃO

Algumas considerações acerca da ideologia capitalista 
são pertinentes para a compreensão do atrelamento da educa-
ção à função de reprodução do modus operandi do capitalismo. 
Assim, trata-se de compreender que a ideologia contemporâ-
nea está assentada na racionalidade do real, produzida e repro-
duzida pela organização produtiva fordista, taylorista e toyotis-
ta, que por conseguinte, vinculam-se à fragmentação, exatidão, 
controle, e determinação do que fazer e como fazer; ou seja, 
a ideologia está atrelada a um corpus de representações e de 
normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve e 
como se deve pensar, agir e sentir (CHAUÍ, 2016). A produção 
do ideário coletivo ocorre à medida quegeneraliza o interesse e 
ponto de vista de uma determinada classe – da classe burgue-
sa e dominante – como se este fosse racional e generalizável, 
espontaneamente, como verdade igualmente aceita por todos.

Nesse sentido, conforme afirma Mészáros (2016, p. 265), 
“nenhuma sociedade pode persistir sem seu próprio sistema de 
educação”, e considerando que histórica e socialmente a ideo-
logia de acumulação capitalista se consolida de diferentes ma-
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neiras em diferentes âmbitos da sociedade, depreende-se que 
sobretudo a educação tem sido utilizada como mecanismo pri-
vilegiado de produção e reprodução das relações sociais capita-
listas.

Assim, além de reproduzir em uma escala ampliada as múl-

tiplas habilidades sem as quais a atividade produtiva não 

poderia ser levada a cabo, o complexo sistema educacional 

da sociedade também é responsável por produzir e repro-

duzir o quadro de referência dos valores, dentro do qual os 

indivíduos particulares definem seus próprios objetivos e 

fins específicos (MÉSZÁROS, 2016, p. 265, grifos do autor)

Esta compreensão se torna ainda mais enfática ao consi-
derar, no caso brasileiro, que desde o período de 1990 o Brasil 
passou a corroborar com a reestruturação produtiva do capita-
lismo e se colocou a serviço da mundialização do neoliberalis-
mo como projeto societal, acarretando sérias consequências a 
todos os setores da educação no país. Partindo desse prisma de 
interesses neoliberais, a educação torna-se um dos principais 
alvos para a implantação do consenso acerca dos ideários da 
ideologia dominante na sociedade. A vinculação da educação 
aos interesses mercantis emerge de uma espécie de aliança por 
interesses envolvendo as elites internacionais (mediante os or-
ganismos multilaterais) e nacionais.

Neste sentido, são efetivadas por meio de políticas educa-
cionais, uma série de reformas e contrarreformas (BEHRING, 
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2008) amparadas no projeto de Estado, por conseguinte, ca-
racterizado pela incorporação de princípios gerencialista-mer-
cadológicos, que visam atender às prerrogativas neoliberais, in-
terferindo na configuração de currículos tanto para a educação 
básica, quanto para a formação de professores que na primeira 
atuarão.

Não obstante, a transferência da responsabilidade da 
educação da esfera do dever estatal à sociedade civil e ao mer-
cado, em consonância à lógica individualista

e competitiva que passa a prevalecer a partir das últi-
mas décadas do século XX, deixou às expensas dos indivíduos a 
responsabilidade por sua própria qualificação/desqualificação, 
impulsionando a corrida pela profissionalização de modo geral, 
até mesmo como forma de driblar o desemprego estrutural que 
assolava a sociedade na época (SAVIANI, 2019).

Além disso, os discursos de que a má qualidade do ensino 
escolar – amparados em consensos obtidos através de rankings 
por meio de avaliações externas – estava estreitamente rela-
cionada à qualificação e profissionalização do professor, corro-
boraram para o processo que imputou aos docentes um papel 
significativo e grande fardo de responsabilização, gerando con-
sequências no que tange à formação e condições de trabalho, 
sendo a partir disso, propalada a premissa da necessária quali-
ficação profissional dos professores e o ideário da profissiona-
lização. Aos docentes foi atribuído um status de fator essencial, 
podendo – e devendo – assim ser controlado e responsabilizado 
pela própria profissionalização e pela aprendizagem dos estu-
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dantes da educação básica, que tem por objetivo a formação de 
força de trabalho (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).

Deste modo, o conceito de profissionalização docen-
te passou a ser utilizado como pedra-de-toque das reformas 
educacionais, como um dos slogans da política educacional 
brasileira (EVANGELISTA, 2014; CONTRERAS, 2002), num 
contexto em que os professores passaram a ser considerados, 
paradoxalmente, como protagonistas e obstáculos da reforma 
(EVANGELISTA; SHIROMA, 2007), visto que serão impactados 
pelos desdobramentos das políticas de cunho reformista, mas 
em muitos aspectos também dificultam a concretização dos re-
sultados esperados pela introdução destas políticas.

Utilizando o mote da profissionalização, as políticas edu-
cacionais têm remodelado os currículos dos cursos a fim de 
atender às demandas do mercado, o qual tem o objetivo de es-
timular a produtividade e a competição, moldando docentes 
aptos a formar sujeitos que respondam e colaborem com às 
exigências do capitalismo. Assim a inconstância do mercado 
exige flexibilidade quanto aos saberes e conhecimentos, o que 
corrobora para a disseminação do ideário de necessidade da 
busca incessante por qualificação e “aprendizagem ao longo da 
vida” (DELORS, 1998).

Concomitantemente, constrói-se a “imagem do profes-
sor como um não profissional” (SHIROMA; MORAES; EVAN-
GELISTA, 2011, p. 82), desse modo, o movimento em prol da 
profissionalização docente tende a ser impulsionado pelos pró-
prios profissionais da educação que buscam a todo momento 
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sedimentar seu espaço enquanto categoria profissional articu-
lada e autorregulada. Esse movimento materializa o êxito do 
slogan “profissionalização”.

Contreras (2002) reitera o fato de que

é provável que o êxito dos slogans [...] resida em que na 

verdade escondem diferentes pretensões e significados, em 

que diferentes pessoas estejam entendendo ou querendo 

dizer coisas diversas com as mesmas palavras, embora apa-

rentemente todos digam o mesmo (CONTRERAS, 2002, p. 

23).

Assim, na mesma via de aparecer com certo destaque, 
de forma polissêmica e, ao mesmo tempo pouco dizer ou ex-
plicitar, a expressão “profissionais da educação” que ganhou 
ênfase no título VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB n. 9394/96), imersa em contradições, além de tornar a 
profissionalização almejada pelos professores como caminho 
para a valorização social de seu trabalho, acabou tornando-se 
uma política em potencial para o gerenciamento da categoria 
de professores.

Partindo da premissa da melhoria da qualidade da edu-
cação como a principal justificativa para profissionalizar os 
docentes, a mercantilização da educação passou a fortalecer a 
tríade articulada de políticas de responsabilização, avaliação e 
profissionalização, tendo em vista que a implantação nas ins-
tituições educacionais da gestão por resultados, pressupunha 
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um forte sistema de avaliação, critérios e indicadores definidos, 
cobrando uma cultura de accountability no sistema educacio-
nal, tal como nos moldes do mercado (SHIROMA; EVANGELIS-
TA, 2011).

Conforme salientam Shiroma e Evangelista (2011), a es-
tratégia disseminada pelos organismos multilaterais para a re-
dução do custo-professor, procura atrair e reter um ampliado 
contingente de professores. O grande número de docentes re-
crutáveis, permitirá selecionar os mais adequados e eficazes de 
acordo com as regras de mercado. Neste contexto, entende-se 
que os processos de profissionalização construídos sob as bases 
do neoliberalismo têm servido ao aumento da competitividade, 
da produtividade com seus princípios de eficiência e eficácia, 
da responsabilização e da redução de investimentos na área da 
educação e principalmente para com a categoria profissional 
da área.

Enguita (1991, p. 41) ao discorrer sobre a profissionaliza-
ção, sinaliza-a como “expressão de uma posição social e ocupa-
cional, da inserção em um tipo determinado de relações sociais 
de produção e de processo de trabalho”, todavia, ao contrário 
do que se poderia evocar positivamente com o termo profis-
sionalização, no que tange (no campo discursivo) à formação, 
qualificação, conhecimento etc., a carga trazida a preço de con-
cretização das aspirações das relações de produção e trabalho 
na sociedade neoliberal, conduzem a processos de precarização 
do trabalho e da formação docente.

Sobretudo com as reformas educacionais do período pós-
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-golpe no Brasil (2016 em diante), o que se verifica de forma 
crescente é o movimento de reprodução da sociabilidade bur-
guesa, da visão mercadológica das relações sociais, e de repro-
dução da ordem sociometabólica do capital (MESZÀROS, 2015). 
No que tange à formação de professores, isso se desdobra com 
impacto na denominada pedagogia das competências que se 
coloca a partir da atual diretriz de formação de professores, 
instituída por meio da Resolução CNE/CP n. 02/2019.

A formação orientada pelo desenvolvimento de compe-
tências voltadas para atender às demandas do mundo contem-
porâneo, bem como para a adaptação ao mercado de trabalho e 
a concepção produtivista da educação, perpassam os currículos 
de formação docente e acabam por moldar não apenas o perfil 
do futuro professor, mas também delineiam o seu campo de 
atuação profissional, conduzindo a um processo que se situa 
no pólo oposto das benesses anunciadas pelas profissionaliza-
ção, coexistindo em um paradoxo entre a profissionalização e a 
proletarização.

3 A BNC-FORMAÇÃO: DILEMAS DA RELAÇÃO 
ENTRE PROFISSIONALIZAÇÃO E PROLETARI-
ZAÇÃO DOCENTE

Desde a ocasião de seu lançamento pelo Ministério da 
Educação (MEC), a Base Nacional Comum para Formação de 
Professores (chamada de BNC-Formação), instituída por meio 
da Resolução 02/2019 tem suscitado críticas por parte de vários 
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intelectuais e coletivos comprometidos com a formação docen-
te em uma perspectiva crítica e transformadora (tais como a 
ANFOPE, 2019; ANPEd, 2019; EVANGELISTA; FIERA; TITTON, 
2019; dentre outros).

Na época (outubro de 2017), o então ministro da educa-
ção, Mendonça Filho, reforçou os discursos hegemônicos que 
responsabilizam diretamente o professor pelas questões edu-
cacionais. Destacando que “A boa formação de professores é 
fundamental e tem um impacto direto dentro da sala de aula, 
principalmente, na questão da qualidade do ensino e do apren-
dizado das crianças e jovens nas escolas de educação básica 
do Brasil” (MEC, 2017a), as variáveis e determinantes no que 
tange à estrutura e infraestrutura das próprias instituições de 
ensino, bem como das condições de acesso e permanência dos 
estudantes que provém de diferentes classes sociais são des-
consideradas nos impactos que têm sob o processo de ensino e 
aprendizagem.

A “boa formação” proposta pela nova política de for-
mação de professores parte da premissa que “a qualidade das 
aprendizagens depende da qualidade do trabalho do professor” 
(MEC, 2017b), embora não exalte em momento algum sobre as 
reais condições em que a maioria dos professores brasileiros 
desempenham seu trabalho, escolas essas em situação de pre-
cariedade.

Tendo por base diagnósticos amparados em avaliações 
externas, indicando resultados insuficientes dos estudantes, 
baixa qualidade da formação de professores, além de currícu-
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los extensos que não oferecem atividades práticas (MEC, 2017), 
dentre outros aspectos, exalta-se a necessidade de “controlar” 
os professores por meio de sua formação e do trabalho docente, 
haja vista que o MEC (2017) destaca que “entre os fatores que 
podem ser controlados pela política educacional, o professor 
é o que tem maior peso na determinação do desempenho dos 
alunos”.

A BNC-Formação justifica-se pela necessidade de se ade-
quar os currículos da formação de professores ao currículo 
imposto pela Base Nacional Comum Curricular da Educação 
Básica (BNCC), o qual também se desenvolve em um contexto 
contraditório e permeado por tensões; assim, afirma-se que o 
currículo da formação inicial de professores deve ter o predo-
mínio sistêmico da BNCC. Tanto a base nacional comum curri-
cular da educação básica quanto a base nacional comum para 
formação de professores seguem a mesma lógica fundamen-
tada na pedagogia das competências, que tem corroborado na 
constituição (ou fabricação) estandartizada de práticas pedagó-
gicas e de um perfil profissional, seja para o professor que está 
sendo formatado, seja para o estudante da educação básica que 
busca inserção no mercado de trabalho.

Neste sentido, sobre os debates acerca das bases nacio-
nais comuns curriculares, Freitas (2018, p. 11-12) destaca que 
ocorrem em um “movimento global de reforma da educação 
que pede mais padronização, testes e responsabilização (accou-
ntability) na educação”. Não obstante, entende-se que ocorre, 
através das políticas de formação de professores, uma regula-
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ção que impacta sobremaneira nos encaminhamentos da pro-
fissionalização docente requerida pelo mercado educacional.

As dimensões fundamentais da BNC-Formação, confor-
me consta no documento, versam sobre o conhecimento pro-
fissional, a prática profissional e o engajamento profissional. 
Este conjunto articulado que perpassa tanto a formação inicial 
quanto continuada insere-se em um discurso inovador, cuja 
base são as habilidades e competências, resultando em uma 
formação flexível, que preza a adaptabilidade e a criatividade 
dos indivíduos para lidar com as adversidades do mundo glo-
balizado e que na prática, está fundamentada em cerceamentos 
do que deve ser aprendido pelos professores em formação, com 
funcionalidades e critérios pré-estabelecidos. Como afirmam 
Moraes e Torriglia (2003),

o discurso proclama para o futuro docente brasileiro um 

leque ambicioso de qualificações e competências. Na rea-

lidade de sua prática e em sua especificidade, contudo, as 

competências docentes não se distanciam de outras que o 

mercado insaciável a paradoxalmente excludente deman-

da dos demais trabalhadores. Como mão de obra requeri-

da por seus diferentes nichos, também a docente não deve 

ultrapassar os limites do que efetivamente lhe é planejado, 

do que é previsto em sua formação, do alcance do conheci-

mento que lhe é permitido (MORAES; TORRIGLIA, 2003, 

p.53).
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Nessa perspectiva, em especial a nova política nacional 
de formação de professores, apresenta a necessidade da flexibi-
lização da formação, aparentemente com o discurso de abertu-
ra para as universidades construírem seus projetos de forma-
ção, mas que é objetivada através do cerceamento ideológico da 
formação ao condicionar e atrelar a qualidade da mesma à uma 
avaliação centrada no desenvolvimento de competências.

As contradições que podem ser verificadas na resolução 
entre a proposição de haver maior articulação entre teoria e 
prática e a carga horária ofertada de acordo com as especifica-
ções que se propõe no documento5, demonstram que o currí-
culo de tal forma organizado se encaminha numa perspectiva 
pragmática, tendo em vista que se torna inviável e quase ine-
xistente carga horária destinada ao aprofundamento e discus-
sões de questões organizacionais e estruturais da educação e 
das bases do pensamento educacional brasileiro.

A fragmentação e padronização da formação docente 
em competências impacta sobremaneira o trabalho do futuro 
professor, pois, está diretamente vinculada ao que se espera 
do professor e da escola na sociedade neoliberal. Ao reduzir a 
formação a aspectos técnicos da prática, não tendo como fim 
uma sólida formação pedagógica, teórica, técnica, científica 
e cultural, limita as possibilidades de troca e mobilização dos 
conhecimentos. Esses fatores conduzem a uma marginaliza-
ção do trabalho docente, tornando-o precarizado, controlado e 
constituindo um perfil profissional objetificado, que acaba por 
degradar a profissão docente, levando à proletarização.
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Neste contexto, entende-se que a formação orientada por 
competências quando da realização do fim social do trabalho 
pedagógico, transforma o professor em um mero tarefeiro

(EVANGELISTA, 2017). Ao ser privado do controle do ob-
jeto (conhecimento) e dos processos de seu trabalho, o profis-
sional tem sua autonomia expropriada.

O movimento em prol da BNC-Formação, bem como das 
demais políticas que reclamam a profissionalização dos profes-
sores numa conjuntura neoliberal de mercadorização da educa-
ção, conduzem a processos de proletarização da classe docente. 
Esses profissionais, por estarem imersos no limbo da preca-
rização e sujeição às demandas do neoliberalismo, enfrentam 
polêmicas e dilemas na identidade de seu estatuto social e ocu-
pacional desde há muito tempo (ENGUITA, 1991).

A docência, em decorrência das tensões ocasionadas pe-
los modelos de formação que se efetivam pelas políticas educa-
cionais (e que, por sua vez, são influenciadas por organismos 
internacionais) com vistas a servir a um paradigma produtivo, 
se situa em um espaço paradoxal entre a profissionalização e a 
proletarização. De acordo com Enguita (1991),

um proletário é uma pessoa que se vê obrigada a vender 

sua força de trabalho [...] é também um trabalhador que 

produz mais do que recebe [...] produz um sobretrabalho, 

um excedente ou, para ser mais exato, uma mais-valia (EN-

GUITA, 1991, p. 46).



110 | Política educacional no Brasil: contextos e práticas

Editora Via  Dourada

A categoria docente, congênere ao operariado, não só per-
deu ou nunca teve acesso à propriedade de seus meios de pro-
dução, como também a ela é privada a autonomia de controlar 
seu objeto e o processo de seu trabalho, sendo este controlado 
e regulado por outrem (ENGUITA, 1991). “As regulamentações 
que recaem sobre o docente não concernem somente ao que 
ensinar, mas também, amiúde, a como ensinar” (idem, 1991, p. 
48).

O movimento de proletarização do trabalho docente está 
inserido em um processo de expropriação de seu saber, de seu 
trabalho vivo, valorizando o trabalho morto (capital). Sob esse 
panorama, “com a valorização do mundo das coisas, aumenta 
em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. 
O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si 
mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria” (MARX, 2004, 
p. 80). A expropriação do trabalho e a proletarização da catego-
ria dos professores decorre do fortalecimento do caráter econo-
micista da educação. À medida em que a educação é tida como 
escopo de investimento, expande não apenas seu processo de 
mercadorização, como também dos sujeitos envolvidos.

Todavia, o crescente processo de proletarização dos do-
centes reflete-se no aumento de professores horistas, celetis-
tas, sem vínculo empregatício fixo, flexíveis em horários, em 
regimes de trabalho e sem os direitos básicos garantidos pela 
legislação trabalhista. Por conseguinte, o que se verifica em de-
corrência disso é a degradação de suas condições de trabalho, 
emprego, e de seu desempenho didático-pedagógico na efeti-
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vação das atividades (OLIVEIRA,2004); sem contar o número 
ampliado de escolas e estudantes que os professores precisam 
atender para que tenham condições básicas de sobrevivência, 
e que fundamentalmente por isso mantenham-se alienados de 
sua capacidade criativa, e de intervenção.

As premissas da proletarização e da profissionalização 
docente, como já apresentado, estão atreladas às bases de re-
produção do capital e foram atenuadas com o neoliberalismo. 
Contudo, elas necessitam de políticas que as reproduzam e ga-
rantam a formação de profissionais para atender a este modelo 
de relação trabalho-formação; por isso, no panorama produti-
vo capitalista vigente que preza o lucro acima de tudo, é funda-
mental estabelecer diretrizes e políticas como a BNC-Formação.

Concepções pedagógicas e políticas que dizem respeito 
a escolhas e exclusões, processos contraditórios e que se va-
lem muitas vezes de silenciamentos, constituem as bases das 
reformas educacionais e reformulações curriculares impostas 
aos cursos de licenciatura. Todavia, considerando a natureza 
dialética da educação, do trabalho e da sociedade como um 
todo, salienta-se que dentre os objetivos do trabalho docente, 
e especialmente, da formação a ser ofertada aos futuros pro-
fessores, deve estar o aprender e compreender o conhecimento 
produzido historicamente pela humanidade (SAVIANI, 2013). 
A educação, neste enfoque, passa a ter uma importância funda-
mental na formação humana, uma vez que transmite o que foi 
produzido pelo homem, de modo que:
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Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser as-

similados pelos indivíduos da espécie humana para que eles 

se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, 

à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 

objetivo. (SAVIANI, 2012, p. 13).

Deste modo, fica evidente também a necessidade de uma 
formação cultural mais ampla e que exige um conhecimento 
maior dos temas como cultura e sociedade para o contexto em 
que a formação profissional está sendo realizada.

Entende-se que uma formação de professores para além 
do senso comum deve possibilitar o acesso ao conhecimento, 
ao saber elaborado e ao saber objetivo, fatores que contribuirão 
para o pensar crítico, para a autonomia intelectual na docência 
e para a efetivação de um trabalho pedagógico que não sirva 
tão somente à reprodução das relações de produção alienadas. 
Nesta via, a sólida formação pedagógico-didática como expres-
são concomitante da formação política possibilitará a formação 
de profissionais docentes como sujeitos de sua própria ação, 
em vias de contribuir com a superação do modo de produção 
capitalista.

4 CONSIDERAÇÕES

As constantes reconfigurações ocorridas no mundo do 
trabalho a fim de perpetuar a ordem sociometabólica do capi-
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tal (MÉSZÁROS, 2015), tem impulsionado a implementação de 
contrarreformas (BEHRING, 2008) nos diversos setores esta-
tais. Essas contrarreformas de cunho gerencialista têm incor-
porado valores mercantis no âmbito da educação, e, por conse-
guinte, esse movimento impõe sérios danos ao cenário docente, 
impactando a formação de professores, seu campo de atuação e 
suas condições de trabalho.

Nesta perspectiva reformista, as instituições educacio-
nais assumem papel fundamental na formação de mão de obra 
para o sistema produtivo. Concordando, neste momento, com 
a declaração de Althusser (1980), nenhum outro Aparelho Ide-
ológico de Estado dispõe de tanto tempo de audiência obriga-
tória como a escola. Assim, estas instituições, como a escola e 
a universidade, são utilizadas na disseminação das reformas 
que a classe hegemônica quer implementar, tendo em vista que 
a educação está diretamente relacionada à produção social da 
força de trabalho (HILL, 2003).

Desse modo, as demandas impostas à educação para for-
mação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho 
são ratificadas e direcionadas através de políticas educacionais 
que seguem às diretrizes de uma agenda global para a educação 
formulada pelos organismos multilaterais em conluio com as 
elites internacionais e nacionais. É nesse ínterim que se insere 
a BNC-Formação, enquanto política educacional de formação 
de professores que fragmenta e padroniza a formação docente, 
impactando diretamente os fins do seu trabalho.

A implementação da BNC-Formação priva os licencian-
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dos dos objetivos emancipatórios da formação docente, furtan-
do do professor em formação, o direito à uma sólida formação 
teórica e pedagógica, prescindida dos aspectos que envolvem 
a teoria e a técnica, em prol de uma educação com fins eman-
cipatórios da classe trabalhadora. Essa frágil formação produz 
exatamente o perfil do profissional que se quer formar, um 
professor que é facilmente influenciado, controlado e, por con-
seguinte, objetificado, expropriado de seu próprio saber.

É neste sentido que a padronização da formação profis-
sional a fim de atender os imperativos do mundo globalizado 
têm fortes impactos na regulação do trabalho docente e no seu 
fim social, tendo em vista que esse passa a ser “considerado 
uma atividade para atender às demandas emergenciais do ca-
pital, ou seja, a categoria trabalho perde lugar para uma visão 
de um tecnólogo do ensino” (SOARES, 2018, p. 60).

Não por acaso, a retórica reformista atribuiu ao pro-
fessor um protagonismo fundamental (SHIROMA; MORAES; 
EVANGELISTA, 2011) na disseminação do discurso neoliberal, 
na qual a educação é responsável pelo progresso da nação. Des-
se modo, o alcance da qualidade, marcada por uma boa posição 
nos rankings mundiais, passa pela qualificação e profissionali-
zação do docente. Este que além de ser controlado, é respon-
sabilizado pelos resultados dos seus alunos nas avaliações em 
larga escala, e por sua própria profissionalização.

Paradoxalmente, tenta-se construir um cenário de des-
crédito social para com a categoria docente, a fim de impul-
sionar um movimento em prol da “corrida” pela efetivação da 
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profissionalização da categoria. Dessa forma, os próprios pro-
fessores assumem esse discurso neoliberal, tentando por to-
das as vias profissionalizar-se para sedimentar seu espaço en-
quanto categoria profissional articulada e autorregulada. Esse 
movimento materializa o êxito do slogan “profissionalização” 
enquanto estratégia capitalista que aviolenta e insidiosamente, 
invade nossa capacidade de intelecção e se esforça para invia-
bilizar nossa compreensão do mundo. Apresentando suas pro-
messas como o “pote no fim do arco íris”, a burguesia organiza 
suas propostas para a educação com uma ciranda de slogans. 
Cria a “ilusão” da consecução de tais promessas obliterando a 
impossibilidade de serem alcançadas no capitalismo. Procede 
como o canalha que, ciente da inexistência do pote, aproveita-
-se da credulidade do outro que o busca, desenhando-o segun-
do seus interesses particulares. (EVANGELISTA, 2014, p. 12).

Em vista disso, a busca por profissionalização resulta em 
movimentos simultâneos: de um lado, a formação de professo-
res que assume na legislação e por consequência, em sua repre-
sentação social, uma forma instrumental e utilitarista, pois é 
responsável pelo preparo da futura geração de mão de obra tec-
nicamente qualificada; e por outro, amplia-se o mercado edu-
cacional à medida que os professores precisam estar em busca 
de qualificação e da propalada profissionalização para que este-
jam aptos ao exercício profissional em uma sociedade capitalis-
ta imersa em constante mudanças para auto ajustar-se.

Estes processos de profissionalização construídos sob o 
ideário neoliberal conduzem a precarização da profissão do-
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cente, e por conseguinte, à proletarização. Neste movimento o 
professor é expropriado de seu saber, do objeto de seu trabalho. 
Todavia, diante da conjuntura brasileira marcada pelo retroces-
so político agravada por uma crise estrutural do capitalismo, 
tomar partido e posicionar-se do lado da luta em prol da edu-
cação de qualidade representa um passo grandioso.

Portanto, faz-se necessário compreender a dialética dos 
processos entre a educação e a sociedade, tendo em vista que 
ao mesmo tempo que a formação pode ser usada para reprodu-
zir a hegemonia dominante, ela também pode contribuir para o 
desenrolar do processo de emancipação humana e transforma-
ção societal. Para tanto, conforme Mészáros (2008) a universi-
dade, enquanto instituição histórica, crítica e reflexiva, deve as-
sumir os seus objetivos fundantes, defendendo uma educação 
para além do capital.
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CAPITULO 5

IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO INICIAL NA 
IDENTIDADE PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Carlos Ian Bezerra de Melo1

Silvina Pimentel Silva2

1 INTRODUÇÃO

As últimas décadas do século passado foram marcadas 
pelo considerável esforço de pesquisadores na área da Edu-
cação em compreender a formação inicial de professores em 
sua estreita relação com o processo de profissionalização na/
para docência. Passou-se a dar maior ênfase, nesse contexto, à 
pessoa do professor, em sua subjetividade, entendendo-o não 
apenas como mero reprodutor de lições ou transmissor de co-
nhecimento, mas, sim, como sujeito que passa por processos 
socializadores específicos e que mobiliza saberes próprios da 
profissão.

Inaugurou-se, assim, um campo de estudo que se debru-
ça sobre questões de identidade, no sentido de compreender 
1  Mestre em Educação e licenciado em Matemática pela UECE, integra o grupo de pesquisa Educação, 
Cultura Escolar e Sociedade (EDUCAS), no qual desenvolve pesquisas sobre formação de professores, com ênfase 
à identidade profissional docente em Matemática.
2  Doutora e mestra em Educação Brasileira pela UFC, com pós-doutorado na UNB, integra o grupo de 
pesquisa Educação, Cultura Escolar e Sociedade (EDUCAS), no qual desenvolve investigações sobre formação de 
professores e a relação ensino e pesquisa.
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melhor as nuances dos processos identitários pelos quais passa 
o professor, a fim de assimilar elementos da docência e cons-
tituir em si, enquanto sujeito no mundo, o profissional profes-
sor. Na esteira dessas reflexões, este trabalho tem por objetivo 
discutir as implicações da formação inicial, em sua composição 
legal e prática, na constituição da identidade profissional (IP) 
do professor de Matemática.

Enfatizamos o professor de Matemática, pois a formação 
inicial para o ensino dessa disciplina carrega junto a si forte 
tradição bacharelesca, que remete à historicidade dos cursos de 
licenciatura nessa área do conhecimento. De modo que, consi-
derando o viés ambíguo e, muitas vezes, conflituoso presente 
na formação para o ensino de Matemática, faz-se imperativo 
atentar para os processos de constituição da identidade desse 
professor.

A presente discussão vincula-se a uma pesquisa de mes-
trado que investigou a concepção de formadores das licencia-
turas em Matemática sobre o processo de constituição identitá-
ria do professor (MELO, 2021). O recorte aqui apresentado se 
estrutura da seguinte maneira: inicialmente discutimos mar-
cos legais da formação inicial para a docência, considerando 
as reverberações na constituição docente. Em seguida, discuti-
mos as implicações concretas da formação sobre a identidade 
profissional, a partir do que postulam as discussões da área, 
apresentando, logo após, elementos identitários presentes nes-
sa etapa formativa. 
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2 A FORMAÇÃO INICIAL SOB OS DITAMES LE-
GAIS

Em nosso país a formação docente é constituída pela for-
mação inicial e continuada (ou contínua). A formação requerida 
para a atuação na Educação Básica, segundo a LDB vigente, é a 
obtida em nível superior em cursos de licenciatura plena (BRA-
SIL, 1996). Para a docência na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental a habilitação necessária é a de 
pedagogo(a), enquanto que para os Anos Finais e Ensino Médio 
é necessária formação específica, ou seja, curso de graduação 
na área do conhecimento a ser ensinada.

Esses cursos de licenciatura, tanto na área da Pedagogia 
quanto em áreas específicas, são orientados por Diretrizes Cur-
riculares Nacionais (DCN), sendo a mais recente a implemen-
tada pela Resolução CNE/CP 2/2019. Quando à compreensão 
e propósito da formação inicial de professor, essa normativa 
assevera, em seu artigo segundo, que

[...] A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo 

licenciando, das competências gerais previstas na BNCC-E-

ducação Básica, bem como das aprendizagens essenciais a 

serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos in-

telectual, físico, cultural, social e emocional de sua forma-

ção, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das 

pessoas, visando à Educação Integral (BRASIL, 2019, p. 87).



Carlos Ian Bezerra de Melo; Silvina Pimentel Silva | 125

Série Saberes e Fazeres da Educação: volume 15

Por ter sido implementada há tão pouco tempo, estabe-
lecendo prazo de dois anos para sua implantação nos cursos, 
muitas licenciaturas ainda baseiam seus Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPC) na DCN anterior, veiculada pela Resolução 
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. Sobre a mesma aprecia-
ção, indica esse documento, de maneira pormenorizada, que

[...] A formação inicial e a formação continuada destinam-

-se, respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 

profissionais para funções de magistério na educação bási-

ca em suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adul-

tos, educação especial, educação profissional e técnica de 

nível médio, educação escolar indígena, educação do cam-

po, educação escolar quilombola e educação a distância – a 

partir de compreensão ampla e contextualizada de educação 

e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão 

de conhecimentos de determinada área e a participação na 

elaboração e implementação do projeto político-pedagógico 

da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, 

os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvol-

vimento, a gestão democrática e a avaliação institucional 

(BRASIL, 2015, p. 9, grifo nosso).

Diante do exposto, é possível notar precarização empre-
endida pela mais recente diretriz curricular, retratada numa 
concepção utilitarista sobre a formação inicial para a docência. 
Não compreendemos que sejam apenas palavras bem arran-
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jadas que pouco significam no projeto formativo em vigência, 
mas, sim, que tais proposições carregam consigo o cerne da 
noção de docência subliminar à formação dos professores en-
gendrada pelos agentes que articulam e operam as políticas 
educacionais. É a partir do conceito de formação e de seus ob-
jetivos, afinal, que se constroem os cursos de licenciatura e que 
se forma docentes.

Cumpre considerar que, em termos de Diretrizes Curri-
culares Nacional, a primeira delas data de 2002 e que, somente 
após 13 anos, muita crítica e elaboração colaborativa por parte 
de educadores e pesquisadores da área de Educação e afins, 
uma nova lei tenha sido promulgada. Entretanto, estando as 
políticas educacionais, de modo geral, subordinadas ao contex-
to político e social de cada época, em menos de quatro anos 
após a implantação da DCN de 2015, um outro documento re-
gulador foi introduzido.

Compreendemos que essa manobra se deu em um ce-
nário de desmonte das políticas públicas que vinham sendo 
arquitetadas sob a égide da participação coletiva e horizontal, 
favorecendo propostas neoliberais de interesses privados e es-
cusos. Esse movimento, que ganhou força no cenário pós-im-
peachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016 (e compre-
ende a recondução do processo que culminou na promulgação 
da BNCC, BNC-Formação e DCN 2019), visa recrudescer o viés 
utilitarista imposto à docência, retratado em currículos redu-
zidos, voltados aos componentes curriculares e formas de sua 
aplicação, conforme atesta uma análise pormenorizada dos do-
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cumentos (MELO, 2021).
Nesse sentido,

[...] apesar das novas diretrizes curriculares, [as licenciatu-

ras] mostram-se com seus currículos mais próximas do an-

tigo esquema (3 + 1) do que das ideias pós-LDB preconiza-

das tanto pelos documentos oficiais como pelos estudiosos 

da formação de professores para a educação básica (GATTI; 

SÁ BARRETO, 2009, p. 50).

Para além dessas questões impostas pelo contexto po-
lítico, não é de hoje que críticas aos currículos dos cursos de 
licenciatura são feitas, especialmente por questões como a 
desarticulação entre teoria e prática, o enaltecimento dos 
conhecimentos específicos da área de ensino, em detrimento dos 
saberes próprios da docência, a desvalorização do subsídio da 
didática e da pedagogia à formação de professores, reforçando 
a tradição “bacharelesca” presente nas licenciaturas, entre ou-
tros. Sem desconsiderar, ademais, o reduzido espaço destinado 
à formação subjetiva do docente, isto é, à compreensão de que 
a formação é processo de vir a ser, de tornar-se professor, o 
que sugere também uma transformação na identidade do indi-
víduo.

Asseveram a esse respeito Gatti e Sá Barreto (2009, p. 
257) que

no que concerne à formação de professores, uma verda-

deira revolução nas estruturas institucionais formativas e 
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nos currículos da formação é necessária. As emendas já são 

muitas. A fragmentação formativa é clara. É preciso inte-

grar essa formação em instituições articuladas e voltadas a 

esse objetivo precípuo. A formação de professores não pode 

ser pensada a partir das ciências e seus diversos campos 

disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da 

função social própria à escolarização – ensinar às novas 

gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e 

práticas coerentes com nossa vida civil. A forte tradição dis-

ciplinar que marca a identidade docente entre nós, e leva 

os futuros professores em sua formação a se afinarem mais 

com as demandas provenientes da sua área específica de 

conhecimento do que com as demandas gerais da escola 

básica, leva não só as entidades profissionais como até as 

científicas a oporem resistências às soluções de caráter in-

terdisciplinar para o currículo, o que já foi experimentado 

com sucesso em vários países (grifo nosso).

Entre os cursos de licenciatura que conservam esse per-
fil está a licenciatura em Matemática. Fator relacionado a isso 
ou não, a Matemática é uma das disciplinas mais citadas no 
quadro de resultados insatisfatórios dos estudantes brasileiros 
apresentados por avaliações externas, sejam nacionais como o 
SAEB e o ENEM, ou internacionais como o PISA.

Nesse contexto, ainda em 2003, a Sociedade Brasileira 
de Educação Matemática (SBEM), elaborou um documento 
que discute questões pertinentes à formação de professores de 
Matemática, abordando os problemas enfrentados, o perfil do 
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professor que se deseja formar, implicações e indicações para 
reorganização curricular, avaliação dos cursos, entre outros. 
Dentre os impasses identificados nos cursos de formação de 
professores de Matemática e apontados no texto destacamos os 
seguintes:

• A predominância da visão de Matemática como disciplina 

neutra, objetiva, abstrata, a-histórica e universal, sem rela-

ção com os entornos sócio-culturais em que ela é produzi-

da, praticada e significada.

• A não incorporação nos cursos, das discussões e dos dados 

de pesquisa da área da Educação Matemática; uma Prática 

de Ensino e um Estágio Supervisionado, oferecidos geral-

mente na parte final dos cursos, realizados mediante práti-

cas burocratizadas e pouco reflexivas que dissociam teoria 

e prática, trazendo pouca eficácia para a formação profis-

sional dos alunos.

• A concepção de professor como transmissor oral e orde-

nado dos conteúdos matemáticos veiculados pelos livros 

textos e outras fontes de informação.

• A concepção de aprendizagem como um processo que 

envolve meramente a atenção, a memorização, a fixação 

de conteúdos e o treino procedimental no tratamento da 

linguagem Matemática por meio de exercícios mecânicos e 

repetitivos.

• A concepção de aluno como agente passivo e individual 

no processo de aprendizagem, concebido este como proces-

so acumulativo de apropriação de informações previamen-
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te selecionadas, hierarquizadas, ordenadas e apresentadas 

pelo professor. [...]

• A adoção de uma concepção mecanicista de avaliação, ba-

seada na crença de que existe correspondência absoluta en-

tre o que o aluno demonstra em provas e o conhecimento 

matemático que possui. [...]

• A desarticulação quase que total entre os conhecimentos 

matemáticos e os conhecimentos pedagógicos e entre teoria 

e prática. [...]

• O tratamento dos conteúdos pedagógicos descontextuali-

zados e desprovidos de significados para os futuros profes-

sores de Matemática, não conseguindo, assim, conquistar 

os alunos para sua importância (SBEM, 2003, p. 5-6).

Sendo produto dos debates empreendidos no I Fórum 
Nacional de Licenciatura em Matemática, realizado em agosto 
de 2002, esse documento foi endereçado ao Conselho Nacional 
de Educação, à Secretaria de Ensino Superior do MEC e à Coor-
denação do Exame Nacional de Cursos e aos próprios cursos, a 
fim de que se considerasse suas argumentações para a reaber-
tura de um espaço de discussão que culminasse na formulação 
de uma DCN específica para os cursos de licenciatura em Mate-
mática. Isso pois, em março daquele mesmo ano, veiculou-se o 
Parecer CNE/CES 1.302/2001, versando sobre Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado 
e Licenciatura (BRASIL, 2002).

Severamente criticado por estudiosos da Educação Ma-
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temática, que desde meados da década de 1980 investigam 
questões voltadas ao ensino, aprendizagem e à formação do 
professor de Matemática, o referido parecer “apresenta uma 
proposta que não contempla e, em alguns casos, nega aspectos 
que têm sido considerados fundamentais para a formação de 
professores de Matemática em fóruns nacionais de educado-
res” (SBEM, 2003, p. 36). Segundo Resende (2007, p. 22), ain-
da, “não se percebe no Parecer a preocupação com a construção 
da identidade de um curso de licenciatura, mas considerações 
que reforçam, inclusive, a dicotomia entre os blocos de conteú-
dos específicos e o de conteúdos pedagógicos”.

A reinvindicação, todavia, não logrou êxito, consideran-
do que alguns meses depois foi publicada a Resolução CNE/
CES 2/2003, estabelecendo as Diretrizes Curriculares para 
os cursos de Matemática, exatamente nos termos do Parecer 
1.302/2001 (BRASIL, 2003). Nessa Resolução, diretriz curricu-
lar aprovada e em vigência até hoje,

[...] verifica-se que o perfil esperado para o Bacharelado 

de Matemática é de um profissional com uma consistente 

base dos conteúdos de Matemática e uma formação que lhe 

prepare para enfrentar os desafios das rápidas transforma-

ções da sociedade, do mercado de trabalho e das condições 

de exercício profissional. Por outro lado, para os cursos de 

Licenciatura em Matemática, observa-se que o licenciando 

deve ter: a visão de seu papel social de educador e a capaci-

dade de se inserir em diversas realidades com sensibilidade 

para interpretar as ações dos educandos; a visão da contri-
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buição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; 

a visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser 

acessível a todos, e consciência de seu papel na superação 

dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou re-

jeição, que, muitas vezes, ainda estão presentes no ensino-

-aprendizagem da disciplina. Por esse posicionamento, po-

de-se admitir a especificidade na constituição da identidade 

do Bacharel em Matemática, e a complexidade da genera-

lização evidente na constituição profissional do licenciado. 

Nesse sentido, há de se admitir que a intenção de dar uma 

especificidade à Licenciatura em Matemática parece ainda 

no cadinho (JUNQUEIRA; MANRIQUE, 2015, p. 632, grifo 

nosso).

Consideramos, junto aos estudiosos, que “[...] o curso de 
Licenciatura necessita, então, de um projeto curricular que não 
se limite a um rol de disciplinas, mas esteja fundamentado em 
diretrizes próprias, caracterizando-se como um programa de 
formação de professores” (MANRIQUE, 2009, p. 521). As dis-
cussões em torno dos cursos de licenciatura em Matemática 
nos últimos anos caminham, assim, no sentido de desprendê-
-los de sua condição originária – a de apêndice do curso de 
bacharelado – rumo a uma identidade própria, que contemple 
o perfil do profissional que aspira formar. Tais discussões, e, 
ainda mais, sua materialização, naturalmente, enfrentam per-
calços, os quais abordaremos a seguir.
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3 IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO INICIAL EM MA-
TEMÁTICA NA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO-
CENTE (IPD)

No âmbito teórico, em meio à literatura vigente sobre a 
formação docente em Matemática, Ponte e Chapman (2008) 
nos ajudam a vislumbrar o panorama da formação inicial de 
professores de Matemática. Na visão dos autores, o conheci-
mento de Matemática de futuros professores está associado 
ao conhecimento sobre o ensino de Matemática, no cerne do 
projeto formativo; ambos os conhecimentos estão inseridos na 
identidade profissional dos docentes. Essa IP, por sua vez, en-
contra-se incluída na comunidade profissional de professores, 
da qual também fazem parte a organização do sistema educa-
cional, as pesquisas, os componentes do programa (de forma-
ção), os formadores e outros participantes, o conhecimento e a 
identidade dos futuros professores, anteriores ao programa, e 
as características socioculturais da sociedade.

Diante dessa caracterização, a problemática dos currícu-
los e da estruturação dos cursos de licenciatura, especialmente 
em Matemática, ganha uma outra dimensão: para além da con-
figuração prática da formação inicial, há o sujeito. Afinal,

Ainda que considerando a formação inicial como momento 

de profissionalização do professor, no qual o mesmo deve 

ser imbuído dos saberes e competências que lhe cabem (de-
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vendo, portanto, aprender coisas [...]), precisamos ter em 

mente que nosso público é composto por pessoas, pessoas 

essas que futuramente formarão outras pessoas (MELO; 

SOUSA; SILVA, 2021, p. 238).

Nessa discussão em que apontamos questões legais e 
organizacionais relativas à formação do professor, é possível 
que, por um momento, passe despercebido que, ao longo de 
todas essas transformações e mudanças curriculares, muitos 
dos atuais professores estiveram (ou ainda estejam) se forman-
do. Entre teorizações, sob a lente do contexto contemporâneo, 
a respeito de qual a melhor configuração para a formação dos 
docentes, por muitas vezes, esquecemos que é na prática que 
se efetivam os processos formativos, repercutindo nos profes-
sores, em suas identidades e em seu fazer docente.

Dito de outro modo, a identidade dos cursos de formação 
implica na identidade dos formandos (D’ÁVILA, 2007), visto 
que

[...] Para o processo de construção da identidade profissio-

nal concorrem múltiplos factores e experiências num ema-

ranhado algo complexo, sendo a formação inicial um dos 

mais relevantes. De facto, é no decurso da sua formação que 

o futuro professor começa a consolidar as suas perspectivas 

sobre a profissão e a criar uma imagem de si próprio 

enquanto professor, embora tais perspectivas possam ter 

começado a desenvolver-se mesmo antes de este ter esco-

lhido a profissão (OLIVEIRA, 2004, p. 115, grifo nosso).
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Sabe-se que identidade é, pois, transformação, ocasio-
nada, sobretudo, pelos processos socializadores pelos quais se 
passa (DUBAR, 2005). Combinando essa ideia à noção de for-
mação temos a significativa implicação da formação de profes-
sores na identidade do sujeito que se forma. Nas palavras de 
Ponte e Oliveira (2002, p. 178), “o curso pode ter um impacto 
considerável nos candidatos a professores [...], permitindo o 
desenvolvimento de elementos decisivos da identidade e do co-
nhecimento profissional – aspectos igualmente fundamentais 
no processo de formação inicial de professores”. Afinal, mobi-
lizar alguém para a busca de conhecimentos e saberes, bem 
como para o exercício da consciência sobre qual, como, quando 
e porquê utilizá-los nos contextos em que venha a atuar, nada 
mais é do que mobilizar sua identidade; causar-lhe mudança, 
transformação. 

Ainda que sejam transformações direcionadas à atuação 
no campo profissional, implicam em toda a vida do indivíduo, 
pois propiciam um rearranjo social. Formar alguém para uma 
profissão significa dotá-lo de um novo papel, de um diferente 
lugar na configuração da sociedade, logo, de nova identidade. 
Trata-se de um processo de conturbação (e, em alguns casos, 
disputa), no qual a identidade aparentemente consolidada (ou 
não) do indivíduo em seu espectro pessoal e social, tem de ne-
gociar com esse novo campo de atuação profissional, que pos-
sui demandas específicas e que as impõe sobre o sujeito.

Ao tratar da IPD do ponto de vista da formação inicial, 
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não advogamos, todavia, por “uma identidade” de professor 
de Matemática a ser perseguida pelas licenciaturas e por seus 
agentes, como réplica de um modelo ideal de docente. Entre-
tanto, considerando que cada processo formativo ocasiona im-
plicações na identidade do sujeito (de modo especial os cur-
sos de formação inicial de professores, por serem os primei-
ros contatos sistematizados no preparo à docência), entende-
mos ser dever de quem está inserido nesse âmbito formativo 
compreender o alcance dessa implicação, e buscar ao máximo 
direcioná-lo a seu principal propósito, que é o desempenho de 
uma ação docente qualificada por parte dos egressos.

Nos referimos à mobilização de processos identitários 
nos licenciandos que os permita se apropriarem do campo pro-
fissional, dos saberes e habilidades que o exercício da docência 
exige, e que os permita desenvolverem uma IPD baseada na 
articulação de como se enxergam e são enxergados no desem-
penho da profissão. Nas palavras de Ponte e Chapman (2008, 
p. 242):

No caso da identidade profissional dos professores em for-

mação inicial, pode ser considerada como se tratando do si 

profissional que eles constroem e reconstroem ao se torna-

rem e serem professores. Inclui a apropriação dos valores e 

normas da profissão; suas crenças centrais sobre o ensino e 

sobre si mesmos como professores; uma visão do que signi-

fica ser um “excelente professor” e do tipo de professor que 

desejam ser; um sentido de si mesmo como um aprendente 

e uma capacidade de refletir sobre a experiência (tradução 
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nossa).

As discussões engendradas nos cursos de formação ini-
cial, os saberes mobilizados nesse processo, não são dissocia-
dos dos sujeitos. Ao invés disso, é a partir da interação com 
a experiência trazida pelos licenciandos (relacionada ou não à 
docência e à área específica do conhecimento), por suas crenças 
e concepções, pelos sentidos e significados que produzem sobre 
o proposto pela formação e pelos formadores, que se constrói a 
IPD. Em outras palavras, nessa identidade integram-se partes 
significativas do percurso formativo ressignificadas, sejam elas 
boas experiências ou não, razão pelo qual é importante obser-
var o processo identitário pessoal permeado pela formação.

Cabe mencionar que, para muitos, a formação inicial faz 
parte do processo de inicialização na profissionalização, a pas-
sagem da condição de aluno para o status de profissional, o 
que, por si só, significa grande ruptura de padrões. Não mais o 
aprender para socializar apenas, mas o aprender uma profissão 
para inserir-se no mundo do trabalho e adquirir responsabili-
dades profissionais, é elemento de grande impacto na identida-
de do licenciando.

Concordamos com D’Ávila (2007, p. 230) quando diz que

O curso de formação inicial inaugura o momento da profis-

sionalização na docência. É uma fase instituída e também 

instituinte de uma identidade profissional que se estrutura 

a partir de saberes teóricos e práticos da profissão; de mo-

delos didáticos de ensino e de uma primeira visão sobre 
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o meio profissional docente. É um momento importante 

na construção da identidade docente, já que os sujeitos se 

transformam nas interrelações que ali se estabelecem. Con-

siderada como uma fase de socialização mais formal, é na 

formação inicial que o futuro docente vai se deparar com os 

chamados conhecimentos teóricos ou saberes curriculares 

acadêmicos (TARDIF, 2002) e também com modelos ide-

ais de profissionalidade, advindos muitas vezes das teorias 

educacionais (grifo nosso).

Cumpre salientarmos, todavia, que, ainda que seja im-
portante elemento constitutivo da identidade docente, não se 
pode considerar a formação inicial como o único, ou mesmo que 
tenha sobre todos os professores a mesma incidência (D’ÁVILA, 
2007). Seria incoerente pensar, afinal, que a formação inicial 
molda uma identidade fixa e imutável. Primeiro, pois seria des-
proporcional considerar que esse curto processo formativo (se 
comparado ao tempo médio de carreira dos professores) teria 
potência para tanto, e segundo que contradiz a própria essência 
do conceito de identidade, traduzida em transformação.

Não podemos, de modo algum, desconsiderar as expe-
riências dos professores para além da formação inicial e, até 
mesmo, do campo formativo. É, afinal, na prática, no cotidiano 
do agir docente que se manifestam e se remodelam as identida-
des. Não se trata de desconsiderar as implicações oriundas de 
outros processos ao longo da trajetória profissional ou, ainda, 
de considerar a licenciatura como única e preponderante in-
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cidência, mas, sim, de reconhecer a importância da formação 
inicial na constituição da identidade do professor e, sobretudo, 
seu potencial para incidir ainda mais positivamente.

Constituir uma IP passa pelo processo de identificar-se 
com a profissão, de ver-se e reconhecer-se nessa posição, agin-
do e reagindo conforme os princípios e preceitos da categoria 
profissional. Característica que pode manifestar-se antes, du-
rante ou mesmo depois da formação inicial (ou não se manifes-
tar nunca), mas que tem nesse período contexto propício para 
ser mobilizada, crítica e reflexivamente, mediada pelas teorias 
educacionais e direcionada por profissionais que se tornam, 
ainda que involuntariamente, referenciais identitários. 

[...] O desafio, então, posto aos cursos de formação inicial é 

o de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu 

ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor. 

Isto é, de construir a sua identidade de professor. Para o que 

os saberes da experiência não bastam (PIMENTA, 1999, p. 

20, grifo da autora).

Pois que “[...] ao identificar-se com a profissão, o sujeito 
passa a desenvolver um perfil, um modo de ser, ganha, por as-
sim dizer, uma nova estatura diante da qual se posta como pro-
fissional” (D’ÁVILA, 2007, p. 226), logo mobiliza sua identida-
de. A identificação com a profissão não é elemento definidor de 
uma formação ou prática de qualidade, mas é, com efeito, cata-
lizadora de atribuição de significados e sentidos, que podem vir 



140 | Política educacional no Brasil: contextos e práticas

Editora Via  Dourada

a potencializar os processos de aprendizagem e inserção pro-
fissional, uma vez que, reiteramos, “[...] o desenvolvimento da 
identidade profissional como professor envolve a capacidade 
de assumir os papéis, as normas e os valores fundamentais da 
profissão” (PONTE; OLIVEIRA, 2002, p. 150).

Reside aí a importância de que processos formativos di-
recionem esforços à constituição, mobilização e reflexão da/so-
bre/para a identidade de seus formandos, possibilitando estru-
turas de adequação aos prováveis contextos de trabalhos, pois 
“a formação inicial será tanto mais importante para a carreira 
do futuro professor quanto mais próximo ela estiver da cons-
trução identitária desse sujeito” (D’ÁVILA, 2007, p. 237).

É importante, assim, que os cursos de formação inicial 

dediquem maior atenção e espaços ao trato para com 

a identidade docente. [...] que se conheça os elementos 

identitários que constituem o professor, para que 

estes sejam tidos como suportes e orientadores da 

formação, valorizando as histórias de vida dos sujeitos, 

as práticas pedagógicas (passadas, presentes e futuras), 

e, principalmente, os contextos, as ações e vivências na 

formação inicial que moldam o futuro professor (MELO; 

SOUSA; SILVA, 2021, p. 259).

Chamamos nesta apreciação de elementos identitários 
aspectos que implicam na estabilização ou na instabilidade 
da identidade do sujeito, gerando a afirmação da mesma ou o 
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questionamento, que, por vezes, precede a mudança. São mo-
mentos, contextos, situações, ações formativas que mobilizam 
a percepção dos formandos acerca da profissão e de seu lugar 
dentro dela. Embora nem todas usem esse termo, é considerá-
vel o número de pesquisas que abordam tais elementos estru-
turantes do processo identitário, seja na formação do professor, 
de modo geral, ou em formações específicas. É sobre tais ele-
mentos que discutiremos na seção seguinte.

4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA IPD PRE-
SENTES NA FORMAÇÃO INICIAL EM MATEMÁ-
TICA

Entre tais elementos, um que figura, se não todas, gran-
de parte da literatura nesse âmbito, é a história de vida do li-
cenciando. É discurso consensual entre os autores da área que 
a trajetória de vida é um importante pilar sobre o qual se cons-
trói a identidade, como indivíduo e, por conseguinte, como 
professor, e que nossas crenças, vivências e experiências são 
peças-chave nesse processo.

Sob essa ótica, Oliveira (2004, p. 119), defende que “as 
motivações que levam o futuro professor a decidir-se por esta 
profissão desempenham um papel importante na forma como 
este encarará a formação inicial e como se dedicará, posterior-
mente, à sua actividade profissional”. Nesse sentido, “recomen-
da-se fortemente que na formação inicial se procure conhecer 
as narrativas dos professores que contêm as suas preocupações 
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e ambições relativamente ao ensino e à profissão” (OLIVEIRA, 
2004, p. 117-118).

Compreendemos, ainda, que essa etapa do processo for-
mativo “[...] deve ajudar os futuros professores a tomar consci-
ência do seu desenvolvimento pessoal e para tal torna-se neces-
sário recuar até aos primeiros pensamentos de se tornar pro-
fessor” (OLIVEIRA, 2004, p. 120). Em suma, a formação inicial 
será mais efetiva se não só possibilitar, mas proporcionar a ação 
investigativa do lugar que a profissão ocupa no projeto de vida 
do professor que se forma, o que envolve uma articulação entre 
passado, presente e futuro.

Outro aspecto recorrente na discussão do processo de 
constituição identitária são os saberes mobilizados na forma-
ção e prática do professor, os saberes da docência. A noção por 
trás da expressão “mobilizar saberes” “transmite uma ideia de 
movimento, de construção, de constante renovação, de valori-
zação de todos os saberes e não somente do cognitivo; revela 
a intenção da visão da totalidade do ser professor” (SANTOS; 
RODRIGUES, 2010, p. 24). A discussão envolvendo os saberes 
da docência é um tópico à parte, muitas vezes controverso, 
consideravelmente discutido por estudiosos da educação, por 
configurar um elemento primordial da formação e prática do 
professor.

Na visão de Tardif (2014, p. 11), 

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber 

dos professores é o saber deles e está relacionado com a 
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pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e 

com a sua história profissional, com as suas relações com 

os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares, 

etc. (grifo nosso).

Uma importante contribuição à discussão dos conhe-
cimentos dos professores é o proposto por Lee S. Shulman 
(1986), que propõe uma nova categoria de conhecimento, qual 
seja o Conhecimento Pedagógico – ou didático – do Conteúdo 
(Pedagogical Content Knowledge – PCK), considerado um sa-
ber específico do professor, reforçando o caráter profissional 
da docência.

Partindo dessa proposição em direção à especificidade 
dos saberes relativos ao professor de Matemática, nosso campo 
de interesse, outros pesquisadores avançaram na discussão. É o 
caso do grupo liderado por Deborah Ball, que conceituou uma 
teoria baseada na prática, da qual parte o conceito de Conhe-
cimento Matemático para o Ensino (Mathematical Knowledge 
for Teaching – MKT), entendido como o conhecimento neces-
sário para realizar o trabalho de ensino da Matemática (BALL; 
THAMES; PHELPS, 2008).

É também o caso do grupo espanhol liderado por José 
Carrillo, que, refinando ainda mais o modelo MKT, elaborou 
o conceito de Conhecimento Especializado do Professor de 
Matemática (Mathematical Teacher’s Specialised Knowledge – 
MTSK), que considera todo o conhecimento do professor como 
especializado, seja ele matemático ou didático do conteúdo. 
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Cabe ressaltar que um aspecto que avança na conceituação des-
ses conhecimentos é a relação estabelecida entre as crenças dos 
professores (na Matemática e em seu ensino e aprendizado) e 
os outros conhecimentos do modelo MTSK (CARRILLO et al., 
2014).

Nota-se, assim, que os avanços nesses estudos sugerem 
uma aproximação à esfera subjetiva dos conhecimentos. As 
crenças dos professores, reiteramos, estão intimamente rela-
cionadas à identidade docente, sejam elas sobre o conteúdo que 
ensinam ou sobre o ensino e aprendizagem em si. Os saberes 
(ou conhecimentos) dos professores (de Matemática) guardam, 
desse modo, relação intrínseca com suas IP. Relação essa que 
carece de outros estudos para ser melhor delineada e compre-
endida, dentro do contexto da formação e da prática docente, 
demarcando tal âmbito de pesquisa como promissor para in-
vestigações futuras.

Arrematando a discussão dos saberes dos professores, 
apontam Santos e Rodrigues (2010) que, considerando a indis-
sociabilidade entre a formação e a prática, “Esses saberes são 
transformados e/ou ressignificados e passam a integrar a iden-
tidade do professor, constituindo-se em elemento fundamental 
nas práticas e decisões pedagógicas [...]” (p. 22-23), de modo 
que faz-se “[...] necessário estudar o saber relacionando-o com 
os elementos constitutivos da identidade do professor e, conse-
quentemente, do trabalho docente” (p. 21).

Ainda relativo aos saberes, nesse processo constitutivo da 
identidade, estão também os currículos dos cursos de forma-
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ção, que são a sistematização dos propósitos formativos. Essa 
relação dá-se por ser o currículo uma tentativa organizacio-
nal de componentes que mobilizem os saberes tidos essenciais 
para a formação do licenciando. Como mencionado, a identida-
de do curso implica na identidade do professor que se forma, 
em grande parte através da materialização de seu currículo, 
que não se dá, certamente, de maneira integral e linear, mas 
por considerar que os saberes em suas diversas manifestações 
sejam decorrentes do que envolve o currículo formal ou até 
mesmo do que aprendemos com o currículo oculto.

Os currículos são postos em prática articulados a diver-
sos elementos, o que os coloca em posição de implicar na for-
mação, mas não de defini-la. Em outras palavras, nossa forma-
ção não é o currículo que a orienta, mas, sim, as possibilidades 
que nascem de sua efetivação. Por isso que, ao estudarmos a 
identidade dos professores, faz-se necessário um olhar atento 
aos currículos intencionados e praticados, salientando sua dis-
tinção, pois são pistas importantes nessa investigação. 

Diante do apresentado, é razoável inferir que, com o pas-
sar dos tempos, ao menos no campo teórico, a identidade das 
licenciaturas em Matemática vem convergindo a uma forma 
específica, modelada a partir dos saberes especializados, dis-
tanciando-se da identidade do bacharelado, afim de implicar 
apropriadamente na formação de futuros professores. Em se 
tratando das normatizações dos currículos dos cursos, todavia, 
não podemos afirmar o mesmo, visto os percalços e retrocessos 
que as disputas curriculares impõem à prática formativa. 
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O contato com a vivência escolar é, sem dúvidas, outro 
elemento identitário importante nos cursos de formação de 
professores. Representada também através das configurações 
curriculares aqui discutidas, a prática profissional apresenta-
-se como aspecto mobilizador da identidade, decorrendo daí a 
importância de estar incluso no processo formativo do profes-
sor. Muitos pesquisadores vêm dedicando esforços em discutir 
a importância da articulação entre teoria e prática à formação e 
desenvolvimento profissional docente (PIMENTA, 1999).

Nesse contexto localizam-se as discussões em torno do 
estágio supervisionado, enquanto ação formativa de professo-
res, e, sobretudo, enquanto implicador da constituição identi-
tária. No entendimento de Sabino, Lima e Silva (2013, p. 55),

[...] reconhecidamente, o estágio é fundamental na consti-

tuição da identidade docente, entendido como contato sis-

temático dos alunos com o contexto de trabalho que lhes 

possibilita articular saberes curriculares e experiências 

constituídas ao longo da vida e da formação para a docên-

cia.

Além desse componente, que há muito figura a parte 
obrigatória dos currículos das licenciaturas, iniciativas outras 
vêm somar a essa dimensão formativa que aborda os sabe-
res mobilizados na prática da docência, tais como os recentes 
programas de iniciação à docência, Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa Residência 
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Pedagógica (PRP). Não é foco deste texto, todavia, aprofundar 
discussões nesse sentido.

Evidentemente há incontáveis outros elementos iden-
titários na formação inicial do professor (principalmente se 
considerarmos as subjetividades envolvidas), delineados em 
pesquisas outras, ou sequer ainda vislumbrados, os quais não 
abordamos. Isso sem mencionar aqueles que figuram outros 
contextos que não os formativos, como os presentes na inser-
ção e no desenvolvimento profissional e ao longo da própria 
trajetória docente. Mas para os propósitos aqui traçados nos 
damos por satisfeitos com a discussão realizada, partindo, as-
sim, para nossas considerações de fecho.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente escrita preocupou-se em abordar implicações 
da formação inicial na constituição identitária do professor de 
Matemática. Para tanto, coube levantarmos aspectos da confi-
guração legal dessa etapa formativa, e, ainda, abordar as rever-
berações desse processo de formação e socialização prévia na 
profissão, na constituição do profissional docente, que agrega à 
sua identidade pessoal elementos relativos à docência. Por fim, 
apresentamos brevemente elementos que entendemos com-
por esse itinerário de processos identitários pelos quais passa o 
professor em formação, não ignorando, todavia, a existência de 
outros e as subjetividades de cada percurso formativo.

Há, contudo, um outro elemento que para nós ganha 
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acentuada importância nessa análise, qual seja a figura do for-
mador da licenciatura. É sobre esse elemento identitário que 
nossas atenções têm se voltado mais profundamente, por en-
tendermos que esse sujeito, sua prática formativa, crenças mo-
bilizadas, e as relações que estabelece no contexto da formação 
(que pode ou não envolver o afeto e a admiração), entre outros, 
são aspectos fundantes das identidade forjadas e reelaboradas 
no seio da formação inicial (MELO, 2021).

Para efeito deste texto, contudo, consideramos haver 
atingido o objetivo de discutir as relações estabelecidas entre 
a formação inicial e a constituição identitária do professor de 
Matemática, e, ainda mais, evidenciado as potencialidades que 
as licenciaturas têm de incidir ainda mais positivamente nesse 
processo, quanto mais próximas da subjetividade docente esti-
verem. 
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CAPITULO 6 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: IMPLI-

CAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS

Antonio Evanildo Cardoso de Medeiros Filho1

Paulo Rogério de Lima2

Antonio Germano de Magalhães Junior3

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na busca de promovermos reflexões sobre Estágio Cur-
ricular Supervisionado na formação de professores, partimos 
da seguinte indagação: Que implicações teórico-práticas dos 
Estágios Curriculares Supervisionados na formação de profes-
sores, em especial de Educação Física? A partir dessa questão 
norteadora, desenvolvemos esta seção com o objetivo de com-
preender a importância dos Estágios, destacando aspectos da 
legislação e descortinando as implicações teórico-práticas dos 
Estágios na formação de professores de Educação Física.

Para isso, realizamos uma pesquisa de abordagem qua-
1  Doutorando e Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE/PPGE).
2  Doutorando e Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE/PPGE).
3  Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Pós-doutorado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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litativa, explorando a legislação educacional que regulariza e 
fundamenta o Estágio Curricular Supervisionado, e adotan-
do como aportes teórico-metodológicos os escritos de Ghedin, 
Oliveira e Almeida (2015), Lima (2012), Piconez et al. (2012), 
Pimenta e Lima (2017) e Zabalza (2014). Esperamos que este 
estudo possa contribuir na formação dos estagiários, professo-
res orientadores4, supervisores e de todos que estão envolvidos 
nesse componente curricular. Para melhor compreensão, após 
estas considerações iniciais, discutiremos sobre a “legislação do 
Estágio na formação de professores”, seguindo com as “Impli-
cações teórico-práticas dos Estágios na formação de professo-
res”; e, por fim, as considerações finais.

O que se espera de um curso de licenciatura é uma for-
mação capaz de preparar os futuros professores para o exercí-
cio da docência no contexto escolar e educacional, sendo estes 
contextos complexos, desafiadores, dinâmicos e contraditórios. 
Nesse sentido, aproximar os docentes em formação da realida-
de profissional, de uma maneira que possa promover aprendi-
zagens significativas, é uma das atribuições dos cursos de for-
mação, os quais utilizam estrategicamente do desenvolvimento 
do Estágio Curricular Supervisionado obrigatório (GHEDIN; 
OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015; PICONEZ et al., 2012; PIMENTA; 
LIMA, 2017).

Assim, o Estágio é um componente da formação inicial 
de professores que aproxima o licenciando da realidade escolar 
e educacional. Essa aproximação, se bem articulada, pode in-
4  Consideramos “orientador” o professor do curso de formação, e “supervisor” o professor da escola 
campo.
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fluir na mobilização de saberes e na construção da identidade 
docente. Contudo, a realização do Estágio tem sido permeada 
por uma diversidade de desafios (planejamento pedagógico, 
relação universidade e escola, engajamento do corpo docente, 
dentre outros), que pode impactar direta e indiretamente na 
qualidade do desenvolvimento desse componente curricular 
(LIMA; 2012; PIMENTA; LIMA, 2017). 

Diante disso, o desenvolvimento desse componente cur-
ricular não deve acontecer de forma desarticulada, fragmen-
tada, parcial ou como mera atividade protocolar de um curso, 
é preciso que se desenvolva de modo a propiciar experiências 
que promovam a formação satisfatória para o exercício da do-
cência. Portanto, a atenção dada ao estágio deve ser constante 
em todos os cursos de licenciaturas, inclusive, os de Educação 
Física. 

Em estudo desenvolvido por Medeiros Filho e Lima 
(2020) foi evidenciado que os estagiários de Educação Física 
convivem com alguns desafios, tais como: o pouco preparo dos 
professores que acompanham o estágio na escola, o distan-
ciamento entre universidade e escola, falta de infraestrutura 
adequada das escolas e escassez de materiais. Por outro lado, 
foram destacados como potencialidades: o desenvolvimento de 
competências e habilidades inerentes à docência, a possibilida-
de de identificação profissional do estagiário, a reflexão sobre 
o “ser professor”, a aproximação com a realidade escolar e o 
desenvolvimento do senso de responsabilidade.
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2 LEGISLAÇÃO DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Iniciamos essa discussão, nos reportando à Lei nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, a qual dispõe sobre o estágio de 
estudantes. Nesta Lei, o Estágio é concebido como “[...] ato 
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 
de educandos [...]” (BRASIL, 2008), estimulando o desenvolvi-
mento de competências inerentes à área de atuação profissio-
nal, além de valores e normas para a vida prática social.

Esta Lei contribuiu para uma melhor organização dos es-
tágios, tanto no que diz respeito à ampliação dos direitos dos 
estagiários, quanto para a instituição formadora e instituição 
concedente. Com a sua promulgação, passamos a repensar o 
Estágio não como uma atividade meramente burocrática, de 
cumprimento de protocolo e de utilização de mão de obra ba-
rata, mas como uma atividade educativa e transformadora sob 
dispositivo jurídico.

É importante frisar que desde a década de 1940 foram 
instituídas normas legais para o direcionamento dos Estágios 
na formação de estudante, como exemplo, a) o Decreto-
Lei nº 4.073/42, correspondente a Lei orgânica do ensino 
industrial, b) a Portaria nº 1.002, do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, a qual “institui nas empresas a categoria de 
estagiário e dá outras providências”, c) o Decreto nº 66.546/70, 
destinada à “implementação de programa de estágios práticos 
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para estudantes do sistema de ensino superior de áreas 
prioritárias”, d) o Decreto nº 75.778/75, que “dispõe sobre o 
estágio de estudantes de estabelecimento de ensino superior 
e de ensino profissionalizante de 2º grau, no Serviço Público 
Federal”, e) a Lei nº 6.494/77, a qual “dispõe sobre os estágios 
de estudantes de estabelecimento de ensino superior e ensino 
profissionalizante do 2º Grau e Supletivo”, e f) o Decreto nº 
87.497/82, que regulamenta a Lei exposta anteriormente. 

Estas legislações, embora importantes na fundamenta-
ção legal dos Estágios, não foram suficientes para oportunizar 
processos educativos, uma vez que atendiam muito mais as 
exigências do mercado do que mesmo das instituições forma-
doras. As vivências ocorriam, muitas vezes, sem o termo de 
compromisso e, até mesmo, sem supervisão pedagógica. Dian-
te da inexistência do termo de compromisso formal entre as 
partes envolvidas (estagiário, curso de formação e instituição 
concedente), as vivências eram realizadas sob as normas e exi-
gências das empresas (COLOMBO; BALLÃO, 2014).

No entanto, com a implementação da Lei nº 11.788 de 
2008, os Estágios de estudantes ganharam uma nova recon-
figuração, momento em que passou a exigir o termo de com-
promisso firmado entre os estagiários, instituição formadora 
e a instituição concedente, responsabilidade da instituição for-
madora e da concedente na supervisão e orientação dos esta-
giários, definição da carga horária máxima diária e semanal de 
atuação dos estagiários, concessão de bolsa-auxílio, exigência 
de relatórios das atividades desempenhadas, dentre outras.
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Quanto à importância do termo de compromisso, do-
cumento no qual registramos todas as exigências aludidas no 
parágrafo anterior, concordamos com Zabalza (2014) quando 
alerta que nada adianta da assinatura do termo por parte dos 
envolvidos (estagiário, curso de formação e instituição conce-
dente) se estes não mantiverem uma relação equilibrada e si-
nergética. Assim, cada parte envolvida poderá assumir o seu 
compromisso na qualificação da formação dos futuros profes-
sores.

Adentrando, especificamente, na formação de profissio-
nais da educação, salientamos a importância da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/1996 (BRA-
SIL, 1996) para discussão dos Estágios na formação inicial, es-
pecialmente no Art. 61, quando destaca a importância dos es-
tágios na associação entre teoria e prática. Mais recentemente, 
no Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2014), também 
é possível encontrar estratégias em prol da valorização dos Es-
tágios na formação dos profissionais da Educação. Como exem-
plo, a estratégia 12.8, a qual estimula a oferta de Estágios na 
formação superior e, principalmente, a estratégia 15.8, em que 
acentua a importância das práticas de ensino e dos estágios na 
articulação entre a formação e realidade da Educação Básica.

Atualmente, a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezem-
bro de 2019, a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) para a Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica, menciona a importância da supervisão de professores 
mais experientes da escola campo e a articulação das atividades 
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realizadas na universidade com as atividades desenvolvidas no 
local do estágio, de modo que coloquem em práticas as aprendi-
zagens obtidas no curso de formação, envolvendo atividades de 
planejamento, regência e avaliação. Para acompanhamento e 
direcionamento dessas atividades, a referida DCNs evidencia a 
importância do engajamento do corpo docente, somado com a 
articulação dos conhecimentos problematizados no curso com 
a realidade das escolas campo (BRASIL, 2019).

Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais para for-
ma¬ção de professores de Educação Física, explicita que a ma-
triz curricular dos cursos deverá conter as práticas de Estágio 
de modo que alcance 20% das horas que integralizam o curso, 
sendo esse aprendizado

[...] em ambiente de prática real, e deverá considerar as po-

líticas institucionais de aproximação ao ambiente da escola 

e às políticas de extensão na perspectiva da atribuição de 

habilidades e competências [...] (BRASIL, 2018).

Diante do cenário apresentado, podemos considerar um 
avanço na legislação sobre Estágio nas últimas décadas, princi-
palmente com a implementação da Lei 11.788 de 2008, embora 
reconheçamos que muito do que a referida lei aborda, ainda 
precisa ser respeitado pelos gestores educacionais e das insti-
tuições concedentes. Após tratarmos um pouco das legislações 
educacionais que trazem orientações para o planejamento e 
execução do Estágio, abordaremos, a seguir, as implicações dos 
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Estágios na formação de professores, especialmente de Educa-
ção Física. 

3 IMPLICAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS DOS ESTÁ-
GIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Embora reconheçamos que a legislação educacional 
tem avançado com contribuições substanciais para o desen-
volvimento dos Estágios nos cursos de formação de professo-
res, ainda há inúmeros desafios a serem pensados, refletidos, 
contextualizados e redirecionados. Para melhor compreensão 
estruturamos na Figura 1 algumas das implicações teóricas e 
práticas que ainda perpassam os cursos de formação de profes-
sores, inclusive o de Educação Física.

Figura 1. Estágio Curricular Supervisionado na formação de professores: 

Implicações teóricas e práticas

Fonte: Elaboração própria 2020.
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Conforme elencado na Figura 1, um dos primeiros de-
safios ocorre no planejamento pedagógico do curso e da insti-
tuição concedente, em que nem sempre evidenciamos um elo 
entre as atividades dessas duas instituições. Conforme Zabalza 
(2014) há casos em que a unidade concedente não se sente res-
ponsabilizada em colaborar com a formação dos estagiários, 
situação que descaracteriza o processo educativo do Estágio, 
uma vez que as vivências podem ficar restritas às atividades 
técnicas e burocráticas.

Dentre outros fatores, a hierarquização entre universi-
dade e escola constituída equivocadamente, ao longo do tem-
po, em que a primeira produz e dissemina conhecimento, e a 
segunda o “aplica”, pode provocar essa desarticulação e a não 
realização de um planejamento coletivo entre essas duas insti-
tuições (PIMENTA; GHEDIN, 2006; GHEDIN; OLIVEIRA; AL-
MEIDA, 2015). Nessa direção, é relevante frisar que as escolas 
possuem suas múltiplas demandas, principalmente com as exi-
gências de bons desempenhos nas avaliações em larga escala 
(avaliações externas), as quais estão atreladas às políticas de 
bonificação e financiamento educacional. Assim sendo, acaba, 
muitas vezes, não priorizando outras atividades que também 
são importantes para a organização e funcionamento escolar, 
como é o caso da sua articulação com a universidade (PIMEN-
TA; LIMA, 2019).

Somado a essa realidade, há contextos que os professo-
res da escola campo não se sentem responsáveis pela formação 
dos estagiários, justificando-se, muitas vezes, pela inexistên-
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cia de dispositivos legais que aponte sua obrigatoriedade, o seu 
papel nessa formação e o retorno financeiro por conduzir esse 
processo, juntamente com o professor da universidade. Con-
sequentemente, suas contribuições ficam pautadas numa di-
mensão de “boa vontade” (IZA; SOUZA NETO, 2015). De acor-
do com Pimenta e Lima (2019) essa realidade não ocorre na 
mesma proporção com o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), em que os envolvidos são con-
templados com bolsas (professores da universidade, da escola 
campo e estagiários).

Não como forma de sanar esse problema, mas amenizá-
-lo, elucidamos a fala de uma professora de uma escola pública 
que estava palestrando em um Webinário intitulado “Estágio 
supervisionado e os desafios da atual conjuntura educacional e 
social: limites e perspectivas para a formação de professores”, 
realizado nos dias 23 e 24 de julho de 2020, onde relatou que a 
escola em que estava atuando vinha elaborando um documen-
to interno para orientar as atividades dos estagiários e profes-
sores dentro da escola. Corroboramos com a fala e iniciativa da 
professora, complementando com a importância da participa-
ção dos cursos de formação de professores na elaboração desse 
documento interno para que resulte em um projeto comparti-
lhado (ZABALZA, 2014).

Essa aproximação não pode ocorrer apenas ao final do 
semestre quando os professores supervisores da escola campo 
são convidados para participar de um simpósio, seminário ou 
outro evento organizado pelos estagiários e os professores da 
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universidade. Ou seja, essa relação próxima precisa iniciar des-
de o planejamento do processo formativo e se perpetuar até o 
seu encerramento (PIMENTA; LIMA, 2017).

Além da aproximação do curso de formação com a escola 
campo, destacamos a necessidade da articulação entre os com-
ponentes curriculares. Na licenciatura em Educação Física, por 
exemplo, os professores que estão à frente dos componentes 
curriculares chamados popularmente como práticos ou bioló-
gicos (fisiologia, anatomia, biomecânica, etc.) têm dificuldades 
de contextualizar os conteúdos com os demais componentes 
curriculares chamados de “eminentemente pedagógicos” como 
é o caso da didática e fundamentos da educação (ALMEIDA, 
2015). Diante desse contexto, o planejamento pedagógico in-
tegrado e interdisciplinar, bem como o engajamento entre os 
professores do colegiado, pode consubstanciar a organização e 
sistematização das unidades didáticas e os conteúdos ao longo 
do curso, evitando sobreposição de conteúdos que podem ser 
indispensáveis na formação dos futuros professores.

O distanciamento entre o curso de formação e a esco-
la campo, assim como entre os componentes curriculares do 
curso de formação pode influir de forma negativa na formação 
e atuação dos estagiários. Nesse ensejo, pode precarizar o en-
contro dos licenciandos com a profissão, com os profissionais 
experientes, com as instituições, com a teoria, com outros estu-
dantes e consigo mesmo (ZABALZA, 2014). Como consequência 
dessa suposta desarticulação, o Estágio perde a sua função de 
oportunizar uma formação intelectual, prática, social, pessoal, 
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pois as experiências na escola campo acabam se limitando às 
atividades exclusivamente técnicas e burocráticas, tais como: 
realização da frequência diária, aplicação de provas, organiza-
ção da sala de aula, confecção de materiais didático-pedagógi-
cos com materiais alternativos, auxílio ao professor supervisor 
na busca de materiais em outro espaço da escola (sala de pro-
fessores, laboratórios, almoxarifado, etc.).

Essa realidade pode ser constatada nos próprios relató-
rios elaborados pelos estagiários, ferramenta em que expres-
sam, muitas vezes, de forma descritiva e acrítica as suas vivên-
cias no Estágio. Preocupado com a passividade dos estagiários 
ao relatarem suas vivências, Zabalza (2014) desenvolveu uma 
estratégia para avaliação dos relatórios, que vai do nível 0 (zero) 
ao nível 5 (cinco). Os relatórios que se aproximam do menor 
nível, são aqueles que se limitam nas descrições de informa-
ções burocráticas em relação à carga horária e documentos, já 
os que se se encontram mais próximo do maior nível, apresen-
tam uma relação das suas vivências com as dos colegas, com os 
conhecimentos vivenciados nos componentes curriculares do 
curso e com as experiências publicizadas na literatura científica 
especializada. Essa proposta faz com que os estagiários possam 
se atentar para registros mais sistematizados dos conhecimen-
tos, pontuando vivências reflexivas a partir do contato com a 
realidade educacional.

O que se tem percebido, é que as vivências, por vezes, 
ficam limitadas às atividades realizadas em sala de aula. Para 
Piconez et al. (2012), não podemos restringir a prática docen-
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te apenas entre as “quatro paredes” da sala de aula, como se 
pudéssemos isolá-la do contexto escolar e educacional. Com-
plementando, Lima (2012) sugere que os estagiários possam 
conhecer outros ambientes que influem direta e indiretamente 
no trabalho de sala de aula, como exemplo, sala de professores, 
secretaria da escola, laboratórios, quadra esportiva, corredo-
res, cantina, até mesmo os murais expostos nos corredores e os 
possíveis desenhos (grafites) e mensagens escritas nas paredes 
da escola, inclusive nas do banheiro, os quais expressam valo-
res dos que ocupam o espaço escolar.

É necessário que além das vivências em espaços que 
excedam o ambiente de sala de aula, possamos promover 
o exercício da reflexão, sendo esta individual, coletiva e 
fundamentada na literatura científica especializada. Para tanto, 
instrumentos como diário de bordo e diário de campo podem 
auxiliar os estagiários nessa prática reflexiva (CARVALHO, 
2017). Como auxílio na condução das ações reflexivas, colocamos 
em relevo quatro fases para uma reflexão crítica sugerida por 
Smyth (1992) e apontada pelo professor José Carlos Libâneo 
ao discutir sobre a reflexividade e formação de professores, a 
saber: a) descrever, b) informar, d) confrontar e, c) reconstruir 
(LIBÂNEO, 2006). Respectivamente, lançamos as seguintes 
perguntas: “O que estou fazendo? Que significado tem o que 
faço? Como cheguei a ser ou agir desta maneira? Como poderia 
fazer as coisas de um modo diferente?”. Estas indagações po-
dem auxiliar os estagiários e professores a se distanciar de prá-
ticas transmissoras, individualistas e burocratizadas, por outro 
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lado, aproximá-los de práticas autônomas, críticas e dialógicas. 
De acordo com Zabalza (2014) a reflexão é o nosso agir 

intelectual sobre as experiências, sendo assim, ação indispen-
sável na atuação dos estagiários. Ressalta, ainda, a importância 
do Estágio sob um prisma reflexivo, pois permite o licenciando 
“[...] transformar em ações práticas o que se assimilou como 
experiência mental (a teoria) e transformar em teoria o que foi 
vivenciado como prática” (ZABALZA, 2014, p. 189).

No debate sobre a indissociabilidade teoria-prática na 
formação de professores no Brasil, cresce, especialmente na 
década de 1990, a discussão sobre o estágio com pesquisa, sen-
do potencializado ao se pensar numa formação e atuação de 
um professor pensante e intelectual, situado no tempo e no es-
paço (PIMENTA; LIMA, 2017; GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 
2015). No entanto, nem sempre os cursos de formação conse-
guem despertar o interesse dos licenciando pela pesquisa.

O Estágio com pesquisa aparece como proposta poten-
cializadora de práticas reflexivas no decurso da formação do 
licenciando. Ghedin, Oliveira, Almeida (2015) em seu livro in-
titulado “Estágio com Pesquisa” compreendem que essa pro-
posta pode ajudar a inibir vivências passivas e acríticas dos es-
tagiários, passando, dessa forma, a conhecer, descrever, apre-
ender, construir e reconstruir conhecimentos relacionados ao 
contexto escolar e educacional. Os autores declaram que com a 
pesquisa:

[...] o professor torna-se um sujeito que além de produzir 



Antonio Evanildo C. de M. Filho; Paulo Rogério de Lima; Antonio G. de M. Junior | 169

Série Saberes e Fazeres da Educação: volume 15

seu próprio conhecimento, ele se torna aquele que também 

e construtor de seu próprio modo de ser e de fazer-se auto-

nomamente à medida que produz o próprio conhecimento, 

à medida que o professor reelabora seu saber, transforma a 

informação em conhecimento e isso o lança na direção do 

infinito (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p.54).

Para Zabalza (2014), os currículos dos cursos de forma-
ção de professores precisam considerar a pesquisa como prin-
cípio cognitivo e formativo, proporcionando aos licenciandos 
uma postura investigativa frente às vivências no contexto esco-
lar e educacional. Essa realidade pode promover a concretiza-
ção da unidade teoria-prática e a articulação dos Estágios com 
os demais componentes curriculares do curso.

Nessa esteira, Carvalho (2017) discute sobre a importân-
cia de projetos de pesquisa nas vivências nos Estágios, conside-
rando que a formação inicial e atuação profissional de professo-
res não pode se bastar na mera transmissão de conhecimento. 
Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) ressaltam que a atuação dos 
professores deve superar a aplicação de conteúdos oriundos de 
um currículo prescrito, defendendo uma formação e atuação 
assentada na autonomia, autoria e protagonismo, em que pos-
sam problematizar e ressignificar suas práticas.

A inserção do licenciando no contexto real de trabalho 
faz com que o experiencie algumas nuances inerentes à pro-
fissão, o que viabiliza a elaboração de problema de pesquisa a 
ser investigado durante o tempo e espaço dos Estágios. Para 
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Carvalho (2017), a elaboração de projetos de pesquisa pode 
aproximar os estagiários de procedimentos de pesquisas quan-
titativa e/ou qualitativa, consequentemente, envolvendo-os em 
entrevistas, aplicação de questionários, análise da legislação e 
de documentos próprios da escola, leitura e interpretação de 
indicadores sociais e educacionais.

Sobre a adoção de uma postura investigativa na forma-
ção e atuação docente, Pimenta e Lima (2017) relatam a impor-
tância de projetos de ensino e pesquisa que auxiliem os alunos 
a compreender e analisar suas inquietações de modo que sina-
lizem respostas provisórias a partir de suas experiências e a da 
revisão de literatura especializada. Além disso, consideram que 
o estágio com pesquisa e a pesquisa no estágio contribuem não 
apenas na formação do licenciando, mas também na formação 
e desenvolvimento dos profissionais da escola campo que estão 
envolvidos em práticas formativas nos Estágios.

Para uma prática reflexiva e o desenvolvimento de ca-
pacidades, atitudes e conhecimentos, também faz necessária 
a presença da supervisão pedagógica (ALARCÃO, 2011). Tra-
tando-se especificamente do componente de Estágio, Zabalza 
(2014) realça que a qualidade das vivências depende também 
da qualidade das supervisões pedagógicas. Nessa vertente, con-
sideramos indispensáveis as orientações permanentes, tanto 
do professor do curso de formação, quanto do professor super-
visor da escola campo. Para tanto, esses profissionais precisam 
de condições adequadas de trabalho para poder acompanhar e 
orientar os estagiários ao longo de suas experiências.
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Nesse ínterim, podemos sinalizar alguns indicadores que 
podem elevar a qualidade das supervisões pedagógicas, como 
exemplo, a relação “professor orientador-estagiário-professor 
supervisor”; frequência de supervisões ou orientações; e con-
dições de trabalho do professor orientador. A relação entre o 
professor do curso de formação e o professor da escola campo 
e destes com os estagiários precisa se dar desde o planejamento 
inicial do componente curricular e perdurar no decorrer das 
vivências dos estagiários nas escolas. Infelizmente, essa rela-
ção nem sempre ocorre, limitando-se na realização de diálogos 
nos momentos que o professor do curso de formação se deslo-
ca para a escola campo para acompanhar a regência de classe. 
Este deslocamento ocorre, em algumas realidades, de forma 
pontual (ISBARROLA; COPETTI, 2018).

Defendemos que, tal como o diálogo e o planejamento 
entre os envolvidos, as experiências e os conhecimentos pro-
blematizados e mobilizados pelos professores orientadores e 
supervisores também precisam ser suficientes para influenciar 
nas ações reflexivas e nas tomadas de decisão dos estagiários 
ao longo das vivências, envolvendo tanto as capacidades huma-
nas quanto técnico-profissionais (PIMENTA; LIMA, 2017). Al-
gumas iniciativas podem fortalecer a qualidade das orientações 
e supervisões, tais como a participação em eventos, produção 
de pesquisas sobre estágio, orientação de trabalho de conclusão 
de curso e o próprio diálogo entre os professores envolvidos e 
os estagiários.

O número limitado de orientações por parte dos profes-
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sores universitários interfere negativamente nos processos de 
ensino-aprendizagem, sendo esta realidade criticada pelos es-
tagiários e professores quando indagados sobre a qualidade e 
frequência das orientações do professor do curso de formação 
(SILVA; SOUZA; CHECA, 2010). No entanto, é necessário pon-
derar alguns fatores, como exemplo, a carga horária e os recur-
sos destinados para deslocamento até a escola campo. Nesse 
ensejo, estudos como o de Silva (2018) e Silva, Souza e Checa 
(2010) apontam que a carga horária e a quantidade de estagi-
ários para orientá-los influenciam de forma negativa na quali-
dade do processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, as 
ações podem ficar circunscritas a atividades burocráticas, como 
assinaturas de termos e preenchimento de planilhas.

É importante frisar, que atuando como professor 
orientador de estágio, o primeiro autor deste capítulo, certo dia, 
no corredor da universidade, uma aluna estagiária do curso de 
Educação Física levantou as seguintes indagações: professor, 
por que a roda de conversa para discutirmos as nossas vivências 
no Estágio ocorrem apenas no último dia da disciplina? Por 
que não realizamos esses momentos outras vezes no decurso? 
Estas perguntas me levaram a refletir e problematizá-las em 
reunião de colegiado, momento que todos os professores 
argumentaram que mesmo cientes da importância e necessidade 
de proporcionar momentos formativos no transcorrer das 
experiências, as condições de trabalho não eram suficientes 
para atender essa demanda.

Faz-se necessário buscarmos melhores condições de tra-
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balho para evitar práticas desassistidas e desacompanhadas, 
como exemplo, a ampliação da carga horária, vínculo institu-
cional (efetivo), estímulo financeiro para despesas de locomo-
ção e até mesmo a disponibilidade e uso de ferramentas tecno-
lógicas para facilitar a comunicação e avaliação dos processos 
formativos. Quanto à avaliação dos processos formativos no 
Estágio, ressaltamos que deve ter início ainda no projeto cur-
ricular, perdurando no processo e também a partir dos seus 
resultados. O exercício da avaliação pode nos indicar se a pro-
posta implementada está de acordo com o projeto pedagógico 
do curso e com a legislação vigente, bem como se a sua concre-
tização condiz com o que foi planejado inicialmente, o que pode 
indicar novos caminhos a serem percorridos.

Enfatizamos que para promover boas práticas nos pro-
cessos formativos desse componente curricular, é útil o uso de 
avaliações, as quais podem contribuir na ampliação dos conhe-
cimentos sobre Estágio, no delineamento e reconfiguração das 
propostas formativas (ZABALZA, 2014). No entanto, transfor-
mar as experiências em documentos que possam ser analisa-
dos, parece ser um desafio dos colegiados. Diante disso, “Deve-
ríamos estabelecer o princípio de que não se faz coisa alguma 
que fique sem ser registrada ou documentada: em áudio, vídeo, 
materiais, relatórios de práticas, entre outros” (ZABALZA, 2014, 
p. 264-265). Estes materiais podem auxiliar numa análise cri-
teriosa da proposta formativa e das experiências, podendo ser 
utilizados em constantes aprimoramentos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer dessa discussão, abordamos a importância 
do Estágio na formação de professores, destacando alguns as-
pectos da legislação e as implicações teórico-práticas do refe-
rido Estágio na formação docente. Reforçamos a ideia de que 
os desafios que permeiam os processos formativos desse com-
ponente curricular precisam ser discutidos e analisados pelos 
colegiados dos cursos de formação, considerando as contribui-
ções dos estagiários, professores e gestores da escola campo, 
pois como já mencionado, é necessário um projeto comum en-
tre os envolvidos.

O planejamento (permanente e participativo) e as ava-
liações formativas poderão amenizar os desafios e lacunas nos 
processos formativos nos Estágios apresentados no decorrer 
dessa discussão, tais como: restrição das experiências dos alu-
nos em sala de aula, vivências burocráticas e acríticas, desarti-
culação dos Estágios com os demais componentes curriculares, 
pouca relação teoria-prática, e desassistência tanto dos profes-
sores do curso de formação, tanto da escola campo.

 Em consonância com Pimenta e Lima (2017) e Zabalza 
(2014), consideramos que o Estágio é um componente curricu-
lar que precisa perpassar todo o curso de formação, dialogando 
com os demais componentes curriculares e assegurando a uni-
dade teoria-prática. Também concordamos com Piconez et al. 
(2012) ao reconhecerem que os Estágios não podem ser consi-
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derados como panaceia que vai resolver todos os problemas da 
trajetória acadêmica do aluno durante a formação inicial.

Precisamos, portanto, apresentar propostas formativas 
que permitam uma formação intelectual, prática, social e pes-
soal, ao invés de meramente instrumental e técnica. Para tan-
to, destinar boas condições de trabalho para os professores e 
recursos para atuação dos estagiários, são ações urgentes para 
promovermos experiências exitosas nos Estágios. Somado a 
isso, urge a necessidade de implantarmos mecanismos para 
armazenamento e análise de dados oriundos das experiências 
reais nos Estágios, o que nos permitirá tomar decisões, perma-
nentes e assertivas, em prol da melhoria dos processos forma-
tivos. Ademais, pesquisas a partir das experiências dos profes-
sores e dos estagiários podem nos fornecer dados e fomentar 
mudanças significativas nestes cenários, inclusive na legitima-
ção do Estágio como componente indispensável na formação 
de professores.
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CAPITULO 7

FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE 
PANDEMIA, DIREITA INTRANSIGENTE

 E NEGACIONISMO

Fábio José Cavalcanti de Queiróz1 

Nivânia Menezes Amâncio2

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste trabalho buscamos entender o significado da for-
mação docente em um tempo no qual a normalidade é fratura-
da, de que resulta uma dupla excepcionalidade: uma direita in-
transigente de viés negacionista, que abomina não só a ciência, 
mas a democracia política; a realidade sitiada pela ameaça dos 
vírus da Covid-19 e da fome.

O artigo exigiu-nos uma configuração bastante prática. 
Para evitar possíveis erros de entendimento, dividimos o nos-
so trabalho do seguinte modo: primeiro, incluímos um estudo 
teórico que abarca a crise sanitária e a genealogia do governo 
de extrema-direita do Sr. Jair Bolsonaro. Essa condição era ab-
solutamente necessária para que pudéssemos adentrar o alvo 
1  Graduado em História (URCA), Mestre e Doutor em Sociologia (UFC), com Pós-Doutorado em Educação 
(UFC), é professor do Depto de História da Universidade Regional do Cariri (URCA).
2  Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Doutoranda em Educação no Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: nivaniaamancio@hotmail.com.
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prioritário deste estudo: o lugar da formação docente em um 
tempo que se move menos do que se quebra. Daí a ideia de um 
tempo fraturado. 

Assim, oferecemos ao leitor uma estrutura textual que 
(1) contorna amplamente o processo histórico da Covid-19 e a 
explosiva combinação desse fenômeno ao de um governo abu-
sivo e negacionista e, em seguida, (2) examina a peculiaridade 
da instrução da docência em meio a essa mistura explosiva.

Na primeira parte do artigo, que apreende o diálogo crí-
tico com a teoria, de forma sumária, recuperamos trabalhos 
históricos já clássicos e estudos recentes, atraídos pelo desejo 
de oferecer um olhar consistente em relação à crise pandêmica, 
ao tempo que, apoiados na tradição marxista, empreendemos 
um esforço teórico no sentido de deslindar a experiência auto-
ritária manifesta no fenômeno do bolsonarismo. 

A segunda parte deste trabalho, tendo como amparo o 
estudo teórico preliminar, abrange atividades de inspeção e 
qualificação da ideia de formação docente, à luz de uma etapa 
histórica da trajetória humana permeada de espasmos e bru-
talismo. 

Nessa perspectiva, nosso interesse é situar a formação 
docente à luz das contribuições teóricas da pedagogia históri-
co-crítica, e, notadamente, de Antônio Gramsci (2001-2004), 
embora façamos esse procedimento menos pelo efeito de múl-
tiplas citações do que por meio do diálogo com algumas de suas 
concepções. Isso posto, no âmbito metodológico, além de deba-
ter brevemente a teoria, a proposta é usar materiais impressos 
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de diversos tipos: livros ancorados na identificação da história 
pandêmica, artigos científicos, revistas, jornais etc. Além disso, 
faremos uso de fontes relacionadas às mídias eletrônicas, para 
recobrar informações que ajudem a atualizar o lugar da for-
mação docente no panorama da pandemia e de um governo de 
extrema-direita; governo esse que é capaz de, ao mesmo tem-
po, negar a gravidade da doença, a educação crítica, a liberdade 
política e intelectual, a verdade e a ciência. 

Ao considerar cada um desses elementos, e nos deparar 
com a crise sanitária, econômica e social e suas repercussões 
na política e na educação, supomos que a ideia de formação, no 
plano da docência, mais do que antes, adquire franca especifi-
cidade, principalmente ao confrontar a necropolítica, a desor-
ganização do sistema escolar regular e as desigualdades sociais 
e digitais. 

Por fim, nosso intuito é oferecer o resultado de um estu-
do, que se, de um lado, inspira-se em nossa experiência profis-
sional, de outro, com efeito, assume um caráter marcadamente 
teórico-pedagógico e próprio à história in flux, no qual abor-
damos as condições da formação docente em um período tão 
singular quanto dramático da trajetória humana; período esse 
em que a defesa da educação passa pela proteção elementar da 
vida. 

2 EM TEMPOS DE PANDEMIA E NEGACIONISMO 
- UM ESQUELETO SOBRE OS OMBROS DA HIS-
TÓRIA
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A longa crise que ora nos afronta pode ser comparada à 
metáfora de um esqueleto que é conduzido sobre os ombros da 
história, cujo peso afunda a memória humana junto ao próprio 
cadáver do morto. São tempos de pandemia: tempos sombrios, 
difíceis. 

A ideia pandêmica, ao longo da história, se assemelha a 
uma imagem de desastre e de destruição. Nela, perda e deso-
lação se atam como componentes inseparáveis. Não por acaso, 
Ladurie (2007) relaciona os flagelos sanitários aos fenômenos 
da guerra e da crise. Relatando a trajetória de uma terra cha-
mada La Cicogne, por volta de 1440, o historiador francês re-
mata: “A guerra, a peste, a crise, o abandono do lugar tinham 
matado o povoado; os velhos campos estavam cobertos de es-
pinheiros, de arbustos” (2017, p.23). Indo mais adiante em seu 
relato descritivo, Ladurie afirma que “durante a Peste Negra, 
diversas aldeias, das quais se conservam recenseamentos, per-
dem a metade de seus lares (idem, p. 37).

Essa é a lógica das grandes tragédias humanitárias. 
Acontecimentos como esses produzem situações que sugerem 
circunstâncias ermas e de desamparo. A expressão “os velhos 
campos estavam cobertos de espinheiros e arbustos” acusam 
um quadro em que ruína e soledade se misturam e se tradu-
zem na ideia de abandono. Esse parece ser o sentido que acom-
panha as grandes catástrofes. E o que é uma pandemia senão 
uma calamidade pública? Como medi-la em uma escala salvo a 
das catástrofes? 

De modo quase delirante, em certos lugares, quando uma 



Fábio José de Queiróz; Nivânia Menezes Amâncio |185

Série Saberes e Fazeres da Educação: volume 15

epidemia acelera o seu movimento destrutivo, o pêndulo que 
regula a relação de nascimentos e mortes parece pender para 
o segundo mais do que para o primeiro indicador. Essa varia-
ção supracitada foi mais intensa e concentrada nas pestes que, 
por exemplo, supliciaram a Europa nos séculos XIV e XV, mas 
não é uma excepcionalidade do passado. Não por acaso, a mídia 
brasileira deu conta de que, em alguns dias de forte impulso da 
crise sanitária da Covid-19, da segunda quinzena de março a 
primeira quinzena de abril de 2021, em determinados lugares, 
o registro do número de mortos superou o de nascidos.3

Cabe aqui um breve recuo no tempo. No final do ano 
de 2019, quando apareceram as primeiras notícias referentes à 
brutalidade de um novo vírus, a maioria das pessoas do plane-
ta, certamente, não pressentiu a dimensão da ameaça que pai-
rava sobre o mundo. A própria Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que havia indicado a probabilidade de uma nova e de-
vastadora patologia, demorou a proferir a terrível e ameaçado-
ra palavra: pandemia. Quando essa instituição, finalmente, ad-
mitiu o caráter pandêmico da nova doença, o vírus já circulava 
pelo mundo há alguns meses. A sorte estava lançada. A dança 
macabra já estava em curso.

Em obra recente, tentando entender o caráter da crise 
sanitária que se descortinava, SANTOS (2021, p. 456) asseve-
rou que:

3  A esse respeito, a versão online de El País, no Brasil, informa que “Morreu mais gente do que nasceu em 
12 das 50 cidades com mais de 500.000 habitantes em março. Rio de Janeiro, Natal e São Bernardo do Campo estão 
nessa lista. Excesso de mortes pela pandemia ameaça fazer todo o país ter mais óbitos que nascimentos a partir 
de abril” (in: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-09/cidades-ja-somam-mais-mortes-que-nascimentos-
em-desvio-de-curva-que-pode-avancar-em-todo-brasil.html, 08.-04.2021). 
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Uma das dicotomias que separa e hierarquiza realidades de 

forma inelutável é a dicotomia entre humanidade e nature-

za. A pandemia do coronavírus abriu as veias dessa dicoto-

mia para mostrar que a humanidade não pode ser conce-

bida sem a natureza (não são, portanto, incomensuráveis), 

nem a natureza pode ser entendida como tão inferior que 

possamos dispor livremente dela. Começa a ser consensual 

que a pandemia e a recorrência de pandemias são o produ-

to da acumulação de interferências abusivas dos seres hu-

manas nos ritmos dos ciclos vitais da natureza. Esses ciclos 

englobam-nos a nós mesmos e, nessa medida, as pande-

mias são em parte auto-infligidas”.

Seguramente, qualquer conclusão a essa altura dos fatos 
- que dizem respeito ao cataclisma em andamento - é provisó-
ria, mas, com efeito, devemos estar atentos aos primeiros in-
dícios que apontam para o descompasso, e ao mesmo tempo, a 
interpenetração, entre as forças societárias dominantes e os ci-
clos vitais da natureza. Sob essa base, provavelmente, podemos 
estabelecer as primeiras hipóteses que nos habilitem a explicar 
as causas fundamentais da catástrofe sanitária que se abate so-
bre o planeta.

A anatomia dessa relação não é nova. Marx, a título de 
ilustração, ressalta que a produção capitalista, “por um lado, 
acumula a força motriz histórica da sociedade, e por outro lado, 
desvirtua o metabolismo entre o homem e a terra (2013, p. 
517). O filósofo alemão, com efeito, analisou as tendências da 
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produção capitalista, a sua avidez expansiva e destrutiva, mas 
não teve a oportunidade de observar essas tendências se desen-
volverem em sua plenitude. Nesse intervalo de tempo, o des-
virtuamento do metabolismo entre o homem e a terra adquiriu 
grau de amplitude tão nefasto que o futuro da humanidade no 
planeta passa a ser questionado por inumeráveis movimentos 
ambientalistas.

Podemos trocar terra por natureza e, provavelmente, 
chegaremos ao porto onde desembarcou o agente infeccioso 
que, agora, espalha mortes em escala internacional, e, do mes-
mo modo, estaremos mais próximos de dialogar com a formu-
lação de Santos (2020), pelo menos quanto à causa-mãe da 
cruel pedagogia do vírus, há pouco descrita.4

Indo adiante, no capítulo 4, o sociólogo português des-
taca “As veias abertas das desigualdades e das discriminações”. 
Para ele, sãos os trabalhadores, os indígenas, os moradores de 
periferia, as populações de matriz africana, os refugiados, os 
imigrantes, as mulheres e demais pessoas oprimidas que, gros-
so modo, sofrem de modo mais brutal os efeitos dessa tragédia 
humana. Já se tornou quase clichê a afirmação de que a crise 
sanitária destampou as desigualdades que, em condições nor-
mais, já imolavam no altar do capital os que sentem o peso de 
um regime social decisivamente assimétrico.

Posto isso, devemos enfatizar a ideia do autor lusitano no 
sentido de que o vírus pode ser pensado de modo pedagógico. 

4  Evidentemente, a aproximação à causa-mãe da cruel pedagogia do vírus,que sobressai da análise do 
sociólogo português, não significa, de nossa parte, acordo com os seus métodos, explicações e, muito menos, as 
saídas estratégicas que ele apresenta em relação à crise sistêmica em curso.
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Ao tratar dos abismos sociais que as agitações do Coronavírus 
tornaram mais nítidos, a noção de pedagogia do vírus pode, de 
certa maneira, adquirir maior concretude. A presença inespe-
rada do vírus aguçou a mecânica lancinante da fome ao lado da 
desolação do luto somado em milhões de mortos, ao passo que 
a concentração econômica, científica e tecnológica acumulou 
soluções imunizadoras em poucos países, trazendo um cenário 
de perplexidade e aflição para a maioria dos lugares e povos do 
mundo.

No caso do Brasil, sob a vigência de um governo de extre-
ma-direita, pautado pelo negacionismo, as dificuldades no trato 
com a monumental crise de saúde pública deixaram o conjunto 
da população, mas, em especial, os mais vulneráveis, em uma 
situação de desproteção e ansiedade. Na ocasião em que escre-
vemos este artigo, o país enfrenta a segunda onda da Covid-19, 
com milhares de óbitos registrados a cada dia, superando em 
letalidade a primeira onda - que já havia sido bastante mortí-
fera.5

Esse processo letal atinge a todas as classes, mas não o 
faz de modo igual. A desigualdade social, por seu turno, não 
demora a encontrar a sua expressão espacial dominante, visto 
que, como descreve Simoni (2021, p. 30) “com uma massa de 
homens e mulheres impelidos a se deslocar de suas casas aos 
espaços de reprodução da riqueza todos os dias”, o espraiamen-
to do vírus havia de encontrar não apenas as condições favorá-

5  A primeira onda, que começou em março de 2020, teve maior impacto entre os meses de abril e julho, 
sofrendo certa desaceleração a partir de agosto. A segunda onda tem o seu começo entre as eleições municipais de 
novembro de 2020 e as festas de final de ano, registrando um pico devastador à luz dos primeiros meses de 2021.
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veis de sua realização, mas alcançaria, de modo mais dantesco, 
as periferias e espaços de pobreza como áreas preferenciais da 
tragédia.

Se pessoas públicas são rememoradas, principalmen-
te pela mídia, e são justamente homenageadas, os anônimos 
seres sociais que se aglomeram nos ônibus e nas incontáveis 
habitações precárias da ampla periferia brasileira, em última 
análise, deixam a existência social sob o silêncio coletivo e, em 
regra, se tornam números entre tantos algarismos que buscam 
reproduzir estatisticamente as vidas perdidas.

Nessas circunstâncias, as escolas, a maioria delas a sofrer 
da exiguidade de serviços sanitários elementares, se situam 
diante de um paradoxismo: ou se tornam túmulos de portas fe-
chadas ou abrem as portas e se convertem em tumbas para os 
sujeitos cujas práticas estão associadas ao campo da educação.

Essa afirmativa, porém, sugere uma série quase incalcu-
lável de problemas, dentre eles três ou quatro perguntas-chave: 
Como lidar com o próprio silêncio? O que é educar e se edu-
car sob o signo da desolação humana? Como atar os pontos de 
um jogo em que a pandemia reforça a desigualdade social e a 
segregação? E o que dizer e fazer quando se sabe que a esse ce-
nário de ruína se adiciona a presença ativa de um governo que 
adota a necropolítica como estratégia?

Como contar e explicar essa história?
Quando às vésperas do segundo turno da eleição presi-

dencial de 2018, no Brasil, o jornal O Estado de São Paulo, em 
um artigo de opinião, se referiu a  “uma escolha muito difícil” 
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”6, no caso entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, é possível 
interpretar que o suposto embaraço nasceria do fato de ter de 
escolher entre uma candidatura que reforçava a estratégia de 
desdemocratização e outra que não trazia consigo a plena ga-
rantia de que a agenda econômica seria aplicada rigorosamen-
te, conforme às demandas do “mercado”.

Dir-se-ia que a democracia, nesse cálculo, era desejável, 
mas não inteiramente necessária, ao passo que o receituário 
neoliberal era não só almejado, bem como indispensável. Nes-
sa lógica, embora difícil, a escolha estava feita. Essa escolha, 
com efeito, começou antes, partindo do impeachment de Dilma 
Rousseff (2016) e avançando por meio do governo de Michel 
Temer, no qual a política neoliberal ignorou todo e qualquer 
limite de razoabilidade social. A aprovação do “teto de gastos” e 
da “reforma trabalhista”, em última análise, indicou um cami-
nho e formulou uma estratégia em que o desmonte do Estado 
de proteção social se ligou à aceleração das políticas neoliberais.

Aqui, cabe um parêntese. Anderson (2002), por meio de 
uma análise oportuna, alertou para o real significado de uma 
“direita intransigente”, que não se permite limites, condições 
ou intermediações, mas preconiza a aplicação do seu programa 
econômico à la lettre.

É uma questão interessante entrever que, sob a 
governança do neoliberalismo, não somente a noção de reforma 
sofreu brutal redesignação, implicando na perda de direitos 
pelos trabalhadores, mas a própria democracia parlamentar, 
6  O Estado de São Paulo, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-escolha-muito-
dificil,70002538118.18.out.2018.
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representativa, se tornou apenas um mecanismo funcional com 
vistas a alcançar o horizonte desenhado pelo ideário neoliberal, 
em direção ao qual quanto mais se anda, maior é a estrada a 
ser caminhada e maiores os malotes dos quais afloram os lobos 
ferozes da desigualdade social.

Avançando um pouco nessa reconstituição, caso consi-
derássemos como justas as pregações dos pastores do neolibe-
ralismo, haveríamos de chegar à seguinte divisa: não há alter-
nativas econômicas ao mercado flexível e desregulamentado, 
sabendo, desde já, que esse é o princípio basilar que norteia a 
bússola dos ideólogos neoliberais. Para eles, a ordem econômi-
ca liberal é tudo, o destino das pessoas, nada. Esse é o teorema.

Não seriam esses os alicerces dos processos mais visíveis 
de desdemocratização, em que o conjunto das instâncias do Es-
tado subsume diante da agressiva política de um liberalismo 
perigosamente redivivo e veemente, que, no mundo interior de 
suas convicções mais íntimas, avoca e organiza uma direita, ao 
mesmo tempo, extremada, beligerante e irrenunciável em seus 
propósitos.

No Brasil, a presença de um governo de extrema-direita 
é mais um teste decisivo aos que, aqui, se reclamam liberais. 
Recentemente, em sua edição 2724, de 10 de fevereiro de 2021, 
a revista Veja estampou em sua capa a manchete “A segunda 
chance” e lista um leque de propostas dos agentes do mercado 
de cunho indiscutivelmente neoliberal (“reforma administra-
tiva”, privatizações etc.). No momento em que Jair Bolsonaro 
sofre acusações de genocídio, diante do tratamento indevido à 
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pandemia da Covid-19, e crescem as propostas de impeachment 
do presidente, a revista da Abril admite uma nova chance ao 
governo, desde que ele adote as medidas defendidas por ban-
queiros, rentistas etc. Essa conduta de Veja não surpreende, 
mas tipifica o comportamento-padrão da mídia empresarial 
brasileira.Logo, ao ouvir um analista da mídia comercial não é 
difícil perceber que nele, gramscianamente falando, a ideologia 
se tornou partido, e indo mais longe, as receitas neoliberais vi-
raram um credo.

Nas pegadas de uma direita intransigente, o que desde 
logo se estabelece é que as conquistas sociais, inscritas nas leis 
ordinárias e constitucionais, gradativamente, são erradicadas e 
o que há de “democracia social” dentro da democracia repre-
sentativa, de forma melancólica, segue sucumbindo. Os ideólo-
gos do capitalismo, há muito tempo, abandonaram as ideias do 
Welfare State, que foram funcionais em um determinado mo-
mento da luta de classes. No Brasil, em que esse tipo de Estado 
sempre se revelou muito frágil, a gravidade da situação é muito 
mais sentida.

Como já parcialmente antecipado, a austeridade social, 
no Brasil, é sinônimo não somente de pobreza, mas de fome, 
miséria, desamparo e degradação. A Covid-19 somente apro-
fundou e deixou mais nítido o que havia por baixo do invólucro 
de silêncio e apagamento social. Uma expressão de todo esse 
debate se traduz na insistência extrema dos defensores da aus-
teridade no sentido de que o mundo seja extinto, mas que seja 
preservada a disciplina fiscal. 
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A lei do “teto de gastos”, à medida que congela, e, con-
sequentemente, reduz os investimentos sociais, eleva a fúria 
dos privilegiados contra os “matáveis”, pessoas que vivem em 
comunidades nas quais o Estado deixa de passar perto, salvo 
pelas ações policiais, em geral, violentas e letais. Com essa lei, 
em última instância, há o congelamento do que, antes, era in-
vestido em áreas sensíveis como educação, saúde, moradia e 
assistência social, malgrado todo limite conhecido no que diz 
respeito às políticas públicas nessas áreas de delicado equilí-
brio. Sem ter acesso às mediações dessas políticas, ou as tendo 
de maneira reconhecidamente reduzida, resta aos moradores 
da periferia, por exemplo, tratar de seus problemas diretamen-
te com a famigerada autoridade policial.

O que era mínimo se tornou menor, mas política de aus-
teridade fiscal é uma convincente demonstração de que o des-
monte do Estado é unicamente para um lado da sociedade, que 
sofre com os cortes nas políticas públicas e nos direitos sociais.

Pior: no plano político, a escalada do extremismo de di-
reita findou no enclausuramento do poder central por um gru-
po que enaltece formas de poder autocráticas, enaltece a tortu-
ra e flerta com um software que certas correntes sociológicas 
inserem na categoria pouco convincente de “populismo de di-
reita”.Isso expresso, não custa rememorar que diversas pesqui-
sas têm posto em evidência que, nos países em que as frações 
mais extremas do radicalismo de direita chegam ao governo, a 
desdemocratização se acelera, conforme se observou nos EUA, 
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com Trump,7 e ainda em nações tão distantes como distintas 
umas das outras, a exemplo de Brasil, Hungria e Índia.

É evidente que, para um observador da atualidade, a 
pior maneira, talvez, de analisar a quadra histórica em curso, 
é desprezar os sinais de mudanças que ela sugere. Acenos às 
bandeiras neofascistas e supremacistas, certamente, são um 
dos traços que caracterizam frações políticas do campo da 
direita intransigente. 

O fenômeno do bolsonarismo se inscreve nessa contex-
tualidade ligeiramente indicada e descrita. Essa corrente polí-
tica se alicerça em um discurso moralista e conservador (cen-
trado nas noções de família e pátria), anticomunista e antide-
mocrático, e que, a pretexto de se levantar contra as ideologias, 
paradoxalmente, se ergue sob o mais selvagem traje ideológico 
(“Escola sem partido”, “ideologia de gênero”, “marxismo cultu-
ral” etc.).

O Bolsonarismo reivindica toda uma tradição autocrá-
tica e repressiva, incluindo o respaldo incondicional ao golpe 
empresarial-militar de 1964, aos torturadores, como Carlos Al-
berto Brilhante Ustra, e a todo sistema repressivo que se arqui-
tetou à época. Nessa direção, usa o anticomunismo como esteio 
para fundamentar essas intepretações históricas. O espectro do 
comunismo, em sua ótica delirante, está em toda parte. Além 
disso, adota-se um discurso de afinidade com os detentores de 
capital, ao passo que se encarrega de uma retórica antitraba-
lhista febril, conforme se pressente de sua proposta de antir-

7  A esse respeito, destacamos o trabalho de Castells (2018), Ruptura – a crise da democracia liberal.
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reformas que, em grandes traços, pretende dilacerar direitos e 
garantias laborais.  

Por esse ângulo, o bolsonarismo não é fruto de um 
mundo de geografias imaginárias. Ele possui coordenadas bem 
precisas. Como tradição e memória, ele não evita os lugares-
comuns dos velhos autoritarismos de extrema-direita do século 
XX: anticomunismo, intransigência para com as organizações e 
os direitos dos trabalhadores e, por fim, alinhamento ao grande 
capital. 

Confirmadas essas conjeturas, dir-se-ia que, no pla-
no da história, o bolsonarismo não é mais do que o velho 
anticomunismo adaptado às exigências do século XXI. Resgata, 
inclusive, desde a sua gênese, rasgos militaristas que, em largos 
traços, respondem por uma tradição veemente de estratos 
determinados das classes dirigentes latino-americanas. O 
excessivo número de militares que compõe o mais alto escalão 
do governo de Jair Bolsonaro (que, assim como seu vice-
presidente, tem raízes na caserna) parece ser uma expressão 
desse encadeamento de poder político e militarismo.

Talvez pareça excessivo ver no bolsonarismo uma faceta 
simplesmente militarista, uma vez que ele se edificou e hasteou 
as suas bandeiras além-mundo castrense, algumas delas, inclu-
sive, conectadas ao conservadorismo nos campos religioso, filo-
sófico e político, do qual decorre um programa absolutamente 
retrógrado, resultando daí o negacionismo, manifestação ine-
quívoca de um pensamento alicerçado em tradições que negam 
a liberdade e as mais amplas possibilidades do pensamento, da 
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educação e da ciência.
Quando o sincronismo entre pandemia, crise econômica 

e indispensabilidade da ciência se tornou um fator inequívoco, 
essa vertente política de ultradireita ressaltou os seus aspectos 
mais distintivos, a saber: a necropolítica, o compromisso com o 
capital e a austeridade social, e, por fim, as suas conexões mais 
íntimas em relação ao terraplanismo e ao negacionismo. 

Dessas constatações resulta, em última hipótese, a pe-
culiaridade da formação docente, que, nesse momento, precisa 
considerar a distinção de um período no qual se articulam a 
violência de uma pandemia sem controle, o recrudescimento 
da crise econômica e social e a individualidade de um governo 
autocrático e negacionista.

3 A FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS FRATU-
RADOS: DISCUSSÕES E RESULTADOS PROVISÓ-
RIOS

Todos os resultados trazem em si um quê de provisorie-
dade. Aqui entramos no ponto central deste estudo. A ideia é 
apresentar os resultados que emanam desse estudo de nature-
za essencialmente teórico-histórica. Através de um cotejo mi-
nucioso com os tempos fraturados, sob os quais edificamos as 
nossas práticas pedagógicas, ensejamos demonstrar a particu-
laridade da formação docente em um período no qual impera o 
infame e o inumano. 

O docente desempenha uma função que, na semântica 
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gramsciana, é educativa e intelectual. Sabemos que “a atividade 
intelectual”, para Gramsci, é “diferenciada em graus”, até por-
que, segundo o marxista sardo, há “diversas e variadas ativida-
des intelectuais” (1982, p.10). Mesmo entre os profissionais da 
educação não há uma homogeneidade. A diferenciação é tam-
bém intrínseca a esse agrupamento. Logo, ele está diferenciado 
em graus. Essa posição diversa não suprime o fato de que os 
educadores constituem uma categoria de intelectuais profissio-
nais. Há uma expectativa social que, de certa maneira, reclama 
essa conduta do especialista em educação e dele exige, inclusi-
ve, que seja capaz de resolver imediatamente questões comple-
xas que lhe são apresentadas.

Em meio à pandemia, essa expectativa não perdeu vitali-
dade. Inversamente, nunca se vislumbrou, em passado recente, 
uma demanda tão grande no sentido de ouvir o que os edu-
cadores têm a dizer a respeito de uma doença que, em escala 
mundial, aniquila a vida de milhões de pessoas.

Quando à pandemia se encadeiam situações igualmente 
adversas, no plano político-econômico e das relações sociedade-
-natureza, essa requisição se torna um pedido meio que espon-
tâneo, o que requer do docente, mais do que já é comum, que 
ele se esmere, com alto grau de especificidade, no terreno de 
sua formação profissional que, tanto para Gramsci como para 
os educadores vinculados à Pedagogia Crítica, tem o significado 
de um genuíno processo de educação política, “amparado em 
explicações de amplo alcance”, na esteira da concepção de Sa-
viani (2010, p. 11). Se a formação do docente é um ato político, 
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nas circunstâncias sob as quais nos encontramos, o nível desse 
ato se intensifica, i.e., eleva a sua gradação.

É por meio da experiência multiforme da crise 
humanitária em andamento que a formação docente requer um 
enfoque ímpar. Essa experiência implica cogitar não apenas a 
gravidade da situação pandêmica, mas entender o seu lastro 
na história de desigualdade social que descreve a trajetória do 
Brasil, e, mais do que isso, o embasamento do flagelo sanitário 
no marco do ultraneoliberalismo que, nos últimos anos, aufe-
riu maior aceleração e amplitude, reforçando as diferenças e os 
desequilíbrios gregários e individuais. 

Já chamamos a atenção do leitor para o tema da lei do 
“teto dos gastos”, expresso no congelamento dos investimentos 
sociais. O fato capital é que, mesmo na conjunção de crise sa-
nitária e socioeconômica, os guarda-livros neoliberais reforçam 
os seus cuidados quanto à conservação das normas de auste-
ridade traduzidas nessa legislação antissocial. E, nessas con-
dições, necessidades básicas de saúde e educação continuam 
sob o controle de ferozes mecanismos fiscais. É impossível se 
falar de formação do profissional do magistério se esse aspecto 
formativo despreza a crítica inapelável a esse estado que, com 
certeza, não é de poesia.

De outra parte, a circulação do Coronavírus é uma reali-
dade que se impõe há mais de um ano. As escolas, no entanto, 
seguem reféns de um quadro de absoluta precariedade sanitá-
ria. Não por acaso, a Fiocruz soltou uma nota técnica8 na qual 
8  A nota pode ser encontrada em: https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-reforca-recomendacao-de-
medidas-restritivas-em-escolas.
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considera um grande erro a exigência de que as instituições 
de ensino funcionem em pleno ascenso pandêmico, ao tem-
po que recomenda medidas restritivas no âmbito escolar. Essa 
nota conflita inteiramente com o movimento que se opera no 
congresso nacional, impulsionado pelo empresariado do ensi-
no, com vistas a sujeitar escolas e universidades a um retorno 
às aulas presenciais sob a égide de condições de absoluta inse-
gurança humana e sanitária. 

Do ponto de vista da educação, esse movimento é bastan-
te paradoxal, posto que os parlamentares que defendem pre-
servar o congelamento dos “gastos” públicos, que poderiam ser 
usados na reparação do estado de precariedade sanitária dos 
estabelecimentos de ensino público, são aqueles que pleiteiam 
o retorno das aulas presenciais em um quadro em que a pro-
porção de óbitos entre os profissionais da educação é três vezes 
maior do que a registrada na população em geral, conforme se 
observou no estado de São Paulo, unidade da federação em que 
as escolas reabriram em meio a um incremento das infecções 
pela Covid-19.9

Esses fatos não são isolados. Eles pertencem a uma or-
dem de coisas que se reproduz na história de longo prazo. Mas 
ao tratar a realidade à sombra das condições atuais, a compre-
ensão histórica do fenômeno requer ir além do conhecimento 
já produzido, e, principalmente, ir além dos muros da escola e 

9  Em uma pesquisa realizada entre 7 de fevereiro e 6 de março de 2020 pelo grupo Rede Escola Pública e 
Universidade (Repu), concluiu-se que “a incidência de novos casos de Covid-19 dentre os professores de 25 a 59 anos cresceu 
138% em comparação a um crescimento de 81% na população da mesma faixa etária no estado de São Paulo” (https://
g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/14/casos-de-covid-entre-professores-que-trabalharam-presencialmente-no-
estado-de-sp-e-tres-vezes-maior-do-que-os-da-populacao-da-mesma-faixa-etaria-diz-estudo.ghtml).
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da universidade. Isso permite compreender não só a alta mor-
tandade, mas a desigualdade sanitária, e, igualmente, a digi-
tal que, quase sempre, é um interdito a que muitos estudantes 
participem das aulas remotas, ao tempo que espelha as extre-
mas desigualdades sociais que permeiam as relações de classe 
no Brasil.

Também vale registrar que o austericídio, que corres-
ponde ao receituário neoliberal dominante no Brasil, impõe a 
que muitos sejam impelidos a sair de suas casas, permitindo 
o indesejável encontro com o vírus, nas ruas, nos ônibus, nos 
mercados, feiras e locais de trabalho.

Que significado tem tudo isto na formação docente? 
Nenhum processo formativo, nas condições atuais, pode 

elidir o encontro e o escrutínio crítico em relação a esse quadro 
de absoluta vulnerabilidade humana. Como viria a ser defini-
da a formação de um educador ou educadora que se eximisse 
da responsabilidade desse compromisso crítico que, em última 
análise, é indeclinável?

A formação não é uma simples formalidade ou uma des-
coberta inocente do saber. Antes de mais nada, é se deparar com 
a realidade, atinar e contribuir para o seu significado, objetivo e 
subjetivo, atribuindo, assim, um sentido de absoluta criticida-
de ao ato formativo. Nesse terreno concreto, as velhas crenças 
não desaparecem de todo, mas elas precisam ser repensadas 
à luz dos fatos novos. Nas circunstâncias dadas, como indicou 
Gramsci (2001, p.84), “Trata-se de dar ao núcleo vivo das as-
pirações contidas naquelas crenças uma nova forma (portanto, 
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de inovar, determinar melhor aquelas aspirações), não de des-
truí-las”.

Como resultado, o que queremos trazer de particular-
mente essencial nesta abordagem? Apetecem-nos evidenciar 
que os antigos métodos de formação, as teorias que os reves-
tem, nada disso, decerto, perde completamente o sentido. O 
que perde conteúdo e coerência é o entendimento de que tudo 
que era inerente à formação do docente antes da tragédia hu-
manitária precisa apenas ser repetido.

A dimensão incalculável do desastre humano e social 
precisa ser incorporada à história e à memória, e partindo daí, 
necessita ser capturada e refletida criticamente pelos educado-
res, até para que eles possam atuar como intelectuais junto aos 
agrupamentos sociais aos quais estão rigorosamente conecta-
dos, atuando, à moda do Gramsci, como intelectuais orgânicos.

É muito curioso que para cada tipo de situação, as pessoas 
queiram recorrer ao velho baú da avó, pensando estar ali todas 
as soluções que o mundo demanda. O baú tem a sua importância, 
o saber da avó é luminoso, mas esse mecanismo das saídas que 
o passado oferece, de modo nenhum, é inteiramente compatível 
e convergente a uma quadra da vida humana em que as pessoas 
e as suas relações foram postas de ponta-a-cabeça.  

Além disso, pela primeira vez, o país se vê diante de um 
governo em que palavras como necropolítica, genocídio, nega-
cionismo e neofascismo são a ele aplicadas com certa naturali-
dade, como algo que lhe é intrinsecamente familiar.

Ao se considerar esse amplo elenco de fatores, não pare-
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ce lógico admitir que a formação docente vive uma etapa ím-
par do seu desenvolvimento? Seria exagero afirmar que essa 
formação deve responder ao mundo multiplamente pandêmico 
assim como, numa outra ocasião, teve que responder ao mun-
do pós-Auschwitz, ou essa comparação é desproporcional? 

Seguramente, estamos a falar de tragédias distintas, de 
dramas que se comparam, como os indícios de negacionismo 
que marcam os dois cenários. Mas compará-los não significa 
confundi-los. Não é essa a questão. Todo o debate, em última 
hipótese, implica reconhecer que cada etapa trágica da huma-
nidade ordena repensar todo o processo de formação das pes-
soas e dos grupos, e isso, certamente, abarca as trabalhadoras e 
trabalhadores da educação e as suas práticas e ritos formativos. 
Não é outra a discussão.

Isso envolve temas como liberdade, papel do Estado, po-
líticas públicas, impactos da desigualdade social, relações socie-
dade e natureza, e, em particular, o lugar da ciência, da cultura, 
da educação e da subjetividade humana, e, portanto, o lugar do 
educador em um mundo inclinado à borda de um despenha-
deiro. Nesse ínterim, problematizar as práticas sociais anterio-
res ao surto pandêmico e ressaltar a continuidade das práticas 
novas que resultam da resposta ao flagelo em curso, de certo 
modo, incidem no preparo e instrução dos educadores.

À vista disso, formação docente em tempos de pande-
mia, direita intransigente e negacionismo implica uma atitu-
de e uma prática de superação desses três fatores, visto que a 
gravidade do quadro sanitário e socioeconômico resulta, antes 



Fábio José de Queiróz; Nivânia Menezes Amâncio |203

Série Saberes e Fazeres da Educação: volume 15

do mais, da combinação desses tristes motores da tragédia em 
andamento. Ignorar essa tarefa pedagógica, e, por isso, política, 
é quase zombar do próprio ato formativo.

Saviani (2003) já alertara que uma teoria pedagógica crí-
tica, que deve ser a base adequada dos mecanismos de educa-
ção e preparo qualificado do docente, deve levar em conta as 
condições atuais da sociedade. Ao mesmo tempo, a teoria pe-
dagógica deve responder às necessidades de transformação da 
prática educativa, uma vez que essa compreende continuidade 
e mudança. Nesse horizonte, o trabalho instrutivo no âmbito da 
docência precisa considerar o que Saviani, apoiado em Grams-
ci, denominará de “movimento orgânico definidor do processo 
histórico” (2003, p. 2), mas, conjuntamente, tem de aquilatar 
as mudanças potenciais em que há possibilidades de inferir no 
movimento geral. 

A formação do educador do tempo presente tem de re-
fletir as tendências de uma realidade na qual o aprofundamen-
to das desigualdades sociais impulsiona a humanidade a um 
cenário de barbárie que, em última instância, delineia uma 
ameaça, acima de tudo, aos estratos sociais dotados de maior 
vulnerabilidade: indígenas, negros, mulheres, imigrantes, força 
de trabalho precarizada e informal, comunidades das periferias 
urbanas etc.

Esse cuidado se repete em relação à tendência política 
de revigoramento das vertentes de extrema-direita que, nos 
países dependentes, a exemplo do Brasil, se dá em articulação 
ao programa neoliberal e à destruição das liberdades políticas, 
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com forte impacto nas escolas e práticas educacionais. O com-
bate a uma direita decididamente intransigente não é uma sim-
ples resposta às urgências imediatas da conjuntura, ainda que 
também o seja, mas uma tarefa que se combina à defesa incon-
dicional das liberdades políticas, uma empreitada que extrapo-
la de longe os simples influxos conjunturais, visto se tratar de 
uma condição do processo de formação docente.

As chances de o mundo testemunhar o enleio de barbárie 
social e política parecem mais prováveis, até porque o conluio 
entre a direita extremada, o negacionismo, o ultraneolibera-
lismo, o austericídio e, portanto, a pulverização das garantias 
sociais, com sequelas na educação, parece mais nítidas hoje do 
que há algumas décadas. Por isso, a especificidade da prática 
educativa, em meio a esse redemoinho inumano, precisa ser 
reforçada, não em qualquer direção, mas em uma perspectiva 
histórico-crítica, desde que essa saiba capturar o tempo pre-
sente e seu feixe combinado de velhos e novos desafios, o que 
significa encadear o saber objetivo produzido historicamente e 
o que nasce debaixo de novas e difíceis condições. 

A atual crise sanitária não é um problema puramente 
conjuntural. A sua emergência se relaciona à própria mecânica 
do regime social vigente. A letalidade do sistema dominante em 
escala internacional sujeita a humanidade a perigos constan-
tes. Assim, certa cadeia de hábitos a que fomos lançados, à luz 
da crise sanitária, tende a se reproduzir nos próximos períodos. 
O ato de se reeducar abarca rotinas e disposições a que não es-
távamos acostumados. Doutro lado, mudar o mundo, mais do 
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que antes, se tornou uma exigência, na medida em que a hu-
manidade almeja permanecer viva e esse desiderato, ao abrigo 
inseguro da ordem atual, está sob ameaça permanente.

Se o processo educativo coincide com o próprio ato de 
viver, como preconiza Saviani (2003, p. 7), a formação docente, 
nas condições atuais da sociedade, só pode ser uma formação 
para vivência, embora que, para viver, indivíduos e grupos ne-
cessitam mais do que reproduzir as suas condições de existên-
cia; eles precisam fazer isso em uma sintonia fina com a natu-
reza e sob novas bases societárias. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este artigo é produto de um tempo de transição. Sabe-
mos onde estamos e de que ponto partimos, mas não aonde 
vai o Brasil e o Mundo. A formação docente precisa considerar 
essa realidade que se transforma de maneira, às vezes, estupi-
damente perigosa. 

À crise da Covid-19, no Brasil, se somou a existência de 
um governo genocida que nega a matança em curso, inclusive 
ao negar a potencial carnificina imersa no vírus. Essa dramática 
peripécia, ao se articular a um fundo social e uma política 
macroeconômica socialmente destrutiva, situou a formação 
docente diante de velhos e novos fatos.

Nesse sentido, a docência e a sua formação vão precisar 
responder a essa realidade que transita entre escombros e pos-
sibilidades. Um novo mundo pode emergir da barbárie ou o re-
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gime social há de se reduzir a um estado de brutalidade elevado 
à categoria de norma. Diante dessa encruzilhada, a formação 
docente para merecer esse nome precisa ser pensada em torno 
desse novo mundo, até por uma questão de sobrevivência. 
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CAPITULO 8

TRABALHO DOCENTE NA PANDEMIA: 
EXPERIÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO 

MÉDIO FLORESTAN FERNANDES

Raquel Araújo Monteiro Brandão1

Elisângela Maria de Oliveira Sousa2

Ivan Carlos Costa Martins3

1 INTRODUÇÃO

O artigo discute o trabalho docente em tempos de pan-
demia tendo como objeto de pesquisa o acompanhamento das 
atividades pedagógicas da Escola de Ensino Médio Florestan 
Fernandes4, situada no centro da cidade Rio das Garças, inte-
rior do Ceará, durante o segundo semestre de 2020. Trata-se 
de uma das mais antigas e conhecidas escolas do município que 
atende, anualmente, cerca de 750 alunos nos três turnos. Nossa 
pesquisa ocorreu através das ferramentas WhatsApp e Google 
Meet, visto que, desde março de 2020 as atividades escolares 
passaram a ocorrer de forma remota, isto é, virtualmente e 
1 Professora de Sociologia da rede estadual do Ceará (SEDUC) e doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC). Bolsista FUNCAP.
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Bolsista FUNCAP.
3 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Bolsista CAPES.
4 importante elucidar que todos os nomes originais - gestores, alunos, escola e município – foram 
ocultados para resguardar a identidade, sigilo e privacidade dos sujeitos sociais. Bolsista FUNCAP.
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mediadas por computador ou smartphone conectados à Inter-
net. Além do acompanhamento virtual das atividades da escola, 
analisamos Atas de Reuniões dos Conselhos de Classe de diver-
sas turmas, realizados bimestralmente com a finalidade de dis-
cussão do rendimento escolar e promoção da interação entre 
docentes e entre estes e a coordenação pedagógica. Utilizamos 
como referencial teórico-metodológico Antunes (2020), Adrião 
e Domiciano (2018), Soares et al. (2020), dentre outros. Nosso 
objetivo foi compreender como ocorreu a educação remota na 
instituição escolar mencionada. Nossa abordagem é qualitativa 
e como técnica de coleta de dados realizamos observação parti-
cipante, não como originariamente é concebida, mas adaptada 
às atuais condições do trabalho docente, realizado remotamen-
te. A fim de preservar a identidade dos sujeitos investigados 
optamos pelo uso de pseudônimos. O texto está dividido em 
três partes: será feita uma contextualização geral da pandemia 
com ênfase nas deliberações governamentais; para depois ex-
por a discussão da condição do trabalho docente e, à título de 
conclusão, as prospectivas do trabalho docente em vistas de de-
cisões políticas.

2 A PANDEMIA DE COVID-19: MUDANÇAS NA 
VIDA COTIDIANA E REPERCUSSÕES GOVERNA-
MENTAIS

Em dezembro de 2019, ouvíamos nos jornais, as notícias 
acerca de um vírus que estava acometendo pessoas na China e 
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na Europa. Era uma notícia que soava longe e que nos causava 
espanto, medo e curiosidade, mas, algo bem distante de nós. 
Epidemiologistas sabiam que a Sars-CoV-2 era uma síndrome 
infecciosa aguda causada pelo novo coronavírus, oriundo da fa-
mília coronaviritae. Até então, a comunidade médica desconhe-
cia detalhadamente as causas, bem como as consequências do 
vírus no organismo humano, por isso, não havia consenso das 
autoridades sobre o tratamento. Os principais sintomas eram 
tosse seca, febre, falta de ar ou cansaço, podendo haver perda 
do olfato ou paladar, dores na garganta e cabeça. A principal 
dificuldade era o tempo de intubação, variando entre cinco e 
quatorze dias.

Em fevereiro de 2020, começamos a ter notícias de que 
o vírus havia chegado a Fortaleza, através de pessoas que vi-
sitaram Itália, França, Austrália, Malásia, entre outros países. 
A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará em coletiva de im-
prensa, ainda em fevereiro, falou sobre a investigação a res-
peito do caso de um homem que viajou à Itália e estava com 
sintomas gripais. Na ocasião, o Secretário de Saúde mostrou as 
principais estratégias que vinham sendo adotadas pela pasta 
para combater o novo coronavírus e pediu que os cearenses 
tivessem cuidado com fake news. (HOLANDA, 2020). É notório 
que o Ceará ocupa uma posição de destaque no que diz respei-
to ao Turismo. É um dos Estados mais procurados no roteiro 
de viagens. Conforme Facundo (2020), Fortaleza foi a capital 
mais procurada em janeiro de 2020. Talvez, por esse motivo, o 
Estado esteve entre os primeiros a sentir os impactos do novo 
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coronavírus.
Parecia bem distante da nossa realidade e surreal a pos-

sibilidade de que pudéssemos passar o ano de 2020 isolados e 
trancados em nossas residências, sem poder sair para traba-
lhar, estudar, caminhar, viajar. Em 19 de março de 2020, o Go-
vernador do Ceará Camilo Santana (PT/CE) publica o Decre-
to Nº 33.519 que intensifica as medidas para o enfrentamento 
da infecção pelo novo coronavírus. O decreto tinha validade de 
dez dias e a meta era combater a disseminação da Covid-19 em 
território cearense com a determinação de fechar escolas, uni-
versidades, creches, restaurantes, bares, academias, cinemas, 
etc. para evitar aglomerações. A ordem era de que só podiam 
funcionar serviços essenciais, como: supermercados, hospitais, 
farmácias e postos de combustíveis.

Uma nova rotina se impunha. Da correria do cotidiano, 
do trânsito conturbado, impôs-se entre nós a desaceleração do 
trabalho, da vida, das preocupações diárias, levando-nos a pen-
sar na pandemia, em como evitá-la, em aprender sobre os cui-
dados necessários para combater o novo vírus, a acompanhar 
diariamente os casos na internet e na televisão. Era preciso 
usar álcool em gel e lavar bem as mãos com água e sabão, usar 
máscaras, sair de casa apenas para o estritamente necessário 
e, quando saíamos, o medo de chegar perto das pessoas era 
descomunal e estranho. Passamos a lavar tudo que compráva-
mos. Houve uma pequena corrida aos supermercados. Acabou 
álcool em gel e máscaras nas farmácias. A alta demanda elevou 
os preços fazendo a Defesa do Consumidor (DECON) multar 
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empresas e comércios.
A partir de então, novas palavras adentraram nosso dicio-

nário, a exemplo de lockdown, ou seja, um protocolo de fecha-
mento ou de isolamento total, distanciamento social, quarente-
na, live, home office. Graças à desinformação, ao negacionismo 
científico e histórico e, sobretudo às fake news, muitas pessoas 
não respeitaram o decreto, descumprindo a determinação go-
vernamental cearense indo às ruas sem máscaras e até provo-
cando aglomerações. Para coibir tais ações, foi criada a Lei Nº 
17.261 para multar e punir pessoas que não usavam máscaras. 
Tais práticas de desrespeito eram visíveis no Ceará e em todo o 
país até as estatísticas alcançarem índices alarmantes de óbitos 
e contágios, chegando ao pico da doença, e, assim sendo, mos-
trar a necessidade da conscientização de todos e da relevância 
do Sistema Único de Saúde (SUS), público e universal. Muitos 
dos que negavam a existência do vírus, faleceram. Outros, após 
sentir os efeitos devastadores do vírus, pediram desculpas por 
publicar vídeos, imagens e/ou textos negacionistas. O governo 
federal não teve iniciativas de elaboração e adoção de políticas 
públicas para o enfrentamento do novo coronavírus.

Estados e municípios passaram a agir de forma indepen-
dente e se organizaram para conter a doença que se alastrava 
deixando uma crise sanitária, econômica e social sem prece¬-
dentes mesmo à revelia do presidente e com o aval do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que decidiu a compe¬tência concor-
rente da União, Estados e Municípios ao tratar da pandemia 
(SUPREMO, 2021). Para Soares,
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O vírus não respeita as divisões de países, não pede licença, 

não solicita “visto” e aparentemente não respeita a divisão 

de classe, gênero ou raça. Ao mesmo tempo, ele escancara 

as mazelas do mundo capitalista. Evidencia a perversidade 

do avanço do neoliberalismo na saúde pública, mostra que 

até os países do “primeiro mundo” cortaram verbas e os 

sistemas de saúde colapsam. (SOARES, 2020, p. 05).

Assistimos de modo atordoados e atônitos centenas de 
pessoas morrerem diariamente em países de capitalismo de-
senvolvido como Estados Unidos, França, Espanha, Reino Uni-
do, Itália. Mesmo assim, ficou nítido que os cidadãos daqueles 
países padeceram como quaisquer outros de países da América 
Latina ou África. O coronavírus levou ao limite o sistema de 
saúde dos Estados Unidos, pondo em evidência todas as con-
tradições do país. Sandoval (2020, p. 01) afirma que “A pande-
mia está levando ao limite as frágeis costuras de um sistema 
em que os doentes não são doentes, mas consumidores, e os 
médicos não são médicos, mas prestadores de serviços”, como 
nos casos de pacientes que após tratamento de Covid ficaram 
devendo milhões de dólares a hospitais e clínicas americanas.

Diante desse novo cenário recluso estão crianças e ado-
lescentes que passaram a ficar confinados. A escola como es-
paço de socialização, de convivência, de encontros, encontra-se 
fechada como forma de conter o vírus. Entrou em cena a edu-
cação remota que consiste em aulas por videoconferência ou 
gravadas como alternativa de “aprendizagem” na pandemia. A 
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ideia é que alunos e professores se encontrem virtualmente no 
mesmo horário previsto da disciplina. Os especialistas reivindi-
cam que não é o mesmo que Educação à Distância (MARTINS e 
ALMEIDA, 2020), mas trata-se de um novo modelo necessário 
nesse período excepcional.

A Lei Nº 10.040/20 estabeleceu normas a serem adota-
das nas escolas de educação básica quanto à obrigatoriedade do 
mínimo de dias de efetivo trabalho escolar e cumprimento da 
carga horária mínima atual em função da calamidade pública 
causada pela Covid. Nas escolas de ensino infantil, fundamental 
e médio foi flexibilizada a quantidade de dias letivos, autorizan-
do não perfazer os 200 dias letivos, desde que sejam observa-
das 800 horas/ano. Em síntese, o Presidente Jair Messias Bol-
sonaro determinou a não obrigatoriedade de dias letivos, mas 
manteve a carga horária mínima de aulas. A partir daí Secre-
tarias de Educação e Conselhos Estaduais precisaram se orga-
nizar para adaptar cada um à sua realidade. As Instituições de 
Ensino Superior Federal (IES) resistiram e pressionaram para 
não ter aulas remotas porque segundo os docentes nem todos 
os alunos dispõem de computador e internet para acompanhar 
as aulas, comprometendo a qualidade do ensino. Igualmente, 
algumas passaram a se embasar na Portaria Nº 2.117 (de 6 de 
dezembro de 2019) que dispõe sobre a possibilidade de 40% 
das aulas dos cursos superiores ocorrerem na modalidade de 
Ensino a Distância (EaD). Obviamente, tal medida atende aos 
interesses de donos de faculdades privadas.

A pandemia de Covid-19 trouxe à baila uma série de ques-
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tões que já perpassavam a educação básica e superior no Brasil 
como desmotivação, evasão, reprovação, exclusão digital, falta 
de habitação digna, desemprego, desigualdade social, miséria, 
falta de condições estruturais e sanitárias das escolas. Segundo 
Soares (2020, p. 05), “o vírus escancara as mazelas do mundo 
capitalista” e a “perversidade do neoliberalismo”, cuja tendência 
imediata parece ser mais neoliberalismo (FILHO e ANTUNES e 
COUTO, 2020). Como docentes, sabemos o quanto nossos edu-
candos podem aprender, mas sabemos que as questões sociais 
repercutem drasticamente na sala de aula e na aprendizagem 
das crianças e adolescentes. Afinal, como aprender sentindo 
fome? Como estudar em casa se não tem mesa, cadeira e um 
lugar disponível para o estudo? Como estudar remotamente se 
não dispõe de computador ou celular com acesso à Internet? 
Como estudar tendo que dar conta de afazeres domésticos ou 
preocupados na sobrevivência/subsistência material? “A expe-
rimentação do ensino remoto evidenciou a desigualdade exis-
tente no país [...]” (OLIVEIRA, 2020, p. 52865).

3 CONSELHOS DE CLASSE NA ESCOLA FLORES-
TAN FERNANDES: DAS REALIDADES VIRTUAIS 
À VIDA REAL

Para a realização desse trabalho participamos de reuni-
ões remotas de Conselhos de Classe da Escola de Ensino Mé-
dio Florestan Fernandes. A escolha da escola se fez por conta 
da proximidade que temos com gestores e professores e pelo 
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conhecimento da cultura organizacional. Ressaltamos que em 
Rio das Garças, mesmo com o decreto governamental, muitas 
pessoas não acreditavam na existência do vírus. Muitos acha-
vam que era um problema específico de grandes centros urba-
nos ou de países mais populosos. Muitas festas, comemorações, 
celebrações da Semana Santa marcaram a fase, até que o vírus 
apareceu na cidade, deixando seus rastros fúnebres. A partir daí 
houve um maior respeito ao isolamento social. Segundo o Bole-
tim Epidemiológico de Rio das Garças, o município teve 12.251 
casos notificados e 91 óbitos. (RIO DAS GARÇAS, abril/2021).

Os Conselhos de Classe são fóruns consultivos e deli-
berativos previstos no âmbito do Projeto Professor Diretor de 
Turma (PPDT)5 e ocorrem bimestralmente. Consiste em uma 
reunião de duas horas e agrega professores, representantes da 
gestão escolar, pais e alunos. No Conselho são apresentados 
os “resultados” e dificuldades do bimestre bem como os en-
caminhamentos a serem tomados na solução de demandas da 
turma e dos estudantes. Durante as reuniões que participamos 
ficou perceptível que a condução dos trabalhos escolares em 
plena pandemia foi complexo para os docentes. Muitos não têm 
afinidade com as tecnologias de informação e de comunicação, 
o que dificultou a preparação e a gravação de aulas, outros pro-
fessores demonstraram vergonha e timidez em se expor via te-
las, cujas aulas ficam disponíveis na plataforma online e acessí-
5 Vigente desde 2008, o projeto propõe que o professor, independentemente de sua área de conhecimento, 
responsabilize-se por uma determinada turma, cabendo-lhe conhecer os estudantes individualmente, para 
atendê-los em suas necessidades. Além disso, são atribuições do professor diretor de turma (PDT) a mediação 
das relações entre a sua turma e os demais segmentos da comunidade escolar, bem como o trabalho de formação 
cidadã e desenvolvimento de competências socioemocionais, junto aos seus estudantes. Disponível em: <https://
www.seduc.ce.gov.br/projeto-professor-diretor-de-tpdt/>. Acesso em 03 de novembro de 2020.
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vel para seus colegas de trabalho, gestores e técnicos da CREDE 
e da SEDUC visualizarem.

Em todas as reuniões ficou nítido o problema da falta de 
acesso por parte do aluno a um aparelho celular e/ou notebook 
para acompanhar as aulas (SENHORAS, 2020). Alguns têm o 
aparelho, mas com problemas e/ou que precisam ser compar-
tilhados com outras pessoas (irmãos e pais). Professores rela-
taram que o notebook que tem na família também é usado por 
familiares, às vezes em horários alternados, gerando, portanto, 
um desgaste maior do aparelho. Em muitos casos, os alunos 
têm o aparelho celular, mas com dificuldades para carregar ví-
deo-aulas ou com internet instável. Alguns mandam celulares 
para o conserto, outros, aguardam os pais comprarem um novo 
aparelho e perdem aula até o novo chegar. Uma grande maio-
ria relata que não tem condições financeiras para comprar um 
aparelho do tipo smartphone.

Os Professores Diretores de Turma (PDT) relataram pro-
blemas psicológicos dos alunos como depressão, ansiedade e 
síndrome do pânico. Uma aluna perdeu o avô, a avó e uma tia 
praticamente na mesma semana. Nesses casos, os PDT’s acio-
nam o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou a Psicóloga da 
Coordenadoria Regional de Educação (CREDE) para conversar 
com os alunos em grupo numa espécie de live. A ata da reunião 
de Conselho de Classe da série do 1º ano, Turma A, registrou 
como encaminhamento de problemas socioemocionais para a 
aluna Ariana Maria:

Vão ser feitas mais tentativas por parte da Professora Di-
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retora de Turma, que se propôs a incentivar a aluna a não 

desistir de estudar, pois a mesma apresenta um quadro de 

depressão e está grávida. Foi pedido à psicóloga um mo-

mento com os alunos que apresentam perfil depressivo. Se-

ria uma live falando sobre autoestima. (ATA 1º série, Turma 

A, 2020).

Analisando outras Atas percebemos que foi dado o mesmo 
encaminhamento para outros alunos que alegaram problemas 
psicológicos. Essa questão põe em xeque a falta de profissionais 
como psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas. A Lei 
nº 13.935/19 dispõe sobre prestação de serviços de psicologia 
e de assistência social nas redes públicas da educação básica. 
Apesar da aprovação da lei, cabe-nos observar que sua “imple-
mentação” continua sendo feita por professores diretores de 
turma, o que acarreta mais ainda a precarização do trabalho 
docente.

Verificamos que, conforme relatos nos Conselhos de 
Classe, que as aulas remotas têm acontecido com poucos alu-
nos na maioria das turmas. Há narrativas de professores de que 
nenhum aluno compareceu no horário previamente agendado 
para a aula e o professor permaneceu todo o tempo sozinho na 
sala virtual, apenas para garantir o cumprimento do seu horá-
rio de trabalho e da carga horária. A seguir transcrevemos al-
gumas mensagens de docentes da Escola Florestan Fernandes 
compartilhadas no whatsApp

Encerrando a aula de Português com as turmas de 2º ano 



220 | Política educacional no Brasil: contextos e práticas

Editora Via  Dourada

do turno tarde, infelizmente nenhum aluno dessa turma se 

fez presente na aula. Está disponível na plataforma, o con-

teúdo novo e a atividade. Qualquer dúvida, chamem. Es-

pero que na sexta mais alunos participem, pois trataremos 

das nossas apresentações no projeto da Consciência Negra. 

(Professora Meire Sousa).

Boa tarde. Após 42 minutos de não comparecimento de es-

tudantes à aula, estou encerrando. Fiquem com Deus! (Pro-

fessor Fernando Aires).

Encerrando a aula de Inglês da turma do 2º ano, turma F 

do turno tarde, infelizmente, nenhum aluno dessa turma se 

fez presente na aula, assim como na aula de Português. A 

situação está preocupante. Vou disponibilizar na Platafor-

ma on-line, o conteúdo novo e a atividade. (Professor Valdir 

Rodrigues).

Queridos colegas professores, por gentileza vão colocando 

as notas dos alunos do 1º ano, Turma F, pois teremos reu-

nião do Conselho de Classe e precisamos das notas. Grata. 

(Professora Soly Amaral).

Bem que eu queria colocar estas notas, mas infelizmente 

apenas 4 alunos estão respondendo as atividades. (Profes-

sor Valdir Rodrigues).

As estratégias adotadas pela instituição tem sido visitar 
os alunos para incentivar o estudo e a realização das atividades 
entregue a eles uma vez que eles não têm acesso à internet. O 
material é diferenciado, mais acessível, consideravelmente fá-
cil, com nível mais moderado se comparadas às atividades do 
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livro didático. Na escola foi feito um levantamento dos alunos 
que tem acesso à internet e se constatou que cerca de 90% 
dos alunos dispõem de Internet 3G (proveniente de operadora 
de celular). Os alunos que só têm o celular fazem a atividade 
no próprio caderno e enviam fotos para o professor. A coorde-
nação escolar criou o “apadrinhamento” e a visita domiciliar 
como forma de incentivo e acompanhamento dos adolescentes, 
fazendo uma espécie de “busca ativa”, é assim que é denomina-
da esta iniciativa. O “apadrinhamento” ocorre nos casos em que 
determinada turma não tem o Professor Diretor de Turma. Vi-
mos que o/a coordenador(a) pede de forma “carinhosa e envol-
vente” a adesão de professores que ainda não são Diretores de 
Turma dizendo que a pessoa tem o perfil, que é atenciosa, que 
conhece a turma, enfim, fazem uso de argumentos convincen-
tes para que o docente acate o convite. Deste modo, o padrinho 
ou a madrinha passa a acompanhar a turma em suas necessi-
dades, se tornando a ponte entre a coordenação, direção, pais 
e alunos. Enfim, o docente aumenta seu tempo e seus afazeres 
laborais, mas não recebe nada a mais por isso, na maioria das 
vezes nenhuma gratificação ou reconhecimento público. Con-
forme Pessoa (2021) a prática se configura como uma espécie 
de trabalho “voluntário” e obrigatório especialmente para os 
“professores temporários”.

Os professores relatam estresse, cansaço, trabalho tripli-
cado em planejar aulas, gravação e elaboração de atividades, 
postagens no sistema Google ClassRomm ou Google Sala de 
Aula, correção de atividades e de avaliações... Muitos relatam a 
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prática de retrabalho. Quando os alunos não comparecem nas 
aulas virtuais nem enviam as atividades, os professores pre-
cisam elaborar novas atividades, novas formas de chegar ao 
aluno. É o trabalho da classe trabalhadora sob fogo cruzado 
(ANTUNES, 2020). O celular, de aparelho privado, virou apa-
relho de trabalho. A nova rotina impôs o trabalho sem horário 
definido. Ou seja, qualquer hora ocorrem as solicitações dos 
estudantes, gestores escolares e, também dos pais ou responsá-
veis por eles. Na prática, a precarização já existia anteriormen-
te vindo agudizar ainda mais o trabalho docente.

Segundo os professores diretores de turma, muitos alu-
nos foram trabalhar para ajudar no sustento familiar, deixando 
de acompanhar as aulas remotas. Alguns trabalham em comér-
cios como ajudantes, na roça, em “casas de família” como em-
pregadas domésticas ou babás, cuidam dos irmãos menores, 
enquanto os pais saem para trabalhar. Ouvimos relatos de que 
alguns alunos, especialmente de turmas de 3º anos que pedem 
aos coordenadores e professores para “repetir de ano”, porque 
segundo eles foi um ano letivo perdido em matéria de apren-
dizagem. Alguns querem repetir o ano porque acham que não 
aprenderam o necessário para realizar vestibulares e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dizem que se sentem pre-
judicados e que a educação remota é uma “grande mentira”.

No Estado de São Paulo, uma das medidas tomadas para 
diminuir as consequências da pandemia foi a criação do 4º ano 
do Ensino Médio (SÃO PAULO, 2020). Não é obrigatório e terá 
foco na revisão dos conteúdos. A questão é que vai depender do 
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número de vagas, isto é, do quantitativo de alunos que se ma-
tricularem. Se o número de alunos for considerável tem pos-
sibilidade de se abrir turmas específicas para a demanda. Há 
especulações de que o Ceará igualmente venha a adotar essa 
medida assim como São Paulo e Maranhão, mas nada ainda foi 
formalizado nesse sentido.

Uma das medidas que estão sendo adotadas por algumas 
escolas é o envio de atividades impressas para os alunos. Tive-
mos conhecimento de professores da área de Ciências Exatas 
que passaram cem (100) questões para alunos de Ensino Médio 
copiar e resolver em pouco tempo. A ideia que alguns passam 
é de que a atividade funciona como uma espécie de “castigo” 
para o aluno que não acompanha as aulas remotas ou não en-
trega os trabalhos nas datas agendadas. Pedagogicamente, é 
descabida tal atitude. Discorrendo sobre o uso das tecnologias 
e aulas remotas, Soares (2020, p. 08) diz que: a modernida-
de tecnológica está “servindo para reforçar o que há de mais 
arcaico pedagogicamente. É a modernização conservadora da 
educação, o intento de inovar para manter as estruturas sociais 
tal qual estão”.

Ouvimos narrativas da necessidade de preenchimento 
frequente de muitas fichas, proposição de atividades, avalia-
ções, elaboração de relatórios, etc. Mensalmente, é feita uma 
tabulação com as infrequências de cada estudante e de cada 
turma, sendo preciso descrever as possíveis justificativas e/ou 
ausências que, porventura, a escola tenha recebido, se faltou 
por motivo de doenças, pela falta de internet, por não ter apare-
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lhos como celular ou computador, por falta de espaço em casa, 
por ter dificuldades de acompanhar e compreender os conteú-
dos e fazer as atividades, por ter que trabalhar para ajudar fi-
nanceiramente no sustento da família. Todas estas informações 
precisam ser computadas e encaminhadas ao núcleo gestor e, 
em seguida, repassadas à Coordenadoria Regional de Educação 
(CREDE). Professores relatam a sobrecarga de burocracias em 
tempos de ensino remoto; e nas telas virtuais, o professor não 
tem nenhum controle de seu trabalho (SILVA e NETO e SAN-
TOS, 2020). Dito de outra forma

Apesar de a figura do professor ainda existir, ele está coa-

gido, encontra-se submetido à constante vigilância e con-

trole das secretarias de educação, das direções das escolas 

e dos pais. Depois de inúmeros filtros, os conteúdos e as 

aulas que sobram são enxutos, o professor-holograma vai 

perdendo sua autonomia e passa a ser apenas um ser que 

dá voz a falas que não o pertencem, ou que não exprimem 

realmente o que pensa. (SOARES, 2020, p. 09).

De um lado, é inequívoco que o ensino remoto – confor-
me adotado em todo o país em virtude da pandemia – foi, sem 
dúvida, a alternativa considerada emergencial para a continui-
dade e finalização do ano letivo de 2020. De outro, as circuns-
tâncias advindas com a Covid-19 têm criado muitos desafios 
para os docentes: cansaço, desestímulo, preocupação, medo, 
ansiedade, retrabalho, vigilância. Estas sensações são percebi-
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das nas narrativas docentes. Contudo, o que há de consensual é 
que a manutenção das aulas remotas é a única forma de manter 
o vírus – invisível, letal e cada vez mais agressivo –, afastado de 
centenas de milhares de famílias das comunidades escolares.

É nesse contexto que foi possível verificar que na Escola 
Florestan Fernandes não apenas os Diretores de Turma estão 
envolvidos com as questões particulares dos discentes. Toma-
mos como caso estudado, uma das reuniões do Conselho de 
Classe do 1ª ano (2020), destacando os encaminhamentos to-
mados (consensualmente) com a finalidade de demonstrar as 
iniciativas e comportamentos vigentes, além de proporcionar o 
conhecimento da realidade tal como ela se apresenta nas atuais 
condições.

Vou conversar com a aluna para saber a razão de não dela 

não estar realizando as atividades, mesmo tendo acesso ao 

Classroom (Ana Maria).

Olha, vou ligar novamente para ele, com o propósito de 

incentivá-lo a realizar as atividades. Conversarei também 

com a avó que o acompanha. (Antônio Marcelo).

No caso dele, vou ligar, de novo, vou conversar com ele e 

com a madrasta que o acompanha. (Antônio Davi).

Gente, eu já fui na casa do aluno e falo quase todo dia com 

ele. Ele já começou a fazer algumas atividades. (Bruno Ri-

cardo).

Vou falar com a mãe da Maria Layla para lhe passar a si-

tuação real, pois a aluna tende a justificar a não realização 

das atividades para a professora Kelyanne e, para a mãe, ela 
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afirma que está fazendo todas os exercícios. (Maria Layla).

O professor coordenador de área, Adalberto, irá entrar em 

contato com o aluno e a mãe dele, pois tem um bom relacio-

namento com o discente. Será uma conversa de incentivo, 

portanto. (Carlos Hélio).

O professor David irá falar com o aluno na tentativa de es-

timulá-lo a fazer as atividades. (Carlos Silva).

Eu, como Diretora de Turma, vou continuar ligando para a 

aluna, com o objetivo de sondar o que realmente aconteceu, 

pois ela deixou de entregar as atividades. (Daniela Karen).

Ela já começou a realizar as atividades, vou continuar mo-

nitorando. (Elayne Maria).

Vou ligar novamente para o aluno, com o propósito de in-

centivá-lo a realizar as atividades. (Emanoel Lira).

Vou ligar para a mãe do aluno para entender o que está 

acontecendo, já que o mesmo apresenta um quadro depres-

sivo. Da outra vez, foi pedido à psicóloga um momento com 

os alunos que apresentam perfil depressivo. Seria uma live 

falando sobre autoestima. (Fabiano Santos).

Vou ligar mais uma vez para ele, com o propósito de in-

centivá-lo a realizar as atividades. É preciso também falar 

com a mãe dele. Foi pedido à psicóloga um momento com 

os alunos que apresentam perfil depressivo. Seria uma live 

falando sobre autoestima. (Fabrício Ventura).

Ele estava doente. Mas já começou a realizar as atividades. 

Ele disse que enfrentou dificuldades no envio dos exercícios 

feitos. (Hugo Stenio).

Irei ligar para a mãe do aluno para entender o que está 
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acontecendo, já que o mesmo apresenta um quadro depres-

sivo. Foi pedido à psicóloga um momento com esses alunos 

que apresentam perfil depressivo. Seria uma live falando 

sobre autoestima. (Israel Sabino).

O encaminhamento foi o de solicitar à psicóloga que rea-

lizasse uma live com os alunos que têm perfil depressivo. 

(Jakson Yuri).

Vou falar com a aluna para tentar compreender por que ela 

não está dando as devolutivas das atividades. Ela apresen-

tava um bom compromisso nas aulas presenciais. (Maria 

Lorena).

Vou continuar insistindo nas ligações para tentar falar com 

o aluno. (Natan Júnior).

Ele é usuário e mora sozinho. O coordenador pedagógico 

Manoel Viriato está ciente da situação e se responsabilizará 

pelo aluno. (Oscar Sá).

Também é usuário. Mas o coordenador pedagógico Valmir 

está responsável pelo aluno e já foi várias vezes na casa dele. 

Ele sempre está ausente e o pai não tem mais controle sobre 

ele. (Sandro Lúcio)

Vou ligar novamente para a estudante, com a finalidade de 

incentivá-la a realizar as atividades, também a coordena-

dora pedagógica Ana Lívia irá na casa da aluna, de novo. 

(Silvana Junqueira).

Como podemos notar, são muitas as intervenções a se-
rem encaminhadas pelo professor diretor de turma que, sozi-
nho ou com o apoio da coordenação pedagógica, precisa estar 
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disponível muitas vezes fora do horário das aulas virtuais para 
fazer esses encaminhamentos. A escola passa a assumir repen-
tinamente função de apoio emocional aos estudantes (BERG 
et al, 2020). É preciso informar que todas as mediações reali-
zadas devem obrigatoriamente ser registradas – na forma de 
devolutivas – no Sistema Professor Online da SEDUC-CE, aluno 
por aluno.

Considerando esse conjunto de encaminhamentos, per-
cebemos que a carga horária do professor diretor de turma au-
mentou. Antes da pandemia, cada DT, como é chamado, tinha 
03 (três) horas-aulas semanais usadas para o preenchimento 
do “Dossiê” da turma, planejamento das aulas e fazer esses 
contatos telefônicos com os alunos, sobretudo os mais faltosos, 
e familiares, quando menor de idade. Nessa situação, usavam 
telefones (celulares) disponibilizados pela escola, dentre outros 
recursos. Se já enfrentavam evasão escolar, acúmulo de faltas, 
desinteresse pelos estudos, dificuldades vivenciadas pela famí-
lia devido à baixa renda, gravidez precoce, envolvimento com 
uso de drogas ilícitas ou não, somam-se várias outras dificulda-
des ao processo de ensino e de aprendizagem. Ou seja, é válido 
destacar que o tempo de trabalho do docente é excedido e que 
o Estado não disponibiliza nenhum transporte para as visitas 
domiciliares, nem telefone para ligar e passar mensagens aos 
alunos. O ônus fica por conta do docente.

Ao excesso de trabalho, as dificuldades de ordem tecnoló-
gica – como o acesso à internet, instabilidade do sinal, mal po-
sicionamento do roteador, uso limitado de dados móveis, qua-
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lidade do smartphone, etc. – e burocrática aparecem como os 
principais motivos de estresse e adoecimento desses trabalha-
dores. O corpo docente da escola Florestan Fernandes vivencia 
uma rotina cuja experiência não é única nem menos exaustiva: 
as aulas remotas. De um lado, o ensino remoto apareceu como 
solução emergencial à situação de calamidade pública visan-
do à continuidade da oferta da educação de nível básico e ao 
cumprimento da carga horária letiva mínima anual. De outro, 
verificamos a dupla exploração do(a) trabalhador(a) da educa-
ção que se vê sobrecarregado(a) com as atribuições próprias do 
trabalho docente e as tarefas domésticas, sobretudo se mulher, 
mãe solteira com filhos. Pois, a maioria dos profissionais é do 
sexo feminino e, considerando a sociedade patriarcalista brasi-
leira, e a divisão sociossexual e racial do trabalho (ANTUNES, 
2020), é a mulher que precisa dar conta das atividades domés-
ticas e dos filhos, além de conciliar com o trabalho da escola.

Nessa discussão sobre ensino remoto, é preciso destacar 
que o trabalho docente ficou cada vez mais precarizado. O ce-
lular pessoal virou telefone para contato das questões de tra-
balho, o computador particular virou instrumento de trabalho, 
o espaço privado e sagrado da casa agora adentra o público, 
horas infindáveis de reunião mesmo sem ser o horário de tra-
balho, muitas planilhas e fichas a serem preenchidas além de 
planejar aulas, gravar, editar, ministrar aulas on-line, ficar à 
disposição para “tira dúvidas” (alguns alunos ligam no final de 
semana, feriados, no horário do jantar, enfim, sem a distinção 
do espaço e tempo do lar e do trabalho). Muitos professores re-
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latam que seu trabalho nesses tempos praticamente triplicou. 
A tendência é de consolidação do teletrabalho e do home office 
pós-pandemia (ANTUNES, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto  estamos  nos  dedicando  exclusivamente  para  
a  finalização  deste artigo no dia 30 de abril de 2021, o Brasil 
registrou até ontem, 401 mil mortos, mais de 14 milhões de 
casos positivos de Covid-19 e 12 milhões de recuperados, o que 
faz do nosso  país  estar  em  2º  colocação  no  ranking  mundial  
das  mortes  por  Covid-19  ao concentrar 12,6% de todos os 
óbitos ocorridos, o 13º em óbitos quando se considera o tama-
nho da população e o 3º em casos confirmados. Sem dúvida, a 
chance de conhecer alguém que morreu devido à complicações 
da Covid é alta: estatisticamente, são sete em cada dez brasilei-
ros(as) ou 67,97% da população conviveram com pessoas que 
morreram. Neste complexo e indeterminado contexto em que a 
Covid é um agravante ineliminável, pelo menos por enquanto, 
as perspectivas futuras do trabalho docente na Escola Florestan 
Fernandes  e  na  maioria  das  escolas,  públicas  e  da  iniciativa  
privada,  parecem-nos desfavoráveis.

No Ceará, no último dia 24 de abril, o governo editou o 
Decreto Estadual Nº 34.043, flexibilizando a liberação de “ati-
vidades econômicas e comportamentais”. No que diz respeito 
aos estabelecimentos de ensino, foi liberada a realização de au-
las presenciais para todas as séries do Ensino Fundamental. 



Raquel A. M. Brandão; Elisângela Maria de O. Sousa; Ivan Carlos C. Martins |231

Série Saberes e Fazeres da Educação: volume 15

É preocupante, a nosso ver, a abertura para o funcionamento 
presencial das escolas no Ceará e em vários estados brasilei-
ros porque ela se dá mediante uma conjuntura de alta circula-
ção de novas variantes6; em que o mês de abril é o mais letal 
em número de mortes, totalizando 79.671 óbitos até o último 
dia 29, portanto maior que março que foi de 66.868, conforme 
Consórcio de Veículos de Imprensa  (G1,  O  Globo,  Extra,  Es-
tadão,  Folha  e  UOL),  em  contraste  ao  ritmo  da vacinação. 
Particularmente, o Estado do Ceará tem taxa de ocupação de 
UTI-Geral em torno de 91,9%; UTI Adulto Covid é de 93,92%; 
ENF-Geral está com taxa de ocupação de 76,59%, contudo a 
ENF Adulto Covid é de 79,25%.

O  que  podemos  concluir  com  a  pesquisa  realizada  
na  Escola  Florestan Fernandes é que a nova configuração do 
trabalho docente tem afetado sobremaneira todos os profissio-
nais da educação e de modo especial os docentes que assumi-
ram a função de “diretor  de  turma”,  pois  lhes  competem  a  
mediação  entre  docência-alunado-gestão escolar,  além  do  
conhecimento  da  história  de  vida,  sobretudo  familiar  e  es-
colar  dos estudantes da turma. Nenhuma escola é uma ilha! É 
necessário falar de escolas, no plural, na  medida  em  que  ge-
ram  múltiplas  relações  e  interações  societárias,  promovem  
a apreensão  de  saberes  necessários  à  vida  em  sociedade,  
favorecem  a  socialização  e  o pertencimento a uma determi-

6 COSTA, Anna Gabriela. Instituto Butantan detecta três novas variantes de Covid-19 circulando em 
SP:Novas cepas foram encontradas na Baixada Santista, em Itapecerica da Serra e em Jardinópolis; apenas 
uma das variantes apresenta preocupação, até o momento. CNN Brasil, Saúde, São Paulo, 27 de abril de 2021.   
Disponível   em:   <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/26/instituto-butantan-detecta-tres-novas-
variantes-de-covid-19-circulando-em-sp>. Acesso em: 27 abr. 2021.
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nada realidade – que é dinâmica e complexa por si só. É neste 
sentido que é possível afirmar que as escolas funcionam em 
ambientes sociais e culturais que as atravessam, as moldam e 
as imprimem perfis específicos e únicos, mas também tão va-
riados e complexos como a própria sociedade o é. O contexto é 
diferente e hostil e os(as) docentes não foram preparados para 
ensinar em tempos de pandemia. O que vimos foi a adoção do 
ensino virtual para “salvar o  ano  letivo”  –  sem  formação  pré-
via  ou  planejamento  pedagógico  –  o  que  gerou, inevitavel-
mente, impactos no trabalho docente em grandes proporções. 
Sem treinamento ou  formação  pedagógica  para  desenvolver  
o  trabalho  remoto,  falta  de  apoio  e  de condições materiais 
para o ensino remoto, os(as) profissionais(as) da educação vem 
se reinventado dia após dia.

A  pandemia  desnudou  tensões  e  conflitos  no  aces-
so  aos  direitos  sociais fundamentais mais básicos (condições 
da moradia, atendimento hospitalar e qualidade da educação), 
aos bens de consumo (smartphones, notebooks, computado-
res, impressoras, etc.),  na  disponibilidade  da  internet  e  no  
manuseio  das  tecnologias  de  informação  e comunicação  
aplicadas  ao  ofício  docente.  Consequentemente,  eles(as)  
têm  trabalhado mais,  sentido  o  acúmulo  e  a  sobrecarga  de  
atividades,  além  do  estresse  ocupacional. Porém,  com  todos  
estes  agravantes  é  preferível  a  permanência  das  aulas  re-
motas  à abertura das escolas, muitas sem nenhuma mudança 
estrutural nos banheiros ou salas de aula.

É preciso lembrar que o conjunto das condicionantes ex-
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ternas também dizem respeito aos estudantes. Como verifica-
mos, muitos colocaram a escola em segundo plano a fim de ga-
nhar algum dinheiro para ajudar na subsistência familiar. Para 
quem não tem a certeza da comida no prato, estudar tornou-se, 
nesses tempos, um duplo privilégio. A Covid devastou famílias:  
deixando órfãos, viúvos, separou amores e, lamentavelmente, 
a presença do vírus e de suas variantes entre nós é persistente 
e incontestável.

Nesse sentido, compete à gestão escolar realizar for-
mações continuadas, de modo a melhor orientar e apoiar no 
enfrentamento das situações colocadas pela educação remota  
como  os  processos  avaliativos,  as  metodologias  de  ensino,  
as  condições  de trabalho, e, de modo muito especial levar em 
consideração o contexto social dos discentes e de  suas  famí-
lias, de  modo a problematizar as  condições socioeconômicas 
na  qual  a escola está situada.

É indispensável que sejam priorizadas nas deliberações 
governamentais, as circunstâncias  existenciais  de  habitação  
e  de  alimentação  dos  docentes.  O  papel diferenciador de 
uma educação contextualizada é a possibilidade de ensinar a 
interpretar o  mundo  e  despertar  nas  crianças  e  jovens  a  
sensibilidade  e  a  curiosidade  para  a compreensão das vi-
cissitudes da vida em sociedade e dos problemas que nos são 
comuns. Acreditamos  que  o  discurso  de  que  “as  coisas  vão  
melhorar”  não  é  de  todo  verdade, precisamos da consciência 
política da classe trabalhadora para os enfrentamentos antigos 
e os novos.
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