
 

 

 
 
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

MARCILEI SERAFIM GERMANO 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA - EMMTEC: REESTRUTURAÇÃO 

À MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM RONDÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2017 



 

 

MARCILEI SERAFIM GERMANO 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA - EMMTEC: REESTRUTURAÇÃO 

À MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM RONDÔNIA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação, do Núcleo de Ciências 
Humanas da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia como requisito para 
obtenção do Título de Mestre em 
Educação. 
Orientadora: Profª. Drª Aparecida Luzia 
Alzira Zuin 
Linha de pesquisa: Política e Gestão 
Educacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO VELHO-RO 

2017 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MEUS PAIS 

Para os quais o trabalho  

sempre foi  

o próprio sentido da vida. 

E a educação um sonho. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família pelo apoio em tempos e contra tempos da vida. 

À minha companheira e esposa pelo respeito e compreensão pela minha 

ausência em razão da dedicação ao mestrado. 

À professora Profª. Drª. Aparecida Luzia Alzira Zuin pela acolhida e 

orientação. 

Aos professores e professoras do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Educação pelas discussões empreendidas. 

Ao IFRO pela política de formação, que possibilitou a realização do mestrado. 

A todos meus amigos e amigas que de uma forma ou de outra contribuíram 

para realização deste trabalho. 

A todos os companheiros e companheiras de luta pelas oportunidades e 

debates realizados. 

A todos e todas das escolas sujeitos deste trabalho. 

Ao grupo de pesquisa HISTEDBR/UNIR pelo espaço de intercâmbio de 

pesquisas. 

Aos membros da Banca de Qualificação, que apontaram possíveis direções 

para a investigação. 

A Gilberto Laske, Neiva Laske e família pela acolhida em sua casa. 

Aos Movimentos Sociais e Sindicais pela possibilidade de vivenciar 

experiências de lutas e conquistas, de limitações e superações, de contradições e 

possibilidades, de embates e enfrentamentos, de dor e alegria, que me fortalecem 

na luta de classe. 

À Benedita Rugenski (in memoriam), pelo exemplo de vida. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enquanto os senhores das 

terras, das fábricas e dos 

bancos estiverem no Poder, 

não haverá paz, dignidade, 

justiça social e liberdade 

para o povo”.  

                 Karl Marx 



 

 

GERMANO, Marcilei Serafim. Educação com mediação tecnológica – EMMTEC: 
reestruturação à mercantilização do ensino médio em Rondônia. 2017. 217 f. 
Dissertação (Mestrado) – Departamento de Ciências da Educação, Fundação 
Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 2017. 
 

RESUMO 
 

Esta pesquisa investigou o projeto de Educação com Mediação Tecnológica – 
EMMTEC como modelo de reestruturação à mercantilização do ensino médio em 
Rondônia. Partimos do princípio segundo o qual as políticas educacionais brasileiras 
estão historicamente submetidas aos modelos socioeconômicos construídos e que 
esses são determinantes na forma de organização política da educação brasileira. O 
aporte teórico está fundamentado em Xavier (1994), Novais (1985), Gentili (1996), 
Silva (2002), Carvalho (1972) e Azevedo (1996), sobre a influência da ordem 
econômica na educação; em Hobsbawm (1996), Marx (2001), Antunes (2002), 
Mèszaros (2011), Alves (2006), Pinto (2007), Harvey (2002) e Kunzer (1985; 2001), 
sobre as transformações no mundo do trabalho e as influências na educação; e 
sobre as políticas educacionais e as determinações dos organismos internacionais, 
embasamos os estudos em Frigotto, Ciavatta e Ramos (2002), Frigotto (1984), Silva 
(2002), Souza (2014), Cruz (2003 e Cunha (2000). Os dados da pesquisa de campo 
foram obtidos mediante aplicação de questionários, aplicados a 5 docentes, 20 
discentes matriculados no ensino de Mediação Tecnológica, nas escolas A e B e 5 
representantes de movimentos sociais e sindicais da área de Educação, do Estado 
de Rondônia. A pesquisa adota, como referencial de análise, os fundamentos do 
materialismo histórico-dialético, tendo como categorias de análises teoria e prática, 
realidade, contradição, possibilidade e trabalho. Os resultados obtidos demonstram 
que o EMMTEC como política de governo está dentro da lógica da reestruturação 
produtiva de maximização dos custos por meio da diminuição do número de 
escolas/salas/turmas e professores. Constatamos ainda que o EMMTEC está em 
consonância com as políticas dos organismos internacionais quando trabalha na 
perspectiva de desmantelamento do ensino público do Estado, negando a 
oportunidade de uma educação de qualidade. 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Educação como Mediação Tecnológica. 
Ensino Médio. Reestruturação. Organismos Internacionais. 
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ABSTRACT  
 
This research aims to investigate the Project of High School with Technological 
Mediation - EMMTEC as a model of restructuring of secondary education in 
Rondônia. We assume that Brazilian educational policies are historically submitted to 
the forms of socioeconomic organization built and that these are determinants in the 
form of organization of Brazilian education. The theoretical contribution is based on 
Xavier (1994), Novais (1985), Gentili (1996), Silva (2002), Carvalho (1972) and 
Azevedo (1996) about the influence of economic order on education; in Hobsbawm 
(1996), Marx (2001), Antunes (2002), Mèszaros (2011), Alves (2006), Pinto (2007), 
Harvey (2002) and Kunzer (1985; 2001) about transformations in the world of work 
and influences on education; and about the educational policies and the 
determinations of the international organisms Frigotto, Cianvatta and Ramos (2002), 
Frigotto (1984), Silva (2002), Souza (2014), Cruz (2003) and Cunha (2000) Field 
research data were obtained through the application of questionnaires, applied to 5 
teachers, 20 students of the Technological Mediation, in schools A and B and 5 
representatives of social and trade union movements in the State of Rondônia.The 
research adopts, as a reference for analysis, the bases of historical materialism. The 
results obtained demonstrate that the EMMTEC as a government policy is within the 
logic of productive restructuring of maximization of costs by reducing the number of 
schools / classrooms / classes and teachers. We also note that EMMTEC is in line 
with the policies of international organizations when it works in the perspective of 
dismantling state public education, denying the opportunity of a quality education.  
 
 
Keywords: Educational Policies. Technological Mediation. High school. 
Restructuring. International Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A história da realização do ser social, isto, é, do homem, se objetiva através 

da produção e da reprodução da existência humana (Marx e Engels, 1999). Neste 

sentido a pesquisa ora realizada se assenta sobre o princípio da história de vida e 

do ponto de vista de quem a escreve. Sou o quarto filho de uma família de 

camponeses vindo do Espírito Santo para o tão “badalado” processo de colonização 

de Rondônia na década de 1970. Ao terminar o ensino primário fui embora de casa 

estudar na Escola Família Agrícola Padre Ezequiel Ramin – EFA, uma escola que 

“foi” referência para o modelo de educação do campo no Estado de Rondônia, 

frequentando o ensino fundamental e médio. Neste período dentro das 

Comunidades Eclesiais de Base - CBEs contribui com as pastorais da Igreja e, 

principalmente, com a Pastoral da Juventude da qual me inseriu e formou na 

Teologia da Libertação. Depois desenvolvi trabalhos no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Cacoal com a juventude. Terminado o ensino médio fui para o Seminário 

Comboniano em Curitiba no Paraná com o intuito de me formar para irmão religioso, 

intuito este que não passou de dois anos pelas divergências com a linha europeia 

adotada pelos religiosos. Ao chegar ao Paraná logo tive contado com um dos 

dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, o senhor 

Roberto Bággio que me propôs trabalhar na Secretaria do MST no Paraná. Na 

secretaria desenvolvi trabalhos no setor de projetos e depois fui para frente de 

massa, setor responsável pela organização dos trabalhadores nos processos de 

ocupação de terra, no qual pude ir para os encontros de formação estadual, para a 

escola estadual de formação, para os cursos da frente de massa estadual, regional e 

nacional, para o curso Realidade Brasileira que estuda os clássicos nacionais e 

Latino Americanos, e depois para na Escola Nacional Florestan Fernandes em São 

Paulo, nos cursos de frente de massa em nível nacional e outro de teoria política. 

Contribui na formação de alguns acampamentos junto ao MST e as lutas por nós 

desenvolvidas. Tive a oportunidade de ter experiências de imersão para 

conhecimento da realidade com outros movimentos com o Movimento Nacional de 

Luta por Moradia - MNLM, o Movimento Nacional dos Catadores - MNCR, o 

Movimento dos Moradores de Rua, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – 

MTST entre outros, experiência esta que me forjou como militante dos movimentos 

sociais. 
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 Neste período contribui para a formação da Consulta Popular no Estado do 

Paraná participando de vários cursos de formação além do trabalho com o MST de 

unidade das lutas com outras organizações.  

 Daí surgiu o interesse pela educação oferecida aos camponeses, pois 

buscamos analisar a fetichização a respeito do tipo de conhecimento oferecido à 

classe trabalhadora. 

 Acreditamos que a educação que se diga comprometida com a realidade 

social dos educandos não pode deixar de identificar, analisar e refletir com eles o 

sentido concreto do trabalho ao qual estão executando. A educação oferecida 

deverá possibilitar que eles percebam a divisão social e técnica do trabalho e 

consequentemente a divisão na educação oferecida para eles enquanto elemento 

formativo do homo faber e do homo sapiens (GRAMSCI, 1979).  

Nesta perspectiva esta pesquisa situa-se no campo das investigações em 

Política e Gestão Educacional, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Educação, do Núcleo de Ciências Humanas da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia.  

 Partimos da necessidade de compreender o Projeto de Ensino Médio por 

meio da Mediação Tecnológica, o conhecido – EMMTEC no Estado de Rondônia. 

Este projeto surgiu em 2013 e começou a ser implantado em 2016 nas escolas 

estaduais que atendem o ensino médio rodoniense. O Governo justificou a 

necessidade do projeto devido à dificuldade de profissionais para trabalhar na 

educação, principalmente, ensino médio e pelo difícil acesso das comunidades, nas 

quais o projeto foi implantado. É um projeto do Governo do Estado, coordenado pela 

Secretaria de Educação do Estado que busca implantar nas escolas sedes um 

modelo educacional, no qual as aulas são transmitidas via satélite para os alunos 

que receberão em suas localidades essas aulas por um receptor de imagens (TV).  

Os profissionais da educação, os alunos e as comunidades por meio de seus 

movimentos sociais e sindicais se mobilizaram contra esse projeto do Governo do 

Estado em diversas regiões procurando o diálogo na tentativa de barrar a 

implantação, entendendo que esse modelo seria extremamente prejudicial à 

educação do Estado.  

 Nessa perspectiva, as políticas educacionais pelas quais nossa pesquisa se 

sustenta objetivou responder ao seguinte problema:- Como o Governo do Estado de 

Rondônia, por meio do EMMTEC pretende oferecer educação de qualidade ao 
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ensino médio, tendo em vista os problemas decorrentes da falta de infraestrutura em 

muitas das escolas públicas do Estado, da necessária capacitação docente que é 

em muitos casos deficitária e dificuldades de diálogo com a sociedade? Problema 

como esse desencadeou outros que ao longo dos estudos conseguimos averiguar, 

principalmente, àqueles advindos não somente do atual Governo, mas 

historicamente da estrutura do Estado como forma de organização de classe. 

Nessa direção, o estudo teve como objetivo geral, analisar o projeto de 

educação com mediação tecnológica - EMMTEC como modelo de reestruturação em 

vista à mercantilização do ensino médio em Rondônia. Dentre os objetivos 

específicos tratou-se de identificar e analisar as políticas públicas educacionais a 

partir dos modelos econômicos de Estado; caracterizar as principais transformações 

no mundo do trabalho1; analisar as políticas educacionais e o ensino 

profissionalizante no Brasil; identificar e analisar o EMMTEC como política de 

reestruturação do ensino Médio em Rondônia e suas principais consequências. 

Para alcançar os objetivos propostos, dividimos a pesquisa em cinco seções. 

A primeira seção abordou a introdução, na qual apontamos o problema de pesquisa, 

bem como seus objetivos e o projeto do EMMTEC. 

Na segunda seção trouxemos os aspectos da educação brasileira no contexto 

dos modelos econômicos de Estado, seus aspectos econômicos e como esses 

influenciam a educação pautando-a com base nas orientações dos organismos 

internacionais. Investigamos também as transformações no mundo do trabalho e a 

educação profissionalizante no Brasil, no sentido de entender o processo de 

reestruturação produtiva e a crise do capital na atualidade. Nesse sentido, 

investigamos os sistemas produtivos como taylorismo/fordismo e o toyotismo e como 

esses sistemas produtivos mecânicos influenciam a educação brasileira. 

Averiguamos ainda as sucessivas reformas do ensino médio e suas relações com o 

capital e a possibilidade de aspectos sociais na escola a partir da perspectiva 

marxista. Analisamos ainda, as políticas educacionais no Brasil, por meio de um 

panorama geral do ensino médio, bem como apresentamos como essas políticas 

educacionais estão sob determinação dos organismos internacionais, analisando o 

papel do Banco Mundial e da CEPAL e suas políticas públicas para a juventude no 

                                                 
1
 Entendemos por mundo do trabalho as atividades materiais, produtivas e os processos sociais 

inerentes à realização de um trabalho, que lhe conferem significado no tempo e no espaço e por 
mercado de trabalho aqueles que procuram emprego e aqueles que oferecem emprego num sistema 
típico de mercado onde se negocia para determinar os preços e quantidades de um bem, o trabalho. 
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Brasil. Sobre o Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica, explicamos 

desde seu surgimento, passando pela aprovação na Câmara de Deputados de 

Rondônia e a maneira como a SEDUC se comportou como Secretaria de Estado. 

Também analisamos o ensino médio na atual conjuntura em Rondônia e os 

propósitos do EMMTEC, assim como o papel da sociedade rondoniense na luta pela 

educação pública de qualidade. 

Na terceira seção, a proposta foi apresentar o referencial teórico 

metodológico, bem como os instrumentos utilizados para as análise dos dados no 

decorrer da pesquisa. Temos como método o materialismo histórico dialético e 

utilizamos como fontes de dados a pesquisa bibliográfica e documental e a 

construção do questionário com questões abertas e fechadas, destinados aos 

professores, alunos e aos sujeitos dos movimentos sociais e sindicais da área 

educacional. A metodologia empregada consiste de um estudo de caso e representa 

o caso particular de duas Escolas, dentre tantas, atendidas pelo Governo do Estado 

de Rondônia. 

Na quarta seção, foram apresentadas as análises tendo como objeto o 

EMMTEC. Analisamos o EMMTEC e suas consequências para a educação pública 

no Estado de Rondônia, observando os aspectos de fechamento de 

salas/turma/escolas e a diminuição do número de professores em atendimento ao 

Ensino Médio regular tal como a política do Governo do Estado de transformação 

das escolas de ensino médio regular em escolas do EMMTEC.  

Na quinta seção, apresentamos as conclusões a partir do processo de 

implantação de outra política educacional contextualizada nos moldes de um país 

dependente das orientações emanadas dos organismos internacionais que tem na 

educação os mecanismos de manutenção e de dominação dos países 

subdesenvolvidos. Por isso, afirma-se, então, que enquanto uma política pública, o 

referido projeto tenderá a não oferecer condições de melhoria e/ou de qualidade 

educacional, senão tão somente, uma expansão do ensino médio com vistas à 

precarização e sérias consequências à educação pública do Estado de Rondônia, 

pois, servirá tão somente como uma negação à educação de qualidade, com uma 

aparente disponibilização de oportunidades às comunidades dita de difícil acesso à 

educação. Nesse sentido, concluímos que o EMMTEC terá caráter meramente 

certificatório sem, no entanto, desenvolver os conhecimentos necessários à 

autonomia intelectual dos nossos estudantes (KUENZER, 2007). 
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Apontamos que o desafio para os sujeitos da pesquisa, assim como para os 

gestores que estão a serviço do Governo do Estado de Rondônia, é perceber as 

determinações históricas do capitalismo em seu movimento geral, e também a 

singularidade e particularidade dos modos de vida, que não são automáticas, mas 

sim, perpassados por mediações contraditórias (MÉSZÁROS, 2005). E assim, 

compreendendo tais contradições possam com a educação que temos construir 

possíveis alternativas a forma de organização social e consequentemente de 

educação que temos. Afinal, o rompimento com a concepção de educação proposto 

pelo modo de produção capitalista se dará no terreno da práxis revolucionária. 

Então, de nada vale modificar somente as instituições formais sem provocar uma 

mudança radical no sistema de produção da vida. 
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2 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NO CONTEXTO DOS MODELOS ECONÔMICOS 

DE ESTADO 

 

Dada à importância da educação nos dias atuais, essa se tornou uma 

estratégia político-econômica e por isso está na agenda das políticas nacionais e 

internacionais sob forte intervenção dos organismos internacionais no sentido de 

garantir que a educação da população esteja sob controle desses mesmos 

organismos. 

Nessa perspectiva, apresentamos as concepções de Estado e economia 

adotados na formação da sociedade brasileira, pois elas contribuem para 

compreender a constituição econômica e social que vivemos na atual momento. 

 
2.1 A formação do Estado e da Economia e os reflexos na Educação 

 

Por que analisar os períodos Imperial e Republicano no Brasil para 

compreender seus reflexos na Educação? Do ponto de vista educacional esses 

períodos tornam-se importantes, já que foi nesse momento histórico que se 

debruçou por pensar a formação do Estado brasileiro visto que a independência 

obrigava a construção da nação.  

Para compreensão da educação na atualidade, faz-se necessário analisar o 

surgimento e o processo de sua consolidação no processo de formação da 

sociedade brasileira uma vez que essa foi influenciada pelas políticas educacionais 

aqui implantadas. Compreender por que a educação assume, ainda hoje, um papel 

elitista na sociedade, assim como as políticas educacionais adotadas em cada 

período histórico, torna-se importante para melhor entender o problema educacional 

no Brasil. 

Assim, para Ribeiro (1998, p. 37): 

 
A estrutura social do Brasil-Colônia já foi caracterizada como sendo 
organizada à base de relações predominantemente de submissão. 
Submissão externa em relação à metrópole, submissão interna da maioria 
negra ou mestiça (escrava ou semi-escrava) pela minoria ‘branca’ 
(colonizadores). Submissão interna refletindo-se não só nas relações de 
trabalho como também nas relações familiares [...]. 

 

 Dessa forma compreendemos a educação hoje existente no Brasil tendo em 

vista nossa formação histórica, pois como afirma o autor nossa estrutura social é 
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caracterizada por relações de submissão, que devem ser estudadas para melhor 

compreender o papel da formação do Estado e da economia na educação que 

recebemos tendo em vista tal submissão. 

Do mesmo modo, Xavier (1994, p. 31) reforça essa afirmação quando aponta 

que:  

 
A sociedade brasileira nasceu duplamente explorada, pelos proprietários 
locais e pelos empresários internacionais, financiadores e distribuidores das 
mercadorias brasileiras. Conviveu com a mais desprezível forma de 
exploração do homem, a escravidão, que sobreviveria por praticamente 
quatro séculos. Isso significa que nossa sociedade se configurou, já em sua 
origem, saltando a fase do capitalismo liberal ou concorrencial, como 
concentradora de propriedade, riqueza, poder e prestígio social. No espaço 
econômico que ela criou, havia lugar para dois agentes, o que produzia e o 
que tinha a propriedade dos meios de produção e dos bens produzidos. Os 
demais, ou seja, todos os indivíduos que não se enquadrassem aqui ou lá, 
ou exerciam o serviço público, ou então se constituíam nos marginalizados 
do sistema, como os degredados e os aventureiros malsucedidos. 

 

 Compreender a formação social brasileira e nosso processo de inserção como 

país dependente que desempenha papel subordinado nas trocas internacionais auxilia-

nos em muito nas análises dos problemas educacionais ainda hoje existentes em 

nosso país.  

A partir dessa contextualização histórica partimos à análise dos cenários de 

formação social, político e econômico, os quais contribuem para entendermos a 

educação brasileira hoje. Do mesmo modo, analisar como se deu a formação da 

sociedade brasileira, os condicionantes externos dos quais a colônia estava submetida 

e nesse universo o papel das políticas educacionais na construção da sociedade 

brasileira. 

Nesse sentido, os estudos enfatizaram a formação do Estado e da economia 

brasileira no período Imperial e Republicano e como em seus bojos se configuraram as 

políticas educacionais e suas relações com os organismos internacionais. 

A trajetória da formação sócio-histórica do Brasil que se constitui nos 

primeiros três séculos de nossa história está intimamente ligada aos projetos de 

expansão comercial e colonial da Europa. Por isso a compreensão da formação 

social, política e econômica do Brasil devem ser buscadas: 

 
[...] na história do sistema geral de colonização europeia moderna que 
devemos procurar o esquema de determinações dentro do qual se 
processou a organização da vida econômica e social do Brasil na primeira 
fase de sua história, e se encaminharam os problemas políticos de que esta 
região foi o teatro (NOVAIS, 1985, p. 47).  



22 

 

 

Observa-se que a expansão da lucratividade que a burguesia comercial 

europeia aferiu no período mercantilista, entre os séculos XV e XVIII, está 

intimamente ligada a todas as atividades econômicas que suas colônias 

desenvolveram, isto é, o desenvolvimento econômico das colônias estava 

direcionado aos interesses da burguesia comercial da Europa. Segundo Oliveira 

(1997, p. 298) “a política mercantilista estava fundada no metalismo, na balança 

comercial favorável e no protecionismo alfandegário”, pois a burguesia europeia 

precisava de um Estado forte para proteger suas práticas comerciais.  

A política econômica mercantilista do sistema colonial estava estruturada 

dentro de uma visão em que as colônias seriam elementos chave na acumulação da 

burguesia mercantil. Novais (1985, p. 51) afirma que a política econômica 

mercantilista “ataca simultaneamente todas as frentes, preconizando a abolição das 

aduanas internas, tributação em escala nacional, unidade de pesos e medidas, 

política tarifária protecionista” no sentido de auferir lucros à economia metropolitana. 

Do ponto de vista político-econômico, criaram-se as condições para que a 

burguesia mercantil de posse dessas riquezas estruturasse o Estado moderno, 

deixando para trás a velha forma de organização social do mundo medieval. A 

política mercantilista protege ao máximo os mercados coloniais, pois estão em 

grandes disputas entre as potências europeias pelo controle do mundo. 

Nesse sentido, para Hanson (1986, p. 129), o mercantilismo constitui da 

seguinte forma: 

 
[...] (1) a riqueza é um meio absolutamente essencial ao poder, seja para 
segurança, seja para agressão; (2) o poder é essencial ou valioso como 
meio de aquisição ou de retenção de riqueza; (3) a riqueza e o poder 
representam cada um dos limites básicos da política nacional; e (4) existe 
uma harmonia a longo prazo entre estes extremos, apesar de, em 
circunstâncias particulares, poder ser necessário fazer sacrifícios 
econômicos no interesse da segurança militar e também da prosperidade a 
longo prazo. 

 

Conforme aponta o autor, esses são os elementos dos quais em todos os 

momentos históricos foram partes integrantes da economia mercantilista. Ainda 

nesse mesmo sentido, Hanson (1986, p.129) afirma que Portugal foi pioneiro em 

alguns desses princípios da colonização, quando tinha as colônias para serem 

exploradas em seu benefício, quando regulava o mercado de forma que tivesse 
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excesso de exportações sobre as importações e que a riqueza nacional seria 

medida pelo montante de metal precioso o qual o Estado possuísse. 

 Dentro dessa visão, Portugal desenvolveu a política econômica do 

mercantilismo, mantendo os lucros para a metrópole por meio da política do 

monopólio, e tendo a exclusividade na aquisição dos produtos da colônia, como 

afirma Novais (1985, p. 51): 

 
O monopólio do comércio das colônias pela metrópole define o sistema 
colonial porque é através dele que as colônias preenchem a sua função 
histórica, isto é, respondem ao estímulo que lhes deram origem, que 
formam a sua razão de ser, enfim, que lhes dão sentido. 

 

  A preocupação das nações colonizadoras eram a de garantir o monopólio do 

comércio colonial, pois esse era o motor principal das empresas colonizadoras. 

Nesse sentido, a posse da terra era elemento importante para atingir tais objetivos. 

Os colonizadores então criaram e difundiram o mito do vazio demográfico, no 

sentido de trazer quem interessava em habitar a Colônia. Surgem aí as capitanias 

hereditárias, modelo de posse da terra em grandes extensões adotado pelos 

colonizadores para garantir as suas riquezas. 

 As capitanias hereditárias são um sistema de controle administrativo colonial, 

do qual foi implantado no Brasil Colonial sob a dominação portuguesa: 

 
A razão de Portugal utilizar esse modelo administrativo para ocupar o Brasil 
se dava por conta da falta de recursos financeiros e funcionários para que 
ele mesmo controlasse as terras diretamente. Sendo assim, o sistema de 
capitanias hereditárias garantia a exploração econômica da colônia sem que 
fosse necessário desembolsar grandes quantidades de dinheiro. Portugal 
tinha apenas o trabalho de fiscalizar e arrecadar os impostos que lhe era de 
direito. Mesmo com essas motivações e um modelo já organizado, o 
sistema de capitanias hereditárias não atingiu o sucesso esperado. Não 
raro, os donatários nomeados pela Coroa nem chegaram a pisar em terras 
brasileiras, mostrando receio e desinteresse em abandonar seus negócios 
em Portugal para se lançar a uma nova aventura do outro lado do Oceano 
Atlântico (SOUSA, 2014, p. 3). 

 

 Com esse sistema, Portugal auferia os lucros advindos da exploração colonial 

sem grandes investimentos e tendo o controle da posse da terra, elemento essencial 

para manter a exploração. De posse do controle da terra e de um modelo de 

administração que possibilitava grandes vultos de lucratividade, Portugal manteve 

explorando o Brasil por muitos anos sob a insígnia da colonização. 
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 Da mesma forma, a organização do Estado capitalista sobre os fundamentos 

do liberalismo clássico surgiu a partir da Revolução Industrial com as teorizações de 

Adam Smith e David Ricardo que tinham como proposição o mínimo de ingerência 

estatal na liberdade dos indivíduos e nas atividades econômicas.  

No Brasil, liberalismo e escravidão não foram termos dissonantes na 

realidade do país no período pós-colonial, pois mesmo com o acordo com a 

Inglaterra em 1826 que tornavam ilegais o tráfico de escravo e a criação da lei 

regencial de 7 de novembro de 1831, que dava liberdade aos negros que aqui 

chegavam depois dessa data, o Brasil recebeu ainda centenas e milhares de 

escravos com a conivência do governo regencial e imperial. Segundo Robert Conrad 

(1985, p.103-4): 

 
Os juízes dos distritos em que os escravos eram desembarcados passavam 
a receber comissões regulares, referidas como sendo fixadas em 10,8% do 
valor de cada africano desembarcado. Os escravos eram trocados 
diretamente por sacas de café nas praias, reduzindo assim a fórmula 
econômica - 'o café é o negro' - a uma realidade. 

 
O que do ponto de vista político não seria aceito – a junção entre liberalismo e 

escravidão – do ponto de vista econômico se encaixa perfeitamente para as 

condições do capitalismo nascente em nosso país. Do mesmo modo, a partir de 

1837, as autoridades que eram responsáveis por cessar o tráfico escravista 

desenvolve por mais 14 anos com uma nova vitalidade o tráfico, sob regimes 

conservadores e liberais (CONRAD, 1985, p. 118). 

Perceba que o escravismo e liberalismo convivem em meados do século XIX 

na formação política e econômica do Brasil sem maiores contradições, ou seja, 

temos, de um lado, a expansão da escravidão, enquanto do outro, formava-se o 

Estado liberal brasileiro. O contexto de formação do liberalismo no Brasil está dentro 

de um contexto econômico no qual o Brasil continua a atender a demanda 

agroexportadora. 

Da formação da sociedade brasileira, anteriormente apontada, de sua forma 

de organização do Estado e da Economia desenvolve suas formas de governos e as 

influências sofridas dos organismos internacionais em sua forma de organização. 

Essa forma de organização do Estado e da economia nos leva a vivermos um 

período histórico de mudanças constantes e de incertezas que ronda o cenário 

social, político e econômico. O neoliberalismo enquanto forma de organização do 

Estado e da economia nos coloca frente a inúmeros desafios. Nesse contexto o 
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neoliberalismo configura-se por meio de uma estratégia de por um lado, com um 

conjunto de reformas no plano econômico, político, jurídico, educacional, e por outro, 

por uma série de estratégias culturais orientadas a “impor novos diagnósticos acerca 

da crise e construir novos significados sociais” dos quais levam a aceitação das 

reformas por eles propostos como se fosse as únicas que podem e devem serem 

feitas (GENTILI,1996, p.9). Ainda nesse mesmo sentido, o autor demonstra como a 

dimensão cultural está a serviço da lógica hegemônica para a construção das bases 

teóricas e conceituais necessárias à criação e manutenção do neoliberalismo 

enquanto alternativa de poder social, político e econômico. 

O neoliberalismo, na concepção de Gentili (1996, p.1), deve ser 

compreendido tanto do ponto de vista teórico quanto político como um “complexo 

processo de construção hegemônica”. Nesse sentido aponta que:  

 
[...] o neoliberalismo expressa a dupla dinâmica que caracteriza todo 
processo de construção de hegemonia. Por um lado, trata-se de uma 
alternativa de poder extremamente vigorosa constituída por uma série de 
estratégias políticas, econômicas e jurídicas orientadas para encontrar uma 
saída dominante para a crise capitalista que se inicia ao final dos anos 60 e 
que se manifesta claramente já nos anos 70. Por outro lado, ela expressa e 
sintetiza um ambicioso projeto de reforma ideológica de nossas sociedades 
a construção e a difusão de um novo senso comum que fornece coerência, 
sentido e uma pretensa legitimidade às propostas de reforma impulsionadas 
pelo bloco dominante. Se o neoliberalismo se transformou num verdadeiro 
projeto hegemônico, isto se deve ao fato de ter conseguido impor uma 
intensa dinâmica de reconstrução discursivo-ideológica da sociedade, 
processo derivado da enorme força persuasiva que tiveram e estão tendo 
os discursos, os diagnósticos e as estratégias argumentativas, a retórica, 
elaborada e difundida por seus principais expoentes intelectuais (num 
sentido gramsciano, por seus intelectuais orgânicos). O neoliberalismo deve 
ser compreendido na dialética existente entre tais esferas, as quais se 
articulam adquirindo mútua coerência. 

 
Nessa perspectiva, o projeto neoliberal, que procura a superação da crise dos 

anos 60, pretendeu também expandir seu controle via governos neoliberais que “não 

só transformam materialmente a realidade econômica, política, jurídica e social, mas 

também conseguem que essa transformação seja aceita como a única saída 

possível (ainda que, às vezes, dolorosa) para a crise” (GENTILI, 1996, p.2). Nesse 

seguimento, os intelectuais neoliberais iniciam a construção de um novo senso 

comum na perspectiva de difundir uma ordem social seguindo os princípios do livre-

comércio e sem a intervenção estatal.  

 O liberalismo clássico teve como seu principal representante Adam Smith, 

que com a obra, A riqueza das nações, viria ser o pilar do liberalismo e 
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consequentemente do neoliberalismo enquanto política dos Estados modernos: o 

menos de Estado e política possível. Por esse ângulo, as concepções liberais são 

contrárias às adotadas pelo Estado de Bem-Estar Social, apontando essas como 

incapaz de fazer a gestão daquele padrão de Estado, tendo o entendimento que 

esse adotou políticas econômicas equivocadas, fazendo necessária a substituição 

desse modelo de Estado pelo modelo neoliberal. 

 Com base em concepções liberais de autores como Friedrich Hayek e Milton 

Friedman, o liberalismo encontra os fundamentos necessários para se reestruturar. 

Hayek (1944) defende que toda intervenção estatal é um atentado contra as 

liberdades individuais, fazendo oposição ferrenha às políticas do “Estado de Bem-

estar Social”. 

Depois temos Friedman (1962, p. 14) quando fala dos Estados Unidos na 

década de 30 aponta que o ideário liberal: 

 
Ao desenvolver-se em fins do século XVIII e princípios do século XIX, o 
movimento intelectual que tomou o nome de liberalismo enfatiza a liberdade 
como objetivo último e o indivíduo como a entidade principal da sociedade. 
O movimento apoiou o laissez-faire internamente como uma forma de 
reduzir o papel do Estado nos assuntos econômicos ampliando assim o 
papel do indivíduo, e apoiou o mercado livre no exterior como um modo de 
unir as nações do mundo pacífica e democraticamente. No terreno político, 
apoiou o desenvolvimento do governo representativo e das instituições 
parlamentares, a redução do poder arbitrário do Estado e a proteção das 
liberdades civis dos indivíduos. A partir do final do século XIX, e 
especificamente, depois de 1930, nos Estados Unidos, o termo liberalismo 
passou a ser associado à predisposição e contar, principalmente com o 
Estado – em vez de com providências privadas voluntárias – para alcançar 
objetivos considerados desejáveis. As palavras chaves eram agora bem-
estar e igualdade, em vez de liberdade. O liberal do século XIX considerava 
a extensão da liberdade como meio mais efetivo de promover o bem-estar e 
a igualdade; o liberal do século XX considera o bem-estar e a igualdade ou 
como pré-requisitos ou como alternativas para a liberdade. Em nome do 
bem-estar e da igualdade, o liberal do século XX acabou por favorecer a 
sobrevivência de políticas de intervenção estatal e paternalismo contra as 
quais tinha lutado o liberalismo clássico. No momento exato em que fez 
recuar o relógio para o mercantilismo do século XVII, acusa os verdadeiros 
liberais de serem reacionários. 

 
 O autor tece uma crítica ao Estado de Bem-Estar Social, apontando que a 

principal preocupação do liberalismo seria a liberdade do indivíduo e que o Estado 

seria o instrumento para que isso se realizasse.  

 Segundo Warde (1984, p. 16): 

 
[...] a burguesia vivifica o liberalismo nos momentos em que ela carece de 
alguma saída apaziguadora e que não seja pela instalação da paz dos 
cemitérios. Isto é, quando ela está dividida internamente e uma de suas 
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frações (ou uma composição de frações) carece apoio de outros setores 
sociais para desalojar a fração (ou composição de frações) que está no 
poder e/ou para conter uma grave crise econômica social e deter a erupção 
social, o liberalismo reaparece para exercer várias funções: propor o modelo 
de Estado (sociedade política) que cabe ser instalado (antes que se 
proponha transformações a nível da sociedade civil); propor os parâmetros 
da democracia; para configurar o Estado em crise como Estado anti-
democrático, autoritário, ditatorial e correlatos. 

 Fica claro como a burguesia faz a retomada do liberalismo, justificando por 

meios ideológicos a necessidade desse sistema político para o modo de produção 

capitalista.  

 Segundo Gentili (1996, p.3): 

 
Será no contexto da intensa e progressiva crise estrutural do regime de 
acumulação fordista que a retórica neoliberal ganhará espaço político e 
também, é claro, densidade ideológica. Tal contexto oferecerá a 
oportunidade necessária para que se produza esta confluência histórica 
entre um pensamento vigoroso no plano filosófico e econômico (...) e a 
necessidade política do bloco dominante de fazer frente ao 
desmoronamento da fórmula keynesiana cristalizada nos Estados de Bem-
Estar. A intersecção de ambas as dinâmicas permite compreender a força 
hegemônica do neoliberalismo. 

 
 Não demorou muito para que em poucas décadas as concepções neoliberais 

espalhassem pelo mundo como a fórmula para resolução de todos os problemas até 

então enfrentados. O neoliberalismo propõe a mudança ao papel do Estado, 

justificando que o mercado deveria substituir a política. 

 Por isso, os países subdesenvolvidos com suas economias dependentes do 

capital internacional passam a implementar essas concepções neoliberais no plano 

social, político e econômico. Na educação não tardaram a aparecer, desde a década 

de 60 no Brasil, as concepções neoliberais têm adentrado a educação de forma 

muito consistentes tendo em vista a criação da Lei nº 4.024/61 que procurou 

adequar a escola à ideologia do progresso dos tempos de modernização do país.  

 As políticas educacionais neoliberais submetem o ensino público às regras do 

mercado, como afirma Silva (2002, p. 36): 

 
[...] a esfera educacional torna-se um “quase-mercado”: a escola 
assemelha-se a um empório e o individualismo possessivo articulado à 
competitividade tornam-se os valores máximos de nossa educação 
subordinada ao mercado. Uma sociedade cujo conteúdo histórico da 
cidadania consiste na forma de ser, cujos valores centrais são a 
produtividade, a utilidade, o individualismo e a competitividade, num 
contexto de ausência de reivindicação. 

 
 Dessa forma, à educação cabe o papel de instrumentalizar o cliente para 

poder competir no mercado. O Estado se torna mínimo para atender às demandas 
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da sociedade e máximo para atender a lógica capitalista seguindo os ditames do 

capital. Para que isso aconteça, a interferência dos organismos internacionais é 

fundamental, pois:  

O governo: possibilita um enxuto e forte Estado no plano nacional e a 
simultânea submissão ao capital internacional, dada a matriz que orienta o 
governo brasileiro; por outro lado, com aparência de descentralização em 
um regime democrático, produz um movimento de transferência de 
responsabilidades públicas na área social, do Estado para a sociedade civil, 
numa visível redução dos direitos sociais do cidadão. Em acréscimo, com 
esse movimento, abre espaço para a mercantilização dos direitos sociais 
subjetivos, tornando nosso cidadão necessariamente consumidor, isto é, 
para possuir os mesmos direitos anteriores, agora ele precisa comprá-los 
(SILVA, 2002, p. 128). 

 

 Dessa forma influenciando a formulação das políticas educacionais no país, 

colocando o processo educacional brasileiro em total submissão às orientações do 

capital externo. 

 
2.2  Histórico da Educação brasileira no contexto econômico  

 
 Neste primeiro momento trouxemos como a educação era no período colonial, 

pois com a independência do país, urge o desafio de construir um processo de 

instrução público que possibilite elevar os atuais moradores desse território à escala 

de cidadão. No bojo de tais desafios, o pensamento dominante era de que a 

instrução pública cumpriria o papel de formação desse novo sujeito. 

Após a expulsão dos jesuítas que tiveram o domínio da educação na colônia por 

mais de duzentos anos, a Independência de 1822 estabeleceu a monarquia 

constitucional no governo, passando a educação ser reponsabilidade do Estado e um 

direito do cidadão. 

 Quanto a esse processo, Santos (1970, p. 416) afirma que: 

 
Proclamada a independência e fundado o Império do Brasil, em 1822, a 
educação nacional torna-se um dos temas centrais da Constituinte. [...] Nas 
discussões que surgem e nos projetos que se apresentam, verifica-se que a 
educação é compreendida como instrumento de formação da personalidade e 
de desenvolvimento da nação. Mas o problema não sai do plano das 
divagações teóricas para o das realizações práticas. [...]  

 
Nesse cenário, o acesso à educação elementar mesmo que esteja amparada 

por lei não se efetiva na prática, que continua tendo acesso à educação somente uma 

pequena parcela da população que podendo pagar tinham aulas particulares. 
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Outro elemento crucial para entender a educação brasileira vem de sua 

dependência para com as potências estrangeiras quanto ao modelo de produção. É o 

que afirma Aranha (2012, p. 220): 

 
Na segunda metade do século XIX [...] o cultivo de café expandiu-se, 
reativando o comércio. [...] o Estados Unidos consumiam mais da metade da 
exportação cafeeira. Dessa maneira, ao lado do modelo agrário exportador 
dependente, teve inicio a consolidação do modelo agrário exportador 
dependente. 

  
 Isso significa que os sucessivos modelos de produção implantados no Brasil 

foram de interesses das grandes potencias estrangeiras que estivemos/estamos 

dependentes nos vários períodos históricos.  A dependência no modelo de produção 

interfere diretamente no modelo educacional desenvolvido no Brasil, pois esse está 

sempre subserviente aos modelos de produção que estão diretamente vinculados aos 

interesses dos países estrangeiros e não do Brasil. 

A Independência do Brasil, segundo Alencar (1996, p. 109): 

 
[...] nada se modificou em profundidade. O que significou o Grito do Ipiranga 
para milhares de trabalhadores escravos e para tantos brancos e mulatos 
pobres? A nova nação que nascia continuava a ter a mesma estrutura dos três 
séculos de vida colonial: a grande propriedade – concentrada em poucas 
mãos; a monocultura – mantendo sua dependência externa; e a escravidão – 
que oprimia e degradava a vida de tantos seres humanos, construtores da 
riqueza nacional. 

  
A Independência não representou avanço na realidade social, política e 

econômica da maioria da população. Foi sim importante para a camada senhorial 

brasileira e para os interesses do capitalismo europeu (XAVIER, 1994, p. 62). 

Manifesta-se assim a necessidade de uma “Constituição Nacional”, da qual 

apontassem para os interesses da nova nação. Surge então, em 25 de março de 1824, 

a primeira Constituição do Brasil, que mesmo com todas as contradições existentes no 

país - permanência da escravidão, pobreza extrema e analfabetismo camuflado por 

meio do texto constitucional - tornam-se independente a antiga colônia e nela vem 

expresso em seus artigos que a instrução primária era gratuita a todos os cidadãos. 

Depois de mais de 300 anos de exploração em um sistema colonial predatório, 

sem nenhuma forma de educação organizada, apenas com algumas poucas escolas, 

torna-se necessário “construir o edifício instrucional, de que a jovem nação carecia, 

para tomar, finalmente, os rumos da civilização” (XAVIER, 1994, p. 61). 

A Constituição de 1824 afirma, em seu artigo 32, que “a educação primária é 

gratuita a todos os cidadãos”, mesmo que essa afirmação fosse somente do ponto de 
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vista formal, pois o país ainda se encontrava sob o regime escravagista, no qual boa 

parte de sua população jamais teria acesso à escolarização. Para a grande maioria da 

população brasileira, a independência não representou avanços, pois assim como até 

então recebiam as migalhas das políticas portuguesas, a proposta de educação não 

tinha caráter de libertação, mas de adestramento para a conformação de nação que se 

pretendia como foi em todo período colonial. 

Como aponta Xavier (1994, p.65): 

 
A instrução popular parecia desnecessária e, por isso, não se atribuía 
função relevante à escola pública elementar. Daí a sua extensão ‘a todos os 
cidadãos do Império’ não ter saído do texto da lei senão para o discurso 
demagógico. O mesmo não aconteceu com os demais níveis de ensino. O 
Ensino Superior, em especial os cursos jurídicos, representava um interesse 
real do novo governo e uma necessidade urgente para confirmação do 
rompimento com a Metrópole. Não se podia admitir que o Estado nacional 
não estivesse em condições de formar pessoal para compor os seus 
quadros políticos, técnicos e administrativos. 

 
Observe que a ideia de uma “instrução para todos” não passou de um “discurso 

demagógico”, diferentemente dos “cursos jurídicos” que eram de interesses da elite 

brasileira, para formar a classe dirigente do novo país que nascia. O que demonstra 

dessa forma que o caráter das políticas educacionais desde o início não vieram em 

benefício de todos, e sim de uma pequena minoria que dirigiria o país. 

Nesse mesmo sentido Xavier (1994, p. 60) afirma que:  

 
O país havia chegado à emancipação política destituído de qualquer forma 
organizada de educação escolar. Saíra do Período Colonial com algumas 
poucas escolas e Aulas Régias, insuficientes e sem um currículo regular, e com 
algumas escolas de nível superior [...]. 

 
Ainda nesse período não tínhamos um sistema de instrução que buscasse 

atender a todos, e a independência formal à qual fomos submetidos não possibilitaria 

tal acontecimento.  

A Independência do Brasil trouxe o desafio de construir um sistema nacional de 

instrução pública, buscando atender às novas demandas que surgiam e que a 

instrução era vista como a responsável por trazer os elementos da modernidade que se 

faziam necessários com a constituição da independência: 

 
Tornava-se necessário dotar o país com um sistema escolar de ensino que 
correspondesse satisfatoriamente às exigências da nova ordem política, 
habilitando o povo para o exercício do voto, para o cumprimento dos mandatos 
eleitorais, enfim, para assumir plenamente as responsabilidades que o novo 
regime lhe atribuía. Esta aspiração liberal, embora não consignada 
explicitamente na letra da lei, conquistou os espíritos esclarecidos e converteu-
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se na motivação principal dos grandes projetos de reforma do ensino no 
decorrer do Império (CARVALHO, 1972, p. 2). 

 
Um ano antes o Decreto de 1º de março de 1823, criou-se a Escola de Primeiras 

Letras, pelo Método do Ensino Mútuo para instrução das corporações militares e o 

Decreto nº 69 do Ministro de Guerra de 29 de abril de 1823 que solicita as corporações 

militares que enviassem soldados para se instruírem na Escola da Corte. Esses 

soldados ao retornarem para suas províncias deveriam instruir seus irmãos de armas 

assim como outras classes de cidadãos (BRASIL, 1887). 

Também edita o aviso do Ministério do Império em 22 de agosto de 1825, ao 

qual manda que as províncias introduzam nos estabelecimentos de escolas públicas de 

primeiras letras o Método Lancasteriano2. Método esse que na legislação seguinte se 

torna uma orientação do Império para com a instrução nacional.  

Depois da edição desse aviso pelo Imperador, surge a Lei de 15 de Outubro de 

1827, conhecida como Lei Geral do Ensino que aponta para o dever do Estado para 

com a educação, sendo um marco da história da educação nacional. A Lei Geral busca 

dar uma organização educacional para o país tendo em vista as novas demandas 

políticas surgidas com a Independência. 

A Lei Geral do Ensino de 1827 diz em seus artigos que: 

 
Art. 1º Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as 
escolas de primeiras letras que forem necessárias. 
Art. 2º Os Presidentes das províncias, em Conselho e com audiência das 
respectivas Câmaras, enquanto não estiverem em exercício os Conselhos 
Gerais, marcarão o número e localidades das escolas, podendo extinguir as 
que existem em lugares pouco populosos e remover os Professores delas 
para as que se criarem, onde mais aproveitem, dando conta a Assembleia 
Geral para final resolução. 
Art. 3º Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os ordenados 
dos Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção 
às circunstâncias da população e carestia dos lugares, e o farão presente a 
Assembleia Geral para a aprovação. 
Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e 
serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for 
possível estabelecerem-se. 
Art. 5º Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, que 
couberem com a suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os 
utensílios necessários à custa da Fazenda Pública e os Professores que 
não tiverem a necessária instrução deste ensino, irão instruir-se em curto 
prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das capitais. 
Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 
aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais 
gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios 

                                                 
2
 Método lancasteriano consistia em o professor ensinar a lição a um grupo de alunos mais 

adiantados e inteligentes, que ensinavam aos colegas mais atrasados, divididos em pequenos grupos 
(NUNES, 2008, p. 40).   
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de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, 
proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a 
Constituição do Império e a História do Brasil. 
Art. 7º Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados 
publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que 
for julgado mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação. 
Art. 8º Só serão admitidos à oposição e examinados os cidadãos brasileiros 
que estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota na 
regularidade de sua conduta. 
Art. 9º Os Professores atuais não serão providos nas cadeiras que 
novamente se criarem, sem exame de aprovação, na forma do Art. 7

o
. 

Art. 10. Os Presidentes, em Conselho, ficam autorizados a conceder uma 
gratificação anual que não exceda à terça parte do ordenado, àqueles 
Professores, que por mais de doze anos de exercício não interrompido se 
tiverem distinguido por sua prudência, desvelos, grande número e 
aproveitamento de discípulos. 
Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, 
em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este 
estabelecimento. 
Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6

o
, com exclusão das noções 

de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro 
operações, ensinarão também as prendas que servem à economia 
doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas 
mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se 
mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do A 
Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações 
concedidas aos Mestres. 
Art. 14. Os provimentos dos Professores e Mestres serão vitalícios; mas os 
Presidentes em Conselho, a quem pertence a fiscalização das escolas, os 
poderão suspender e só por sentenças serão demitidos, provendo 
interinamente quem substitua. 
Art. 15. Estas escolas serão regidas pelos estatutos atuais se não se 
opuserem a presente lei; os castigos serão os praticados pelo método 
Lancaster. 
Art. 16. Na província, onde estiver a Corte, pertence ao Ministro do Império, 
o que nas outras se incumbe aos Presidentes. 
Art. 17. Ficam revogadas todas as leis, alvarás, regimentos, decretos e mais 
resoluções em contrário (BRASIL, 1878, p. 71-73). 
 

 Apesar de grande, citamos a Lei Geral do Ensino de 1827, por entender sua 

importância como sendo a primeira legislação que traz elementos novos à instrução 

nacional. Em seu artigo 1º diz da necessidade de universalização da instrução, mesmo 

que isso não veio de fato acontecer. Em seu 2º artigo traz o indicativo de as províncias 

marcarem as localidades, nas quais necessita de escolas. Em seu artigo 3º determina 

o ordenado dos professores pelos presidentes em conselhos. Em seu artigo 5º 

descreve sobre os lugares para as escolas e a instrução dos professores. Esses artigos 

da Lei Geral de Ensino, em especial, apontam para o comprometimento do Estado do 

ponto de vista legal de se responsabilizar pela instrução pública de maneira geral: 

 
Ao que tudo indica, muitos foram os limites enfrentados por aqueles que 
defendiam que a educação deveria ser estendida à maioria da população. Aos 
limites políticos e culturais relacionados a uma sociedade escravista, autoritária 
e profundamente desigual, já amplamente discutido pela historiografia, é 
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sempre necessário considerar a baixíssima capacidade de investimentos das 
províncias (FARIA FILHO, 2000, p. 145). 

 
A Lei, de 15 de outubro de 1827, não teve os êxitos esperados devido às 

condições sociais, políticas e econômicas a que estávamos inseridos, porém foi a 

primeira tentativa de difundir a instrução pública para a massa da população. 

Alguns anos depois uma emenda na Constituição, por meio do Ato Adicional de 

12 de agosto de 1834, tivemos a descentralização da educação, ficando a cargo das 

províncias a instrução elementar e secundária, porém elas não tinham condições 

estruturais para atender às demandas da educação, como afirma Aranha (2012, p. 

224):  

 
Essa reforma descentralizou o ensino, atribuindo à Coroa a função de 
promover e regulamentar o ensino superior, enquanto às províncias (futuros 
estados) foram destinados a escola elementar e a secundária. Desse modo, a 
educação da elite ficou a cargo do poder central e a do povo, confiada às 
províncias.  

 
O processo de descentralização da educação ficando a cargo das províncias 

como proposto pelo Ato Adicional de 1834, não trouxe melhoria para a educação da 

população em geral. Tal posicionamento demonstrou apenas a manutenção da 

dualidade entre a educação da parcela rica e a educação destinada ao povo que 

ficando a encargo das províncias não poderia avançar devido falta de condições 

econômicas. 

Desse ato Adicional, Azevedo (2004, p. 556) comenta da seguinte forma: 

 
O ensino público estava condenado a não ter organização, quebradas como 
foram as suas articulações e paralisado o centro diretor nacional, donde se 
devia propagar às instituições escolares dos vários graus uma política de 
educação, e que competia coordenar, num sistema, as forças e instituições 
civilizadoras, esparsas pelo território nacional. [...]. Foi esse estado de 
inorganização social que dificultou a unificação política e impediu a 
consolidação educacional num sistema de ensino público, se não uniforme e 
centralizado, ao menos subordinado a diretrizes comuns. 

 
Observe que o Ato Adicional foi prejudicial à organização educacional brasileira, 

pois a descentralização retirou do poder central a possibilidade de investimentos para o 

desenvolvimento da educação elementar para todo o país, deixando para as províncias 

essa tarefa, a qual não tinham condições estruturais para fazer.  

Logo em seguida, foi sancionado o Ato nº 10 da Assembleia Legislativa, de 1º de 

abril de 1835, que estabelece a criação da “Escola Normal” com o objetivo de formar 

“professores” para o magistério da instrução primária. Consta que a primeira Escola 
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normal brasileira surge em Niterói no Rio de Janeiro, atual Instituto de Educação 

professor Ismael Coutinho. Xavier (1994, p.86) aponta para a baixa qualidade dos 

cursos normais,  

Quanto ao seu conteúdo, esse ensino normal, de nível secundário e com 
duração de dois ou três anos, constituía um curso de Humanidades de 
‘segunda classe’. Na realidade, não ministrava um conteúdo essencial que o 
vinculasse efetivamente ao magistério das disciplinas da escola elementar e, 
menos ainda, ao exercício da atividade docente.  

 
Em 1836, surge a Lei provincial que institui o Liceu da Bahia e, no ano seguinte, o 

decreto regencial de criação do Imperial Colégio Pedro II na Corte. O Colégio Pedro II 

torna-se o modelo para as escolas particulares, pois com o elevado tempo de estudo, 

permitia apenas a alguns poucos da elite o estudo secundária para ingressar no ensino 

superior, relegando aos filhos das classes populares a possibilidade de estudos. A 

política educacional desse período deixa clara a diferenciação entre as escolas para 

educar as elites e o tipo de escola para os filhos das classes populares, reforçando o 

dualismo entre escola de elites e escola de trabalhadores. Ao reportar ao Colégio 

Pedro II, Aranha (2012, p. 225) afirma que este era: 

 
Destinado a educar a elite intelectual e a servir de padrão de ensino para os 
demais liceus do país, este colégio era o único autorizado a realizar exames 
parcelados para conferir o grau de bacharel, indispensável para o acesso aos 
cursos superiores. 

 
O Decreto 1.331ª, de 17 de fevereiro de 1854, propõe a reforma do ensino 

primário e secundário levando a uniformização do ensino em todo o Império, exigindo 

professores credenciados e a volta da fiscalização oficial criando a Inspetoria Geral da 

Instrução Primária e Secundária. Esse Decreto também chamado de Reforma Couto 

Ferraz contribui para entendermos a construção do ensino primário e secundário do 

ponto de vista de seu direcionamento para a formação profissionalizante para os filhos 

da classe trabalhadora e a formação geral e científica a classes abastadas. O Colégio 

Pedro II estaria dividido em estudos de 1ª e 2ª classes, sendo o primeiro de formação 

de cultura geral básica para as especializações técnicas, e o segundo se preparariam 

para o ingresso nos cursos superiores. 

Segundo Debesse e Mialaret (1974, p. 360) quando citam Destutt de Tracy no 

Conselho de Instrução pública na França: 

 
Temos dois sistemas completos de instrução pública; as escolas primárias e a 
aprendizagem dos ofícios, eis a educação da classe operária; as escolas 
centrais e especiais, eis a da classe erudita; e tampouco aconselharei a dar 
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esta educação a uma criança destinada a ser artífice, quanto a dar aquela a 
quem deva tornar-se homem de Estado, ou de letras. 

 
Identificamos que lá na França como aqui as coisas não são diferentes, pois as 

legislações educacionais seguem produzindo o dualismo educacional. 

O Decreto nº. 7.247, de 19 de abril de 1879, de Leôncio de Carvalho, propõe 

novamente reformar o ensino primário e secundário no município da Corte e o superior 

em todo o império, pois as 

 
[...] novas exigências postas pelo desenvolvimento econômico e social 
colocaram na ordem do dia novas atribuições para a escola primária, entre 
elas, a de formação do cidadão moderno, em condições de contribuir para a 
construção da nação e de integrar a nova ordem social, caracterizada pela 
urbanização e industrialização (SOUZA, 2013, p. 260). 

 
Como bem observado por Souza (2013), as novas exigências do 

desenvolvimento econômico e social exigem mudanças na escola que passa a ter a 

função de formação do “cidadão moderno” que deve ter os atributos necessários para 

contribuir na construção da nação e para isso, deve ser formado pela escola na 

perspectiva desta nova ordem social nascente. 

O Decreto Leôncio de Carvalho, de acordo com Aranha (2012, p. 130): 

 
[...] defendia a liberdade de ensino, de frequência, de credo religioso, a criação 
de escolas normais e o fim da proibição de matrículas de escravos. Além disso, 
foi estimulada a organização de colégios com propostas diversas, incluindo os 
de tendência positivista, que valorizavam o ensino de ciências, o que levaria à 
superação do ensino tradicional dos tempos coloniais. Mas o projeto teve curta 
duração, vencido pela tendência existente no Brasil, de se criar escolas 
religiosas, contrariando o que vinha se tornando frequente no resto do mundo: 
a laicização do ensino. 

 
O Decreto Leôncio de Carvalho sinaliza para uma abrangência de todos os 

níveis de educação nacional e a liberdade de ensino, elementos importantes para o 

período. Mesmo que esses projetos pouco tenham se efetivado, devido às condições 

econômicas do país e a reação conservadora da igreja, foram importantes para o 

debate educacional no final do período do império.  

Depois do Decreto de Leôncio de carvalho, que foi a última política educacional 

que foi “efetivada” no Império brasileiro, tivemos os pareceres de Rui Barbosa em 

1882, o projeto de Almeida Oliveira e por último o projeto do Barão de Mamoré de 

1886.  

Todas essas legislações implantadas em relação à educação representam o 

quanto as políticas educacionais tiveram dificuldades de se desenvolverem no país 
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tratando a educação como elemento de desenvolvimento humano e social. Essa foi 

sempre tratada como instrumento nas mãos do Estado ou de determinados grupos 

políticos para exercem a formação de sujeitos adaptados aos seus interesses. 

Se no período imperial a educação teve dificuldades de se instalar como direito 

de todos, vejamos agora o desenvolvimento da educação no período republicano. 

A sociedade brasileira no período de constituição da república passava por 

significativas transformações no sentido de busca da modernidade, entendida como 

processo de industrialização e urbanização. Compreender a educação no processo de 

constituição da República brasileira nos leva a buscar compreender as condições 

sociais, políticas e econômicas que se passavam a sociedade brasileira naquele 

momento histórico. Mudamos o regime político-administrativo, porém não mudamos as 

condições sociais, políticas e econômicas da maioria da população. 

A República do Brasil foi proclamada em 1889, depois de muitas disputas entre 

grupos que defendiam a manutenção do regime imperial e seus respectivos privilégios 

e os novos grupos que sobre as mais diversas influências políticas e ideológicas 

defendiam um novo regime, nesse caso, o republicano. 

A produção crescente exigia novos métodos de produção e a consequente 

substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra livre. Fato esse que aconteceu 

no Brasil, pois a mão-de-obra escrava por mais de três séculos gerou riqueza para o 

país e agora se tornava antieconômica perante o trabalho livre. Nesse momento, o café 

para ser a base da economia nacional, o término da escravidão e a inserção dos 

trabalhadores assalariados (imigrantes), possibilitou o desenvolvimento das lavouras 

passando o Brasil a ser o maior produtor e exportador de café mundial. Segundo Silva 

(1976, p.50): 

 
A importância do rápido crescimento da produção e desse deslocamento 
geográfico só poderá ser entendida se considerarmos as simultâneas 
mudanças ocorridas ao nível das relações de produção. Ao subir os planaltos 
de São Paulo, as plantações abandonam o trabalho escravo pelo trabalho 
assalariado. Com o trabalho assalariado, a produção cafeeira conhece a 
mecanização (pelo menos uma mecanização parcial, ao nível das operações 
de beneficiamento do café). Além disso, a possibilidade desse deslocamento é 
determinada pela construção de uma rede de estradas de ferro bastante 
importante. Finalmente, o financiamento e a comercialização de uma produção 
que atinge milhões de sacas implica o desenvolvimento de um sistema 
comercial relativamente avançado, formado por casas de exportações e uma 
rede bancária. 

 
O Brasil caminhou para o processo de contínuas adaptações às exigências da 

economia internacional. Com grandes extensões de terra para a produção em larga 
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escala e mão-de-obra barata e abundante com as contínuas políticas de imigração do 

governo, o Brasil passava a desenvolver rapidamente sua infraestrutura, porém sem 

grandes desenvolvimentos no aspecto econômico quando relacionada ao 

desenvolvimento social, como afirma Sodré (2002, p. 139): 

 
A evasão dos lucros, com a comercialização dominada do exterior, só encontra 
paralelo na concentração a que eles se submetem no interior. Os saldos na 
balança do comércio externo, no primeiro decênio do século XX, totalizam 
273.000 contos, equivalentes a quase dezesseis milhões de libras esterlinas, e 
tais saldos é que permitem enfrentar o vulto ascendente dos compromissos 
externos. É que esses crescem sempre, com os sucessivos empréstimos, para 
encampação de ferrovias, para as obras do porto do Rio de Janeiro, para o 
Lloyd Brasileiro, para a construção da Noroeste, para o porto do Recife. Por 
outro lado, os investimentos estrangeiros encontram largos campos de 
aplicação, com perspectivas promissoras: no setor de transportes, de início; 
nos serviços públicos urbanos, depois; no setor de energia, adiante. São 
investimentos generosamente garantidos, com mercado assegurado, e vão 
concorrer com a amortização dos empréstimos no desfalque que os saldos da 
balança de mercadorias oferecem. Tais saldos são sempre insuficientes para 
atender às necessidades de aparelhamento do país, e é necessário cobrir os 
empréstimos com emissões. A acumulação interna é, pois, absolutamente 
desproporcionada ao enorme esforço que a produção ascensional representa. 

 
A política econômica republicana continuava a concentrar as riquezas 

produzidas no país em mãos de poucos, como no período colonial. 

E a quem coube pensar a educação nesse momento histórico? Segundo Neves 

(2002, p. 8), coube “às confrarias de elites ilustradas, formadas na tradição iluminista, 

reproduzindo o modelo europeu”, isso foi o que aconteceu. Desde muito cedo os 

interesses das elites foram vinculados à educação. 

Enquanto nesse período (final do século XIX) nos EUA e na maioria dos países 

Europeus a educação já era uma realidade, no Brasil, a educação até então requerida 

do trabalhador brasileiro pautava por não ter regulamentações institucionais. Nesse 

momento histórico se debatia no Brasil a defesa de uma instrução pública, laica e 

obrigatória tendo em vista o novo momento vivido pelo país de substituição da mão-de-

obra escrava por mão-de-obra assalariada, que necessariamente precisava das 

instruções mínimas para o exercício da profissão, além do papel social que passa a ter 

a educação no sentido de inserir esse novo homem na vida política do país. Para a 

instrução: 

 
[...] uma necessidade ideológica interpunha-se: a escola poderia ensinar uma 
única língua garantindo, assim, a unidade nacional, e veicular um conteúdo que 
preparasse o cidadão eleitor. [...] Na segunda metade do século XIX, difundiu-
se a ideia de que era um dever do Estado garantir uma educação obrigatória 
para todo o cidadão. O movimento revolucionário francês, de 1848, e a 
Comuna de Paris, de 1871, mostraram a força da classe operária que 
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pressionava para uma transformação social; a miséria da classe trabalhadora 
fazia-a reivindicar maior participação. Essa reinvindicação levou à conquista do 
sufrágio universal (MACHADO, 2002, p. 106). 

  
Observa-se que a educação assume papel social enquanto elemento para criar 

a unidade nacional, e para tal, o Estado passa a difundir questões de seu interesse 

dentro do seio da escola. No período de transição entre a Monarquia e a República, 

segundo Machado (2002), a educação que deveria ser ofertada era a educação técnica 

e científica de caráter prático para preparar o trabalhador para o trabalho agrícola e 

para a indústria. Mesmo que no discurso a educação no período republicano torna-se 

elemento fundamental para contribuir no desenvolvimento social do país, na prática as 

relações sociais de produção não possibilitavam que isso acontecesse.  

Mesmo que as condições objetivas não possibilitassem o desenvolvimento de 

uma educação que todos pudessem ter acesso, a educação foi encarada como um 

veículo de modificação do país, modificação essa que se pautava pelos ideais 

republicanos. A educação estava na perspectiva de vincular a república ao progresso, 

a modernidade. Saviani (2004, p. 17-18), afirma que: 

 
Foi somente com o advento da República, ainda que sob a égide dos estados 
federados, que a escola pública, entendida em sentido próprio, fez-se presente 
na história da educação brasileira. Com efeito, é a partir daí que o poder 
público assume a tarefa de organizar e manter integralmente escolas, tendo 
como objetivo a difusão do ensino a toda a população. 

 
Veja que somente com muito atraso em relação ao resto do mundo, 

conseguimos chegar à instrução pública sob responsabilidade do Estado. A proposta 

republicana defendia que a educação era, 

 
[...] o mais eficiente instrumento para a construção de um Estado republicano 
democrático. Acreditavam que um regime político que se definia como sendo 
do povo e para o povo necessitava de uma sólida organização escolar capaz 
de oferecer uma formação política, a mais completa possível, a todos os 
cidadãos (REIS FILHO, 1995, 203). 

 
Nessa perspectiva os sucessivos responsáveis pela instrução pública junto ao 

governo brasileiro editaram várias políticas educacionais na tentativa de avançar a 

instrução pública no país. Entre as principais, na primeira república, podemos citar: a 

feita por Benjamin Constant em (1890), que realiza a reforma do ensino primário e 

secundário, tivemos o código de Epitácio Pessoa de (1901), tivemos em seguida a 

reforma de Rivadávia Corrêa, (1911), que realiza segundo Cunha (1980, p.139), “uma 

das mais ousadas e heterodoxas reformas da educação escolar no país”. Temos ainda 
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a reforma de Carlos Maximiliano (1915) e a reforma de ensino de Rocha Vaz em 1925. 

Na segunda república ou Era Vargas tivemos a reforma de Francisco Campos em 

(1931), a reforma de Capanema, conhecida também com o nome de Leis Orgânicas de 

Ensino em 1942 e em 1946. Essas foram as principais reformas educacionais durante 

o longo período de construção da Republica brasileira, reformas essas que carregavam 

consigo a ideia de ao reformar as instituições, reformaria também os indivíduos e a 

sociedade. 

Reformas que demonstram a preocupação com a instrução escolar para esse 

novo momento da história do país, pois o contato com as ideias liberais e tendo em 

vista os novos interesses econômicos do país, a instrução popular torna-se elemento 

também importante para a formação do povo para o novo Estado democrático que os 

republicanos pretendiam. Então a educação passa a ser entendida como instrumento 

de democratização e participação social. 

 
2.2.3 Os organismos financeiros internacionais e as políticas educacionais 

para o Brasil 

 
 Na historiografia da educação realizada por Anibal Ponce (2007), o autor 

destaca que a educação, desde seu aparecimento na sociedade de classe, sempre 

foi privilégio da classe dominante e relegada à classe trabalhadora. A educação 

sempre foi objeto de luta, representando para os ricos, manutenção de poder, já 

para os pobres, acesso ao conhecimento social produzido a partir da popularização 

da cultural, que o permitisse se livrar dos julgo da burguesia. 

No Brasil, temos os estudos de Demerval Saviani (2011) que serve de 

referência na perspectiva de superação da crítica reprodutora, que vigorava nas 

análises da educação brasileira, rumo à construção de um projeto educacional 

voltado aos interesses da classe trabalhadora. A pedagogia histórico-crítica tem sua 

base filosófica no materialismo histórico, portanto, busca captar o movimento 

objetivo do processo e compreender a educação com base em seu desenvolvimento 

objetivo. 

 Procura, ainda, mostrar a importância da educação para o processo de 

aquisição do conhecimento historicamente produzido, pois esse deve estar acessível 

a todos. No entanto, o desenvolvimento educativo hora posto não possibilita acesso 



40 

 

a esse conhecimento. Daí a proposta do autor da luta pela educação na perspectiva 

de “socialização do conhecimento em suas formas mais desenvolvidas”. 

 Nessa perspectiva de luta pela socialização do conhecimento historicamente 

nas mãos da burguesia, a classe trabalhadora tem enfrentado o Estado burguês, 

que cria, implanta e legitima as políticas educacionais que não propõem o acesso ao 

saber de qualidade, mas sim a rudimentos do conhecimento necessários à execução 

de trabalhos práticos sem o domínio do processo como um todo. 

 Se do ponto de vista político e econômico estamos submetidos ao 

semifeudalismo e ao semicolonialismo, do ponto de vista cultural tem-se criado uma 

nova ordem ideológica que ganha materialidade por meio das agências multilaterais, 

como FMI, OMC, BIRD e BM. Esses “Organismos Internacionais” como são 

chamados têm a função de ser o “cérebro das políticas neoliberais, construindo uma 

grande trama de redes para obter o consentimento da população em relação às 

suas propostas” (Santomé, 2003,19). 

 Os organismos financeiros internacionais a exemplo do Banco Mundial (BM), 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), têm papel de destaque nas orientações sociais, políticas, 

econômicas, às quais o Brasil deve se orientar enquanto Estado como afirma Silva 

(2002, p.1): 

 
Em todo o país, percebe-se que há uma ingerência contínua e explicita dos 
organismos multilaterais e das corporações financeiras externas, na 
conjuntura nacional, bastando uma decisão dos credores privados e das 
corporações para abalar a economia de países inteiros, aprofundando ainda 
mais a questões sociais e ambientais. 

 
  Observa-se que a autora aponta para a ingerência cada dia maior dos 

organismos internacionais e das corporações na conjuntura nacional, o que significa 

que o governo brasileiro continua refém das instituições financeiras que estão 

atuando em prol do capital.   

 Nesse sentido, observamos que a formação do Estado e da economia 

brasileira está intimamente ligada às demandas dos organismos financeiros 

internacionais que, consequentemente, determinam as políticas educacionais 

implantadas em todo o país fazendo da educação, assim como no período imperial e 

republicano, um instrumento para os interesses dos países desenvolvidos. 
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 O Banco Mundial é a principal agência responsável pela difusão de ideologia 

para manutenção e aceitação das políticas neoliberais. Nesse cenário político - 

necessidade de ampliação dos ganhos do capital - cria-se o Banco Mundial a partir 

da Conferência de Bretton Woods que de início teve como objetivo financiar a 

reconstrução dos países europeus no pós-segunda guerra e passa, a partir de 1960, 

sob a presidência de Robert MacNamara, a expandir o receituário liberal sob a forma 

de financiamento para todo o mundo. 

 O Banco Mundial é composto por sete organizações, são elas: Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID), Corporação Financeira Internacional (CFI), 

Centro Internacional para Conciliação de Divergências em Investimentos (CICDI), 

Agência Multilateral de Garantias de Investimentos (AMGI), Instituto do Banco 

Mundial (IBM) e Painel de Inspeção. 

 Nos últimos 20 anos, o Banco Mundial vem fazendo grandes investimentos na 

educação, e o MEC têm implantado sistematicamente suas orientações: 

 
Na verdade, o objetivo educacional do banco é controlar as populações 
pobres por meio dos principais aparelhos ideológicos. Pretende-se formar 
seres dóceis e passivos diante das imposições do capital e da miséria que 
se intensifica com as novas formas de organização econômica forjada da 
crise capitalista. É o mercado que regula tudo. As relações educacionais 
passam a ser também relações mercantis. A escola deve funcionar como 
uma empresa capitalista e servir ao mercado na produção de mão-de-obra 
barata, qualificada e semisservil que garanta maior produtividade ao capital 
monopolista. Na verdade, a educação passou a ser entendida como 
investimento, pois ela prepara recursos humanos para atender ao mercado 
capitalista. Se a força de trabalho dos trabalhadores possui maior 
qualificação técnica, maior possibilidade de apropriação de capital, maior 
extração de mais-valia, de produtividade (SOUZA, 2014, p. 123). 

 
 Os programas do Governo Federal em sua totalidade estão voltados à 

orientação do Banco Mundial, na perspectiva de atender essa formação “barata, 

qualificada e semisservil”, pois diante dos momentos de intensificação da crise do 

capital faz-se necessário essa formação, e a escola passa do ponto de vista do 

Banco Mundial a cumprir essa função. 

 Vivemos um momento de intensa crise do sistema capitalista de produção. 

Para se subtrair de sua responsabilidade nesse cenário, o Estado repassa a 

responsabilidade de execução das políticas sociais à sociedade civil, não cabendo a 

ele, nessa mesma esteira, a responsabilidade pelas políticas educacionais. 
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 Nesse cenário político de crise do capital, as políticas educacionais, a cada 

dia, buscam adequar às necessidades de ampliação do capital. O Banco Mundial 

passa a inserir por meio de financiamentos autos montante de dinheiro em 

programas do Governo Federal e receber em troca a segurança por meio da política 

econômica do país que os pagamentos seriam feitos em dia. 

 As perspectivas de financiamento para o desenvolvimento dos países vinham 

com condicionalidades das quais os países em “desenvolvimento” deveriam seguir. 

Tais condicionalidades estão atreladas ao ideário neoliberal. No sentido político 

temos como apontado por Cruz, (2003, p.63) que:  

 
O Banco Mundial propaga um modelo de desenvolvimento que visa à 
contenção demográfica por meio de políticas compensatórias de alívio da 
pobreza. Em nenhum momento, as causas estruturais da questão social são 
consideradas, não se apresenta uma discussão sobre o problema da 
distribuição de renda no país como um elemento gerador da miséria, assim 
como não se pressupõe um projeto para eliminar as desigualdades sociais, 
necessárias e intrínsecas ao modo de produção capitalista. 

 
 Como se pode observar, o Banco Mundial estabelece o modelo de 

desenvolvimento e consequentemente o modelo educacional do qual os países em 

desenvolvimento devem seguir. Esses modelos por sua vez não correspondem às 

necessidades desses países, e sim às necessidades dos países a que os 

organismos internacionais estão a serviço, mantendo-nos dependentes do capital 

internacional. 

Em termos teórico-filosóficos a concepção liberal se assenta sobre os ombros 

do pragmatismo que,  

 
[...] é uma corrente idealista subjetiva da filosofia burguesa (principalmente 
norte-americana) da época do imperialismo. As teses fundamentais do 
pragmatismo foram formuladas pelo norte-americano Charles Peirce. 
Tomou forma como corrente filosófica independente na primeira metade do 
século XX, nos trabalhos de seus conterrâneos William James, Ferdinand 
Schiller e John Dewey, que o desenvolveu como instrumentalismo. Para os 
pragmáticos, o conhecimento é psicológico, subjetivo. Para James, a 
verdade objetiva é a “utilidade”. Todas as noções são verdadeiras na 
medida em que são úteis. Os efeitos, a eficácia, os resultados da ideia são 
o critério do conhecimento (SOUZA, 2014, p. 186). 

 
 Daí deriva os elementos que compõe a formulação das políticas educacionais 

brasileiras. Segundo Silva (2002), o Banco Mundial em seis décadas de influências 

no Brasil tem aumentado o grau de ingerência sobre a formulação das políticas 

econômicas e sociais.  

Nesse sentido, a autora aponta ainda que: 
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O governo federal demonstra sua disposição em realocar os recursos 
públicos, delegando às entidades privadas pessoas físicas e, aos 
convênios, a captação de recursos, em um visível descomprometimento 
com a educação pública. E no Decreto-Lei n.2.208 de 17/04/97, que 
estabelece as diretrizes para a educação profissional nos níveis básico, 
técnico e tecnológico, afirma em seu art 2º: “A educação profissional será 
desenvolvida em articulação com o ensino regular ou em modalidades que 
contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em 
escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes 
de trabalho”. O princípio subjacente é a delegação às instituições privadas e 
responsabilidade pelas decisões, auto-gestão e controle dos serviços dentro 
da lógica do mercado (SILVA, 2002, p. 110). 
 

 Essa subserviência do Governo Federal desde a década de 60 com a 

formulação da LDB com a Lei 4.024/61, na qual tem orientação privatista, como 

afirma Aguiar (2016, p.2) “A primeira LDB favorecia os interesses privatistas porque 

permitiu que os empresários da educação ocupassem cargos nos conselhos de 

educação em nível federal e estadual”, assim, a “expansão do ensino privado foi 

muito intensa após 64, seguindo a lucratividade média em cada grau de ensino, 

assim essa expansão tornou-se intensa no 2º e 3º graus”. 

 Identificamos também nas formulações das leis de reforma do ensino básico 

(Lei 5.692/71) e a lei da reforma universitária (Lei 5,540/68) à adequação das 

diretrizes educacionais brasileiras à teoria do “Capital Humano”, segundo Frigotto 

(2005, p. 126):  

 
A tese do capital humano então, quando apreendida na sua gênese 
histórica, revela-se como uma especificidade das teorias do 
desenvolvimento produzidas inicialmente e preponderantemente no interior 
da formação social capitalista mais avançada e que chama a si a tarefa e a 
hegemonia na recomposição do imperialismo capitalista.” [...] O conceito de 
capital humano vai mascarar, do ponto de vista das relações internacionais, 
a questão do imperialismo, passando à ideia de que o subdesenvolvimento 
nada tem a ver com as relações de poder, mas se trata fundamentalmente 
de um problema de diferença ou modernização de alguns fatores, onde os 
recursos humanos qualificados – capital humano – se constitui no elemento 
fundamental. 
 

 Como vimos, a teoria do capital humano esconde a verdadeira origem do 

subdesenvolvimento, apontando que esse está na falta de recursos humanos 

qualificados e não na ação de dominação e exploração imperialista. 

 Pautadas no entendimento exposto por Lenin em “O Estado e a revolução” 

(2007), nossas análises das políticas educacionais dão conta de que o “[...] Estado é 

o produto e manifestação do antagonismo inconciliável de classe”. Neste sentido, 

qualquer análise que se venha fazer a respeito do Estado, só é compreensível a 
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partir de um aparelho de manutenção da estrutura social vigente, em que suas 

ações buscam ampliar a acumulação do capital. 

 Notamos que as políticas educacionais estão pautadas no sentido de atender 

aos interesses dos organismos internacionais, que estão a serviço do modelo de 

sociedade neoliberal. Nesse sentido o Estado como responsável pela formulação de 

políticas educacionais acaba por ser [...] “a desumanização dos seres humanos, 

tornando-os objetos, mercadoria”.  

 
2.3 AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE PARA O MERCADO 

 
O mundo do trabalho tem passado por constantes transformações e 

questionamentos sobre sua centralidade no mundo contemporâneo. 

O modo de produção capitalista e suas sucessivas reestruturações nos 

processos de trabalho submeteram o trabalhador a uma caçada frenética por 

formação/qualificação na procura de um posto de trabalho. No entanto, o processo 

educacional brasileiro marcado pela dicotomia entre educação/trabalho, esforça-se 

em conformá-lo aos postos de trabalho simples, pois esse processo educacional 

segue a lógica do processo de “reestruturação flexível” que exige um trabalhador 

polivalente, isto é, adaptável a qualquer situação de trabalho. Tal educação tem 

empenhado em conformar o trabalhador à submissão incondicional à lógica de 

produção do capital e a postos de trabalho em condições subumanas. 

As mudanças nos processos produtivos combinado com o desenvolvimento 

técnico-científico que ocorreram do modelo taylorista/fordista para o modelo toyotista 

de produção afetaram diretamente a classe trabalhadora. Não só as empresas 

aumentaram a produtividade, mas também conseguiram elevar o atendimento às 

demandas de mercado sem aumentar o quantitativo de trabalhadores, quando esses 

não são reduzidos. 

Todas essas modificações na forma de organização da produção afetaram 

diretamente as relações sociais e consequentemente as instituições escolares. 

Sendo a educação componente do processo de formação do trabalhador, essa 

também sobre influências dos processos de organização dos processos produtivos.  



45 

 

Neste momento passamos a investigar as transformações no mundo do 

trabalho, para compreendermos como essas têm influenciado as instituições 

escolares. 

 
2.3.1 A reestruturação do trabalho produtivo e a crise do capitalismo na 

atualidade 

 
Com o advento da sociedade industrial, que representou a hegemonia da 

indústria sobre as formas de produção agrária, as novas opções tecnológicas que 

incidiram sobre o processo de trabalho, ou ainda, a sociedade tecnizada, como 

afirma Marx (2001) dizendo que: “a produção do valor passa a depender menos do 

trabalho humano vivo e mais da utilização do trabalho humano morto, incorporado e 

materializado na tecnologia”, passaram a reger as relações sociais. As 

transformações tecnológicas, que se constituíram nos ajustamentos da base técnica 

de produção às determinações da necessidade de valorização do capital, 

produziram profundas mudanças no mundo do trabalho, com implicações de toda 

natureza à classe trabalhadora. 

Tais contextos de transformações tecnológicas, que se constituem nos 

ajustamentos da base técnica de produção às determinações das necessidades de 

valorização do capital, recaem sobre a classe trabalhadora, atingindo todos os 

setores da vida social, e constituindo-se em um fator-chave de compreensão de 

suas múltiplas e imprevisíveis relações existentes. A “divisão social e técnica do 

trabalho é condição indispensável para a constituição do modo capitalista de 

produção” (KUENZER, 2001, p.12), isto é, que o sistema capitalista de produção 

rompe a unidade entre teoria e prática produzindo homens que atuam em diferentes 

posições hierárquicas no sistema produtivo. 

  Hobsbawm (1996) aponta a Revolução Industrial como um dos marcos da 

formação do mundo moderno, sendo uma revolução econômica de importâncias 

cruciais para entender a lógica da formação do modelo de produção capitalista. O 

elemento fundante que explica tal acontecimento é que “(...) todos os laços sociais 

se desintegraram, exceto os laços entre o ouro e o papel moeda” (HOBSBAWM, 

1996, p.43), demonstrando com isso as mudanças tão repentinas e drásticas a que 

foi submetida a Europa no momento histórico da Revolução Industrial, agora sob o 

jugo do nascente modo de produção capitalista que mesmo em seus aspectos 



46 

 

mecânicos (tecnológicos) se tornaram posteriormente uma referência para todo o 

mundo. 

 Hobsbawm (1996) traz outro acontecimento para melhor entender a 

formação do Estado moderno, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, 

segundo o autor, foi uma revolução político-ideológica (uma revolução liberal 

burguesa) contra as monarquias absolutistas do período, que se espalhou nas lutas 

de independência das colônias espanholas se consagrando assim como um modelo 

político e ideológico. 

  Marx (2001), em uma análise da dinâmica social e econômica do capitalismo 

de sua época, demonstrou o surgimento desse novo modo de produção, a saber, o 

capitalista, que com novas tecnologias traz em seu bojo a intensificação do trabalho 

e com isso aumenta os ganhos do capital. Marx aponta para a importância do 

trabalho na constituição do ser humano, bem como seu processo de contradição 

social em que os burgueses que não trabalham são os beneficiários desse modo de 

produção. 

 A maquinaria em mãos dos capitalistas se transforma em um meio poderoso 

para aumentar a produtividade do trabalho, prolongando a jornada do trabalhador ao 

invés de diminuir o tempo necessário à produção de uma mercadoria. Esse é o novo 

fenômeno da indústria moderna, colocando abaixo todos os limites morais e naturais 

da jornada de trabalho, aumentando a velocidade e a eficácia, expandindo assim 

seu valor.  

 Marx (2001) ressalta que a maquinaria como instrumental que é, encurta o 

tempo de trabalho, facilitando-o, sendo uma vitória do homem sobre as forças 

naturais, aumentando a riqueza produzida, mas que sua aplicação capitalista gera 

resultados opostos: prolonga o tempo de trabalho, aumenta sua intensidade, 

escraviza o homem por meio das forças naturais, pauperiza os verdadeiros 

produtores, aumentando a produção do luxo para os detentores dos meios de 

produção. 

 Esse cenário aponta para a crise em que se encontra no mundo 

contemporâneo, o sistema capitalista de produção acentua sua lógica destrutiva, 

com determinadas tendências como apontadas por Antunes (2002, p.176): 

 
1) O padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo crescentemente 
substituído ou alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e 
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desregulamentadas, das quais a chamada acumulação flexível e o modelo 
japonês ou toyotismo são exemplos. 
2) O modelo de regulação social-democrático, que deu sustentação ao 
chamado estado de bem-estar social, em vários países centrais, vem 
também sendo solapado pela (des)regulação neoliberal, privatizante e anti-
social. 
Pelo próprio sentido que conduz essas tendências (que, em verdade, se 
constituem em respostas do capital à sua própria crise), acentuam-se os 
elementos destrutivos que presidem a lógica do capital. Quanto mais 
aumentam a competitividade e a concorrência intercapitais, interempresas e 
interpotências políticas do capital, mais nefastas são suas consequências. 

 
 O autor observa ainda que a destruição e/ou precarização da força humana 

que trabalha e a degradação crescente da relação homem/natureza torna-se um dos 

principais problemas da lógica destrutiva do capital e que demonstra a mais 

profunda crise estrutural do sistema capitalista de produção. 

 Para Mészáros (2011, p. 797), a crise vivenciada hoje é uma crise estrutural, 

ou seja, uma crise que afeta a totalidade de um complexo social. Dessa forma 

identificamos que a crise que atinge a todos é complexa. Afirma ainda que o 

“deslocamento das contradições só é possível enquanto a crise for parcial, relativa e 

interiormente manejável pelo sistema”. 

 Dentro desse contexto encontra-se o Brasil que desde o início da década de 

1970 passou a ser uma economia emergente: 

 
[...] sob a égide do milagre econômico, aprofundou a modernização de seu 
sistema produtivo, cuja ênfase maior incidiu sobre a instalação de uma 
expressiva infraestrutura industrial. Elegeu como divisa da política 
econômica “Exportar é a solução” mas, após manifestações mais agudas da 
crise mundial e o decorrente recrudescimento da política protecionista das 
principais potências capitalistas, descobriu que exportar não dependia tão-
somente da vontade e do arranjo internos. Suas indústrias passaram a 
produzir, então, com elevada taxa de ociosidade. Como decorrência, seus 
produtos ficaram mais caros, internamente; trabalhadores foram 
despedidos, quadro agravado pelos obstáculos postos, nessas condições, à 
continuidade do processo de modernização das empresas. Eis, em linhas 
gerais, aquilo que foi denominado processo de sucateamento da indústria 
brasileira (ALVES, 2006, p. 209). 
 

 No contexto de crise do capital, a educação tornou-se um dos elementos para 

a acumulação do capital, isto é, o modelo capitalista adapta a educação aos 

interesses do capital. Dentro desse quadro de organização da sociedade moderna, 

compreender as transformações no processo de trabalho nos possibilita ter uma 

visão da educação requerida ao trabalhador perante as novas exigências do mundo 

do trabalho. 

 Nesse sentido, o processo de organização do trabalho, em face das novas e 

crescentes necessidades do sistema do capital, foi se complexificando de tal modo 
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que na atualidade não há como dele se desvencilhar. Nesse diapasão as alterações 

presenciadas hoje fazem parte de um modelo já constituído há tempos pela 

sociedade, como o caso do sistema taylorista/fordista de organização do trabalho 

desenvolvido juntamente com as economias capitalistas durante as duas guerras 

mundiais. O sistema taylorista/fordista foi fundado na produção e no consumo de 

massa, na década de 1970, devido às constantes crises econômicas as quais 

demonstravam instabilidades. 

O sistema taylorista/fordista tem suas bases assentadas nos seguintes 

termos: 

 
[...] produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais 
homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo 
cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do 
trabalho parcelar e pela fragmentação das funções, pela separação entre 
elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência de 
unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 
constituição/consolidação do operário massa, do trabalhador coletivo fabril, 
entre outras dimensões. Menos do que um modelo de organização societal, 
que abrangeria igualmente esferas ampliadas da sociedade, 
compreendemos o fordismo como o processo de trabalho que, junto com o 
taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo deste século 
(ANTUNES, 2000, p. 25). 

 
O sistema taylorista/fordista de organização do trabalho nos diversos ramos 

produtivos se caracterizava por longas horas de trabalho rotinizado e racionalizado, 

no qual o trabalhador não tinha controle sobre o projeto, o ritmo e sua a 

organização.  

A decomposição do trabalho, em linhas de montagem automatizada ao longo 

do tempo do trabalhador na fábrica, operava tarefas fragmentadas numa posição 

fixa, empunhando um ritmo subordinado à linha de montagem trazendo altos ganhos 

de produtividade para as empresas. Com a separação entre gerência, concepção, 

controle e execução da produção, a racionalização do trabalho e a mecanização 

com equipamentos especializados atingiram níveis extremos em seu período 

predominante. O engenheiro industrial pensava, planejava e controlava todas as 

tarefas, ou seja, a concepção e execução se davam separadamente e verticalizadas, 

garantido a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, isso tudo afeta 

os sistemas educacionais. 

Com relação aos requisitos de formação para ingresso na empresa 

taylorista/fordista as exigências eram tão somente as necessárias ao desempenho 

de tarefas específicas. O que parecia ser uma especialização do trabalho 
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representou em desqualificação, pois o trabalhador permanecia imobilizado por anos 

numa mesma função restrita. O trabalho deixou de ser ontológico para se tornar em 

um modo do homem produzir seus meios de vida, garantir sua sobrevivência, sua 

subsistência e assim reproduzir apenas como força de trabalho. O que efetivamente 

não se dispensava na empresa taylorista/fordista era a “capacidade do trabalhador 

abstrair-se de sua própria vontade durante um longo período de sua vida” (PINTO, 

2007, p.34). 

Como requisitos de perfil profissional nos processos de recrutamento e 

seleção de pessoal para os postos de trabalho da empresa taylorista/fordista, 

privilegiava-se atributos psicofísicos e, para algumas funções específicas, a força 

muscular era valorizada. Do trabalhador se exigia um saber instrumental que se 

traduzia em saber lidar com a máquina, portanto exigia-se o saber fazer. Segundo 

Pinto (2007, p.27), o que se pretendia era “a possibilidade de empregar pessoas 

cujo conhecimento técnico e experiência não ultrapassem as exigências dos postos 

a serem ocupados”. Para suprir eventual necessidade de maior conhecimento, 

Kuenzer (1985, p. 161) afirma que a figura do instrutor nos próprios postos de 

trabalho funcionava como “o principal pedagogo do trabalho capitalista”, pois cabia a 

ele ensinar aos demais trabalhadores suas funções. 

A indústria brasileira, bem como os demais setores da economia, iniciou no 

final da década de 1980 um processo de transição do sistema taylorista/fordista de 

organização do trabalho e produção para a flexibilização da produção. Passou-se da 

rigidez do fordismo para a acumulação flexível do capital em consequência da 

reestruturação econômica e do reajuste social e político ocorrido em nível mundial 

(HARVEY, 2001). Em todos os setores, as novas tecnologias e as inovações na 

organização e gestão da produção, assim como na estrutura e funcionamento das 

empresas foram intensificadas e aceleradas na década de 1990, difundindo-se aos 

diversos ramos da economia (ANTUNES, 2000). 

Para Harvey (2002, p. 40), a acumulação flexível é “marcada por um 

confronto direto com a rigidez do fordismo”.  

 
Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre 
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regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 
emprego no chamado setor de serviços, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. 

 
O novo padrão de produção flexível com as novas tecnologias e os métodos 

inovadores de organização do trabalho começou a ser adotado, embora não de 

forma homogênea, pela indústria brasileira. Algumas alterações foram de cunho 

organizacional como o sistema just-in-time que trazia a ideia do tempo justo, apoiado 

na premissa central segundo a qual a produção é puxada pela demanda. Assim, os 

estoques são reconstituídos em função do que foi vendido. O trabalho da fábrica é 

decomposto de maneira que o transporte e o controle de qualidade devem ter um 

tempo limitado, e a estocagem precisa ser evitada. O kanban, sistema visual de 

circulação de informações em cartões, organiza concretamente a produção de forma 

flexível a partir da demanda. Intimamente associada a esse processo de redução de 

estoques encontramos a desverticalização da produção, através da qual as 

empresas desenvolvem relações de subcontratação com fornecedores de 

suprimentos e serviços (GOUNET, 1999, p. 26-29).  

Essa nova configuração organizacional transformou a maneira concreta como 

os trabalhadores realizavam seus trabalhos, interagiam entre si e com as chefias. 

Nesse momento, a capacidade de leitura e compreensão de textos ganha 

importância, a comunicação é valorizada para efetivar o trabalho em grupo, nos 

programas participativos e de sugestões. O domínio da matemática básica torna-se 

imprescindível para o uso de certas ferramentas de controle de processos de 

produção. Isso demandou aos trabalhadores novas habilidades, conhecimentos 

práticos e teóricos, assim como uma mudança de atitudes e comportamentos face à 

produção. 

Para as empresas, a necessidade de trabalhadores com um maior nível de 

escolaridade tornou-se uma exigência pelas ferramentas de gestão e as técnicas 

organizacionais introduzidas nos processos de trabalho, que passaram a exigir que 

o trabalhador tenha noções de matemática básica e estatística elementar, além de 

um bom domínio da língua portuguesa. Daí às investigações escolares em larga 

escala, que priorizam a matemática e as linguagens. 

O funcionamento efetivo das novas tecnologias demandou aos trabalhadores 

novas habilidades, conhecimentos práticos e teóricos e ainda demandam, assim 

como também uma mudança de atitudes e comportamentos face à produção. Já a 
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maior escolaridade é uma necessidade inerente aos processos produtivos baseados 

na participação do trabalhador como a organização da produção em células, nos 

quais os trabalhadores precisam ser capazes de formular, clara e objetivamente, 

suas ideias a respeito de melhorias de processos, portanto precisam desenvolver 

sua capacidade comunicativa. Ou seja, passou-se a exigir do trabalhador: 

 
[...] a capacidade de agir intelectualmente e pensar produtivamente, de 
educar-se permanentemente, de trabalhar independentemente com 
autonomia nas tomadas de decisão ao enfrentar situações não previstas e 
contribuir originalmente para resolver problemas complexos (Kuenzer, 1998, 
p. 73). 

 
Mas no contexto do mundo do trabalho, no qual a classe trabalhadora está 

concretamente situada, a precarização do trabalho é uma tendência permanente no 

modelo de acumulação flexível do capital. Hodiernamente a precarização da força 

de trabalho é sem precedentes na história da humanidade e segundo Antunes 

(2009, transcrição de fala), “a tendência é precarizar, informalizar, terceirizar, 

subcontratar, destruir direitos e ampliar o bolsão de desempregados”, mesmo 

modelo da atual gestão brasileira. 

São estratégias cujo objetivo é assegurar em nível internacional a lógica da 

acumulação capitalista através da flexibilização “dos mercados, das relações de 

trabalho, dos mercados de consumo, das barreiras comerciais, do controle da 

iniciativa privada pelo Estado” (PINTO, 2007, p. 40). 

 Da organização do trabalho sob a égide do taylorismo/fordismo e toyotismo, 

apontamos alguns elementos da escola e sua relação com a estrutura econômico-

social capitalista.  

Marx e Engels (2009, p.31) apontam que 

 
A produção das ideias, das representações, da consciência está em 
princípio diretamente entrelaçada com a atividade material dos homens, 
linguagem da vida real. (...) Os homens são os produtores das suas 
representações, ideias etc., mas os homens reais, os homens que realizam 
(...). A consciência [das Bewusstsein], nunca pode ser outra coisa senão o 
ser consciente [das bewusst sein], e o ser dos homens é o seu processo 
real de vida. 

 
 Para os autores, a produção do conhecimento se dá por meio dos homens em 

sua atividade prática, isto é, em seu trabalho. Dessa mesma forma, aponta Limoeiro 

(1981, p. 33) que a produção do conhecimento guarda uma estreita ligação com as 

relações sociais de produção, visto que: 

 



52 

 

[...] a produção do conhecimento responde sempre a necessidades. O 
conhecimento que vai sendo produzido na filosofia, na ciência, na arte (na 
economia, na educação) não é alheio à vida dos homens, não é neutro aos 
problemas concretos que os homens vivem, num tempo e num lugar 
determinados, numa sociedade específica. (...) Este conhecimento 
(enquanto responde a necessidades concretas) sempre presta um serviço. 
Cabe perguntar: serve a quê? Serve a quem? (LIMOEIRO, 1981, p. 33).  

 
 O questionamento levantado pelo autor leva-nos a indagar sobre como está 

sendo utilizado o conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Sendo o 

conhecimento resposta a uma necessidade concreta posta pelo homem, em que tem 

contribuído a produção de conhecimento da humanidade para uma parcela 

significativa que não tem acesso a esse conhecimento?  

No caso brasileiro menciona Kuenzer (2001, p.12) que 

 
[...] a divisão social e técnica do trabalho é condição indispensável para a 
constituição do modo capitalista de produção, à medida em que, rompendo 
a unidade entre teoria a e prática, prepara diferentemente os homens para 
que atuem em posições hierárquica e tecnicamente diferenciadas no 
sistema produtivo, deve-se admitir como decorrência natural deste princípio 
a constituição de sistemas de educação marcados pela dualidade estrutural. 
No Brasil, a constituição do sistema de ensino não se deu de outra forma. 

 
 Dessa maneira podemos perceber como a educação no Brasil teve como 

marco de sua constituição “a preparação dos pobres, marginalizados e desvalidos 

da sorte para atuarem no sistema produtivo nas funções técnicas localizadas nos 

níveis baixo e médio da hierarquia ocupacional” (KUENZER, 2001, p.12). 

A partir de tais pressupostos podemos constatar que a produção do 

conhecimento está intimamente ligada à forma de produção da existência, isto é, às 

relações sociais de produção. A concepção do sistema educacional como 

reprodução do sistema social de produção está ligada a diversas mediações,3 as 

quais apontamos na seção anterior. 

 Enguita (1989) ajuda-nos a compreender como que historicamente a escola 

nos foi apresentada “como um longo e frutífero caminho desde as presumidas 

misérias de ontem até as supostas glórias de hoje e de amanhã que, por exemplo, 

como um processo de domesticação a serviço dos poderosos” (ENGUITA, 1989, p. 

131). 

 O autor ratifica que sempre existiu algum processo preparatório para as 

relações de produção, desde a Roma antiga, com a aprendizagem familiar e 

                                                 
3
 Partimos da concepção de que, construídos historicamente, os processos educacionais sofrem 

influências políticas, econômicas e ideológicas, numa relação dialética entre tais influências. 
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participação na vida adulta, passando pela Idade Média, como nas escolas de 

aprendizes. A educação dessa forma se caracterizava pela “relação de 

dependência, subordinação e, provavelmente exploração” (Enguita, 1989, p. 107) à 

qual eram submetidos os aprendizes. Para nossa análise, o importante é perceber 

que em “uma época em que as relações de produção são atravessadas de cima a 

baixo por relações sociais de dependência, a criança (...) está aprendendo as 

relações sociais de produção” (ENGUITA, 1989, p. 107).  

 Demonstram-se, dessa maneira, como as formas de educação desse período 

vinculavam o aprendizado com as relações sociais de produção. 

Na modernidade, a burguesia em ascensão necessitava da educação para 

“preparar ou garantir seu poder, para reduzir o da igreja e, em geral, para conseguir 

a aceitação da nova ordem” (ENGUITA, 1989, p.110). Até então, a educação tinha 

por base o doutrinamento ideológico, porém esse não era mais suficiente para as 

novas exigências da indústria nascente, pois como aponta Enguita, (1989, p.114). 

 
A fé, a piedade, a humildade, a resignação ou as promessas de que o reino 
dos céus passaria a ser dos pobres e que os últimos seriam os primeiros 
podiam ser suficientes para obter a submissão passiva do trabalhador, 
especialmente do camponês fragmentado, ignorante e apegado 
incondicionalmente às normas da propriedade, mas não para conseguir a 
submissão ativa que o trabalho industrial exige do operário assalariado. Os 
cercamentos, a dissolução dos laços de dependência, a superpopulação 
relativa e a ruína dos pequenos artesãos bastavam para que a força de 
trabalho aparecesse no mercado por seu valor de troca, mas não 
asseguravam a extração de seu valor de uso. Para isso era necessário o 
concurso da vontade do trabalhador, e portanto nada mais seguro que 
moldá-lo desde o momento de sua formação. 

 
O doutrinamento ideológico realizado até então com base nos fundamentos 

religiosos passam a não ser mais suficientes para as necessidades industriais do 

trabalhador assalariado. Faz-se necessário uma submissão ativa do trabalhador que 

só se consegue se moldá-lo no momento de sua formação. 

A indústria nascente necessitava de um novo tipo de trabalhador que, sob 

novas exigências, a educação deveria se ater em prepará-lo. 

 
Já não bastaria que fosse piedoso e resignado, embora isto continuasse 
sendo conveniente e necessário. A partir de agora, devia aceitar trabalhar 
para outro e fazê-lo nas condições que este outro lhe impusesse. Se os 
meios para dobrar os adultos iam ser a fome, o internamento ou a força, a 
infância (os adultos das gerações seguintes) oferecia a vantagem de poder 
ser modelada desde o princípio de acordo com as necessidades da nova 
ordem capitalista e industrial, com as novas relações de produção e os 
novos processos de trabalho (ENGUITA, 1989, p. 113). 
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Esse é o momento histórico em que se forma o trabalhador para a aceitação 

da venda de sua força de trabalho a outro como forma de sobrevivência, como se 

fosse algo natural. É o momento histórico em que o trabalhador deixa de trabalhar 

para si e passa a vender sua força de trabalho para outrem. À escola coube a 

função de disciplina material, porque era a exigência do novo tipo de trabalhador 

para a indústria. Dessa forma, a escola cumpriu seu papel de formar os novos 

trabalhadores que a indústria tinha necessidade, dentro dessa lógica de aceitação 

como se fosse natural vender sua força de trabalho. 

No entanto, esse movimento de formação do trabalhador não ocorreu sem 

conflitos. A escolarização universal era uma reivindicação dos trabalhadores e do 

movimento operário, da qual a burguesia tentou e ainda tenta adulterar (Enguita, 

1989, p.119). Os movimentos de autoinstrução, “antes de as hordas de Ford e 

Taylor irromperem na organização do trabalho” surgiram na vida dos artesãos e 

mestres de obras vinculados ao aprimoramento do processo de trabalho, isto é, que 

esses deveriam possuir predicativos que agregados ao seu fazer diário o definisse 

dentro universo produtivo. O movimento de autoinstrução visava para a classe 

trabalhadora “melhorar a posição social e política frente às classes dominantes” 

(Enguita, 1989, p.121). Vale ressaltar as contribuições teóricas, políticas e culturais 

da classe trabalhadora que são ocultadas pela classe dominante na histórica oficial. 

O surgimento e o desenvolvimento dos sistemas escolares são processos 

contraditórios, que “antecederam o capitalismo e a indústria e continuam 

desenvolvendo-se com eles, mas por razões a eles alheias” (ENGUITA, 1989, p. 

130). A compreensão de como o capitalismo possibilita “forma à escolarização” é 

apontado por Enguita (1989, p. 131) da seguinte forma: 

 
[...] Em primeiro lugar, as grandes empresas capitalistas sempre exerceram 
uma grande influência sobre o poder político, quando não foram capazes de 
instrumentalizá-lo abertamente. Em segundo lugar, além das autoridades 
públicas foram apenas os “filantropos” recrutados ou auto-recrutados entre 
as fileiras do capital os que puderam prover de fundos um grande número 
de iniciativas privadas e, de preferência, como é lógico, as que mais se 
ajustavam aos seus desejos e necessidades. Em terceiro lugar, os supostos 
benefícios das escolas ou os que atuavam em seu nome sempre viram 
estas, essencialmente ou em grande medida, como um caminho para o 
trabalho e, sobretudo, para o trabalho assalariado, aceitando, por 
conseguinte, de boa ou má vontade, sua subordinação às demandas das 
empresas. Em quarto lugar, as escolas, como organizações que são, têm 
elementos em comum com as empresas que facilitam o emprego das 
primeiras como campo de treinamento para as segundas. Em quinto lugar, 
as empresas sempre apareceram na sociedade capitalista como o 
paradigma da eficiência e gozaram sempre de uma grande legitimidade 
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social, seja como instituições desejáveis ou como instituições inevitáveis – 
exceto em alguns períodos de agitação social, os mesmos em que também 
se viram questionadas as escolas – convertendo-se assim em um modelo 
para imitar para as autoridades educacionais. E, em último lugar, mas não 
por sua importância, convém recordar que as escolas de hoje não são o 
resultado de uma evolução não conflitiva e baseada em consensos 
generalizados, mas o produto provisório de uma longa cadeia de conflitos 
ideológicos, organizativos e, em um sentido amplo, sociais. 

 
 Tal passagem demonstra como as grandes empresas do sistema capitalista 

de produção exercem influência sobre o poder político e dessa forma influenciam as 

autoridades públicas que, tendo acesso a recursos, criam iniciativas educacionais na 

lógica das empresas. Aponta para a “aceitação” da escola como local de preparação 

para o trabalho assalariado, submetendo a escola às demandas das empresas, 

assim como o direcionamento da escola como “campo de treinamento” dessas. E 

como a empresa é, na sociedade atual, a referência de um “paradigma da 

eficiência”, converte-se em modelo para as autoridades da educação. E por fim, 

aponta que a escola é resultado de um longo processo contraditório da luta de 

classe.  

Essas são algumas das razões do por que o sistema capitalista de produção 

conseguiu, em seu pouco tempo de existência, dar forma ao sistema educacional, 

mesmo esse não ocorrendo sem os conflitos que marcam a história da formação do 

sistema de ensino.  

Tendo a escola na sociedade capitalista seu fundamento na divisão do 

trabalho intelectual e material, e sendo ela produto da sociedade de classes, seu 

fundamento material sobre a divisão do trabalho e, enquanto um produto da 

sociedade de classes e da divisão do trabalho contribuirá à manutenção da 

sociedade capitalista. 

 Para Enguita (1993) a escola se compreende pelas relações sociais, 

demonstrando dessa forma como essas ajudam a criá-la e torná-la aceitável. Nessa 

perspectiva aponta o autor: 

 
O ajuste entre escola e produção tem sido comumente em termos de 
qualificação do trabalho. No entanto, existem razões históricas e 
sociológicas suficientes para nos fazer duvidar de que a ênfase deva ser 
posta aí. Marx já colocou que o modo de produção capitalista supunha uma 
permanente desqualificação dos trabalhadores, ao substituir reiteradamente 
o trabalho dos operários qualificados por máquinas manejadas por mão de 
obra não-qualificada (...). Mas é um fato que a degradação do trabalho (a 
desqualificação dos postos de trabalho) veio acompanhada ao longo de 
décadas por um aumento massivo da escolarização em amplitude e 
duração. Isto levou à busca de interpretações alternativas da relação entre 
educação e emprego (...). 
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A escola pode crescer e sua estrutura, mudar em função da forma como a 
sociedade entende as necessidades de produção, por imperativo da 
legitimação meritocrática, pela crescente demanda popular de educação, 
por uma tentativa de disfarçar o desemprego, em nome da conciliação de 
classes dentro de um estado ou por outras razões, mas, quaisquer que 
sejam as causas primeiras e/ou aparentes, sempre há um processo ao 
longo do qual tende a se produzir um ajuste entre o que a escola dá e o que 
a produção pede. Nosso problema continua sendo mostrar que esse ajuste 
se dá, sobretudo em termos de relações sociais, que na escola o futuro 
trabalhador é introduzido nas relações sociais de produção capitalistas 
(ENGUITA, 1993, p. 230 - 231). 
 

 Mesmo que o modo de produção capitalista se ocupe em função da 

desqualificação do trabalhador qualificado substituindo-o por máquinas, em termos 

que relações sociais, a escola reproduz as relações de produção, conformando-as 

às suas necessidades. Como afirma Frigotto (2001), a reprodução “econômica” das 

relações de produção vem tanto do caráter de classe quanto do modo como se 

organiza a produção capitalista. É uma “improdutividade” que se apresenta com 

funções “produtivas” à valorização do capital. 

 Frigotto (1984) faz um estudo das relações entre a prática educativa e a 

prática de produção no sistema capitalista de produção. Nele, demonstra como a 

Teoria de Capital Humano tem a função de esconder a dimensão política e 

ideológica da educação através da redução da prática educativa a um fator técnico 

de produção, determinada pelas necessidades do desenvolvimento capitalista. 

O importante para nossa análise é que o autor vai demonstrar: 

 
[...] a inserção da educação (escolar ou não) no movimento global do capital 
existe e se dá por um processo de diferentes mediações. O vínculo não é 
direto pela própria natureza e especificidade da prática educativa, que não 
se constitui numa prática social fundamental, mas numa prática mediadora 
(FRIGOTTO, 1984, p. 23). 

 
 O autor aponta que os equívocos da separação educação e produção e da 

concepção da educação como mero aparato ideológico vem da separação que se 

estabelece entre infra e superestrutura e por separarem trabalho produtivo e 

improdutivo, não levando em conta sua relação dialética (MARX, 2001; FRIGOTTO, 

1984).  

 Dessa concepção surge a seguinte tese: 

 
[...] que a prática educativa escolar, enquanto prática social específica, que 
não é da mesma natureza da prática social de produção material da 
existência, relacionando-se com essa não de forma imediata e direta, mas 
de forma mediata. Sendo essas relações sociais de classe (...) essa 
mediação é contraditória. A contradição consiste no fato de que não é da 
natureza da escola ser capitalista, senão que por ser o modo de produção 
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social da existência dominantemente capitalista, tende a mediar os 
interesses da classe trabalhadora (...). Por isso, a luta pelo controle da 
escola é uma luta pelo acesso efetivo ao saber elaborado - saber que é 
poder - historicamente sistematizado e acumulado (...) (FRIGOTTO, 1984, 
p. 223). 
 

 O autor chama a atenção para a diferença de natureza entre a prática 

educativa escolar e a prática social da produção. A relação que se estabelece entre 

essas duas não é de forma imediata e direta, mas sim de forma mediata, isto é, 

temos na prática educativa o processo de mediação, sendo esse contraditório, o que 

possibilita a luta por parte da classe trabalhadora pelo controle do saber socialmente 

elaborado tendo em vista seus interesses. 

Acácia Kuenzer (2001), aponta como as relações de produção educam o 

trabalhador e a importância da “apropriação do saber pela classe trabalhadora tendo 

em vista a construção de um projeto hegemônico” em função de sua classe 

(KUENZER, 2001, p. 61-62). 

 A autora estuda a pedagogia capitalista, isto é, o processo educativo das 

relações de produção, segundo uma arena onde: 

 
[...] a educação do trabalhador ocorre, e onde deverão ser buscadas as 
respostas à indagação feita, é o trabalho concreto, no seu acontecendo, e 
portanto, o trabalho dividido. É “no” e “para” esse trabalho, com suas formas 
peculiares de fragmentação e organização, que o trabalhador vem sendo 
educado; é ele que determina, a partir das necessidades da acumulação 
capitalista, o saber necessário e as formas de comportamento convenientes 
que deve ter o trabalhador. O fundamento da pedagogia do trabalho 
capitalista, portanto deverá ser buscado nas relações sociais e técnicas de 
produção, as quais, no modo de produção capitalista, se caracterizam pela 
divisão e heterogestão (KUENZER, 2001, p. 62). 

 
 Em sua análise, Kuenzer traz a dimensão contraditória do processo de 

educação da pedagogia capitalista “à medida que a classe trabalhadora se integra à 

classe dominante, ela desenvolve modos de resistência e de autonomização que lhe 

permite construir seu próprio projeto contra-hegemônico” (Kuenzer, 2001, p. 63). 

Para isso, a autora estuda as formas como o trabalhador participa do processo de 

produção do saber e como se apropria do saber socialmente produzido. Dentro da 

fábrica, na execução prática de seu trabalho o trabalhador produz conhecimento, no 

entanto, como está sob o jugo da divisão social e técnica do trabalho, esse 

conhecimento é também fragmentado. 

 
[...] a partir das formas de organização do processo produtivo, 
fundamentadas na fragmentação do trabalho e na distribuição das tarefas 
parciais a trabalhadores diferentes, resgatando-se a unidade no produto 
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final e não na prática produtiva dos trabalhadores, conclui-se que o trabalho 
aprendido desta forma, e portanto, a qualificação adquirida, é também 
fragmentada e parcial, destituída das dimensões de totalidade e de 
sistematização (KUENZER, 2001, p. 64). 
 

O que se constata é que o conhecimento adquirido pelo trabalhador, por não 

ter tido acesso “aos instrumentos teórico metodológicos que lhes permita a 

elaboração sistematizada do seu saber” mesmo sendo um conhecimento 

transformador “é um saber composto por elementos difusos e dispersos” não 

ultrapassando “o nível do senso comum”4 (KUENZER, 2001, p.65).  

 A pedagogia capitalista tem a função de distribuição do saber, que por sua 

vez é desigual, assim como a difusão de uma concepção de mundo: 

 
A divisão social e técnica do trabalho, ao determinar a hierarquia do 
trabalhador coletivo, determina também relações específicas de trabalho 
que têm profundas implicações sobre a educação do trabalhador, à medida 
que definem os requerimentos de qualificação e de conduta a partir dos 
quais determinam a quantidade e a qualidade da educação que deve ter 
cada trabalhador. É, portanto, no trabalho dividido e heterogerido que se 
encontram os fundamentos da pedagogia da fábrica, que tem por objetivo a 
educação técnica e política do trabalhador (KUENZER, 2001, p. 65). 

 
 Esse é o processo pedagógico do interior da fábrica, isto é, a “distribuição 

desigual do saber, determinada pelas necessidades relativas ao desempenho das 

tarefas em função do seu grau de complexidade” (KUENZER, 2001, p. 66). De modo 

geral podemos dizer que, quanto mais complexo for o trabalho, se tem uma maior 

exigência de qualificação e se tem uma maior remuneração, quanto mais 

simplificado for o trabalho, tem-se uma menor exigência de qualificação e menor 

remuneração.  

O que aqui está em jogo é que a fábrica controla a distribuição do saber sobre 

os trabalhadores, isto é, deve-se formar o trabalhador, porém na medida em que não 

comprometa os ganhos do capital. 

 
Nada mais compreensível, portanto, que a fábrica tente controlar as 
representações e as formas de concretização da 
qualificação/desqualificação, e da aquisição de saber teórico/prático, na 
medida em que, se a ausência do saber teórico obtido na escola ou em 
outras instituições, compromete a acumulação do capital, o acesso desse 
tipo de educação pode ser igualmente comprometedor, por expor o operário 
a um processo pedagógico que a fábrica já não controla, tornando-se mais 
difícil o seu disciplinamento (KUENZER, 2001, p. 70). 

 

                                                 
4
 Ressaltamos que esta afirmação não deve levar a crer que a ciência oficial seja a explicação 

definitiva e universal, pois sendo elaborada a partir da realidade objetiva do ser social, e está 
permeada de ideologias e contradições, o que define seu caráter provisório e dinâmico. 
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A fábrica convive com essa contradição, se por um lado não pode deixar de 

formar seus operários, porque não pode inviabilizar o processo produtivo e 

comprometer a acumulação do capital, por outro lado o acesso ao saber socialmente 

produzido compromete igualmente a acumulação capitalista.  

Daí Kuenzer (2001) tratar sobre as estratégias globais das quais o capital se 

utiliza para justificar o valor do saber prático do trabalhador sobre o teórico. Portanto, 

o próprio processo de trabalho, com suas contradições, possibilita ao trabalhador 

perceber o valor e a limitação de seu saber prático. Afirma ainda que os 

trabalhadores 

 
[...] privilegiam a prática como responsável pelo aprendizado do trabalho, e, 
percebendo a contradição do discurso do capital em seu movimento de 
valorização/desvalorização desse saber, eles o admitem enquanto 
suficiente, mas limitado. Educados por esta contradição, percebendo que o 
seu saber se originou da prática, tendo consciência de sua própria 
competência na execução da tarefa e criticando o saber teórico como 
insuficiente para o aprendizado do trabalho, reconhecem a importância da 
aquisição desse saber, e a escola como local em que isto ocorre. Ou seja, 
percebem claramente que, embora a competência que a prática lhes 
confere seja suficiente para realizar seu trabalho com eficiência, o acesso a 
outras condições de vida de trabalho depende da aquisição de um outro tipo 
de saber, conferido pela escola: o saber teórico (KUENZER, 2001, p. 72). 

 

 Dessa forma, coloca a escola como “palco e alvo da luta de classe”, não 

obstante com todas as limitações que ela apresenta, ainda se “constitui a única 

alternativa da qual os trabalhadores dispõem, para si e para seus filhos, para 

superar os aspectos da parcialização e fragmentação do saber elaborado na prática” 

(KUENZER, 2001, p. 72). 

Nessa mesma perspectiva, os estudos de Enguita (1989) apontam que do 

processo de desenvolvimento industrial aos dias atuais, os processos educacionais 

se adaptaram a disciplinar as massas às relações sociais de produção. Por isso 

cabe perceber todo o desenvolvimento da escola dentro de um processo histórico do 

sistema capitalista que com o tempo fez de suas necessidades o fator que influi e 

determina as mudanças ocorridas no sistema escolar, mesmo que esse demonstre 

ser um frutífero suceder de benesses à sociedade e não um “processo de 

domesticação da humanidade a serviço dos poderosos”. 

Das contradições da relação escola e trabalho, a escola apresenta-se de 

forma disfuncional ao trabalho, num contexto em que é submetida a uma única 

forma de trabalho, o trabalho assalariado, sendo essa responsável para servir toda a 

população, que por sua vez desenvolve distintas formas de atividades de trabalho. 
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Pois tal contradição é estrutural, não sendo respondida pelos processos escolares 

baseados em uma lógica educativa imposta pelo capital. 

 
[...] a relação entre a educação e o trabalho é dialética: é composta de uma 
perpétua tensão entre duas dinâmicas, os imperativos do capitalismo e os 
da democracia em todas as suas formas. Como produto e fatos 
conformados, por sua vez, da discórdia social, a escola está 
necessariamente envolvida nos grandes conflitos inerentes a uma economia 
capitalista e a um Estado capitalista liberal. Estes conflitos residem na 
contradição entre a relação desigual subjacente à produção capitalista e a 
base democrática do Estado capitalista liberal. A escola é essencial para a 
acumulação do capital e para a reprodução das relações de produção 
capitalistas dominantes, e é considerada pelos pais e pelos jovens como 
meio para uma maior participação na vida econômica e política (CARNOY e 
LEVIN, 1985, apud ENGUITA 1989, p. 229). 

 

A relação entre educação e trabalho é dialética: uma tem influência sobre a 

outra, portanto, a contradição geral se mantém nas bases da produção capitalista, o 

que remonta a uma educação que reproduz as relações sociais de produção 

dominantes, mesmo que seja vista como possibilidade de participação na vida 

econômica, política e social. 

Pinto (2007) observa que mediante a instabilidade dos processos 

anteriormente citados, a indústria direcionou suas estratégias de padronização e 

larga escala para a crescente agregação tecnológica, maior qualidade e 

personalização de seus produtos, tendo como objetivo: 

 
1. alta flexibilidade da produção, ou capacidade de produzir diferentes  
modelos de produtos num curto período de tempo, mantendo-se ou não a 
larga escala; 
2. altos índices de qualidade nos produtos, o que reduziria inclusive os 
custos de produção, em vista do baixo volume de retrabalho; 
3. baixos preços finais, o que poderia ser obtido não apenas pela redução 
do re-trabalho e pela flexibilidade produtiva, mas também através da 
manutenção de uma “fábrica mínima”, operando sempre com baixíssima 
capacidade ociosa, tanto em termos de equipamentos, quantos de estoques 
e de efetivos de trabalhadores; 
4. entrega rápida e precisa, com os pedidos sendo entregues no momentos 
exato estipulado pelo cliente, na quantidade exata e  com o controle de 
qualidade que lhe garantisse pronta utilização na maioria dos casos. 
(PINTO, 2007, p. 38-39). 

 
Dentre os vários processos de organização do trabalho, o que mais se 

destaca é o toyotismo que desde a década de 50 vem empregando todo esse 

receituário da empresa “enxuta” e “flexível”. Esse processo de organização do 

trabalho sob as bases do toyotismo tem única e exclusivamente o objetivo de 

assegurar em nível internacional a acumulação, isto é “a flexibilização dos 
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mercados, das relações de trabalho, dos mercados de consumo, das barreiras 

comerciais, do controle da iniciativa privada pelo Estado” (PINTO, 2007 p. 40) dentre 

outras, a serviço do acúmulo do capital. 

 Nesse conjunto de estratégias, adotadas pelo processo de reestruturação 

produtiva, coloca-se a questão da formação do trabalhador. A reestruturação 

produtiva afeta a classe trabalhadora segmentando-a em dois grupos distintos: os 

mais escolarizados, dos quais se exigem uma maior participação e polivalência que 

são minoria, e por outro lado, os que são contratados temporariamente ou em tempo 

parcial, os subcontratados da economia informal dentre tantos outros existentes. 

 Segundo Pinto (2007, p.70), o papel das instituições de ensino nesse 

processo tem se pautado “por um reforço em torno de uma formação básica e 

generalista, buscando adequar os trabalhadores aos futuros postos multifuncionais 

ou às muitas mudanças de emprego que deverão enfrentar ao longo da vida”. 

 A exigência de um “tipo ideal” de trabalhador que tem “iniciativa, equilíbrio, 

acessibilidade e facilidade no trabalho em equipe, raciocínio ágil e, sobretudo, 

responsabilidade para com os compromissos da empresa” (Pinto, 2007 p.71) são, 

entre outros, os aspectos que cumprem a formação para os postos de trabalho, isto 

é, uma formação que prepare pessoas para a inserção subordinada aos postos de 

trabalho existentes.  

Ressaltamos aqui que esse processo ocorre cada vez com maior intensidade, 

em razão de que as alterações nas qualificações exigidas e as segmentações daí 

geradas afetam diretamente a organização política da classe trabalhadora, impondo 

uma aceitação cada vez maior aos ditames desse processo de organização do 

trabalho que em última instância procura a acumulação do capital.  

 Mediante as novas exigências da organização dos processos de trabalho, que 

exigem uma “requalificação” do trabalhador na perspectiva da polivalência e da 

organização em equipes, cabe destacar que esse processo de organização do 

trabalho tem intensificado a extração de mais-valia em prol da acumulação do 

capital. No entanto, são milhares as pessoas que pedem esse treinamento devido às 

necessidades cotidianas impostas pelo sistema produtivo, ter uma resposta concreta 

para esse desafio se faz urgente.  

Mesmo que a contradição fundamental capital/trabalho até então se 

mantenha, e que em uma sociedade capitalista cujas relações de produção 

mantenham o domínio sobre as formas educativas, a questão da escola deve ser 
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vista como uma questão da luta pelo saber e da articulação desse saber com a luta 

de classe.  

 

2.3.2 A reforma do ensino médio e suas articulações com o capital 
 
 Na reflexão sobre o sistema educacional brasileiro, é no ensino médio que 

encontramos menos consenso, seja pelo acesso e permanência, seja pela qualidade 

ou por sua identidade ainda não definida e tornada consensual, se é que seja 

possível. 

Nesse cenário de formação voltada ao tecnicismo - para atender única e 

exclusivamente ao setor produtivo - torna-se importante compreender historicamente 

as reformulações do ensino médio e como essas estão articuladas à logica do 

capital. Para Kuenzer (2000, p.13): 

 
[...] a história do Ensino Médio no Brasil revela as dificuldades típicas de um 
nível de ensino que, por ser intermediário, precisa dar respostas à 
ambiguidade gerada pela necessidade de ser ao mesmo tempo, terminal e 
propedêutico. Embora tendo na dualidade estrutural a sua categoria 
fundante, as diversas concepções que vão se sucedendo ao longo do 
tempo, refletem a correlação de funções dominantes em cada época, a 
partir da etapa de desenvolvimento das forças produtivas. 

 
 O ensino Médio foi instituído no Brasil ainda no período colonial, por meio dos 

Jesuítas. O ensino, nesse período, tem como características fundamentais sua 

ligação com os preceitos religiosos (catolicismo), com forte rigidez disciplinar. Em 

1759, foram expulsos da colônia pelo rei de Portugal, em razão de que não atendiam 

aos interesses da metrópole, e se institui as aulas régias, ministradas por 

professores indicados que atendiam aos interesses políticos da época. Nesses dois 

períodos anteriormente citados, a educação era acesso de poucas pessoas.  

O ensino médio no Brasil sofreu várias reformas e modificações durante o 

século passado, porém todas essas mantiveram o seu caráter dual, isto é, um 

sistema educacional pautado “na divisão social do trabalho, que distribui os homens 

pelas funções intelectuais e manuais, segundo sua origem de classe, em escolas de 

currículos e conteúdos diferentes” (Nascimento, 2007, p.78). 

Se analisarmos na história da educação brasileira, veremos que o Decreto nº 

19.890/31 do antigo Ministério da Educação e Saúde Pública institui uma reforma 

educacional propondo organizar “o ensino secundário em duas etapas: fundamental 

(5 anos) e complementar (2 anos)” (Nascimento, 2007, p. 80). Nessa perspectiva “O 
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ciclo fundamental dava a formação básica geral, e no ciclo complementar oferecia 

cursos propedêuticos articulados ao curso superior (pré-jurídico, pré-médico, pré-

politécnico)” (Nascimento, 2007, p.81). Esse tipo de ensino tendo a última etapa 

obrigatória de preparação para o ensino superior tinha acesso uma pequena parcela 

da sociedade. 

Mais adiante veremos que com a Reforma de Capanema de 1942 mantém o 

dualismo no ensino médio, visto que essa reforma tem caráter, 

 
[…] elitista e conservadora que consolidou o dualismo educacional, ao 
oficializar que o ensino secundário público era destinado às elites 
condutoras, e o ensino profissionalizante para as classes populares, 
conforme as justificativas do Ministro Capanema (NASCIMENTO, 2007, 
p.81). 

 
Com o Decreto nº 4.244/42 – Lei orgânica do Ensino Secundário, pondo fim 

ao ensino complementar e criando os cursos médios, o objetivo tinha como 

fundamento um processo de transição para o ensino superior. Aqui temos o cenário 

das disputas entre os conservadores, os quais defendiam que a educação pública 

não deveria ser papel do Estado, e os progressistas que defendiam uma escola 

pública, laica, gratuita, obrigatória e de qualidade para toda a população.  

Na década de 1960, temos a primeira publicação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB, Lei 4.024/61, na qual estrutura a educação brasileira da 

seguinte forma: ensino primário (4 anos) e ensino secundário (7 anos), esse por sua 

vez abrangeria o ginásio (4 anos) e o colegial (3 anos). 

No período da ditadura militar houve também reforma do ensino no Brasil, 

essa reforma possibilitou torná-lo profissionalizante, isto é, que o ensino médio teria 

a finalidade de habilitar os jovens para o mercado de trabalho. A promulgação na 

segunda LDB, Lei 5.692/71, na qual o ginásio e o primário foram unificados, dando 

origem ao primeiro grau com oito anos de duração, e que antes era denominado 

colegial transformou-se em segundo grau ainda com três anos de duração (Queiroz 

et al, 2009 p.3).  

Esta lei significou no plano político a restruturação da educação na 

perspectiva de instrumentalizá-la com uma formação voltada a atender o mercado 

de trabalho e como controle ideológico dos estudantes e no plano social, uma 

“política compensatória à ausência de direito de uma educação sólida e de 

qualidade” (FRIGOTTO, CIAVATA E RAMOS, 2005). 
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O que podemos observar é que a LDB, Lei 5.692/71 retira do ensino médio a 

parte técnica e joga para o Sistema S, isto é para a iniciativa privada dando sinais já 

neste momento do processo de mercantilização da educação. Houve também neste 

momento o intuito de desqualificar o ensino público para beneficiar a iniciativa 

privada. 

As novas demandas nos processos produtivos exigiria nova reforma que viria 

com a terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, Lei 9.394/96, na qual 

retomava a nomenclatura de Ensino Médio e pretendia uma política conciliadora em 

torno do dualismo histórico que temos no ensino médio. Nesse momento foi 

proposto: 

 
[…] uma nova formulação curricular incluindo competência básicas, 
conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos coerentes com os 
princípios pedagógicos de identidade, diversidade e autonomia, e também 
os princípios de interdisciplinaridade e contextualização, adotados como 
estruturadores do currículo do Ensino Médio (NASCIMENTO, 2007, p.85). 

 
Observe que a nova formulação curricular, mesmo em um contexto no qual a 

educação do ensino médio passa a ser de responsabilidade dos estados, e em que 

se propõem como competências básicas, os conteúdos e forma de tratamentos 

desses conteúdos, tendo como princípios pedagógicos a identidade, a diversidade e 

a autonomia, pouco se avançaram, no processo de superação do dualismo histórico 

construído na educação brasileira e consequentemente em um ensino médio que 

possibilitasse o aprendizado dos conhecimentos históricos socialmente produzidos. 

São estabelecidos por meio da LDB de 1996 em seu artigo 35 que as 

finalidades do ensino médio são:  

 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996, p.12). 

 
 Tal proposição da LDB implementa uma formação básica de caráter científico, 

levando formar para o mercado de trabalho. A LDB na prática trouxe segundo 

Kuenzer, (1997, p. 24),  
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[...] a velha dualidade ressurgiu no âmbito da legislação com todo o seu 
vigor, reafirmando-se novamente na oferta propedêutica [...] como a via 
preferencial para ingresso no nível superior, permanecendo os velhos 
ramos [...] como vias preferenciais de acesso ao mundo do trabalho. 

 
A dualidade da LBD 9394/96 se apresenta, principalmente, em seu artigo 36; 

parágrafo II, citando: “O ensino médio, atendida à formação geral do educando, 

poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”. E essa tendência à 

formação técnica foi concretizada por meio do Decreto nº 2208/97, determinando 

que a “educação profissional teria a própria organização curricular e independente 

do ensino médio” (MEC, 1997). Fica claro que a Lei de Diretrizes e Bases separou o 

ensino médio e a educação profissional.  

O Parecer nº 16/99 (p. 20), diz: 

 
O cidadão que busca uma oportunidade de se qualificar por meio de um 
curso técnico está, na realidade, em busca de conhecimento para a vida 
produtiva. Esse conhecimento deve se alicerçar em sólida educação básica 
que prepare o cidadão para o trabalho com competências mais abrangentes 
e mais adequadas às demandas de um mercado em constante mutação 
(BRASIL, 1999, p.20). 

 
Esse parecer indica claramente para essa visão de formação técnica 

separada do ensino médio, confirmando a tese da dualidade entre ensino médio e 

ensino profissional. 

Com o Decreto nº 5.154/04 propôs a unificação do ensino médio com o 

ensino profissionalizante, ficando revogado o Decreto nº 2.208/97 que separava o 

ensino médio do profissionalizante. Nesse modelo, a educação profissional 

encontra-se dividida em três níveis: a educação profissional básica, a educação 

profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação.  

A junção do ensino médio como o ensino profissionalizante no Brasil sempre 

foi preocupante, nesse caso, se por um lado, temos a necessidade de uma formação 

geral que integre as diversas dimensões, por outro lado, a realidade concreta de 

nosso país obriga que a maioria dos jovens vá para o mercado de trabalho antes 

mesmo de terminarem o ensino médio.  

Para Frigotto; Ciavatta; Ramos (2010, p. 43), a integração entre ensino médio 

e ensino médio profissionalizante tornou-se viável porque “o ensino médio integrado 

ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma condição 

necessária para se fazer a “travessia” para uma nova realidade”, como afirma: 
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O que se pretendia era a (re) construção de princípios e fundamentos da 
formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória dessa 
classe. Acreditava-se que a mobilização da sociedade pela defesa do 
ensino médio unitário e politécnico, a qual conquanto admitisse a 
profissionalização, integraria em si os princípios da ciência, do trabalho e da 
cultura, promoveria um fortalecimento das forças progressistas para a 
disputa por uma transformação mais estrutural da educação brasileira 
(FRIGOTTO et al., 2005a, p.4). 
 

Para que isso acontecesse fez-se necessário que houvesse um novo decreto 

que de forma transitório “garantisse a pluralidade de ações a sistemas e instituições 

de ensino, mobilizasse a Sociedade Civil em torno do assunto” (Frigotto et al., 

2005a, p. 4). 

O Decreto nº 5.154/04 almejou do ponto de vista legal superar a dualidade 

estrutural entre a formação geral e a formação técnica. Nesse sentido a educação 

profissional seria tratada na perspectiva de uma formação geral e técnica. 

O grande desafio colocado é “disponibilizar aos jovens que vivem do trabalho, 

a nova síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e o histórico, entre a teoria 

e a prática, entre o conhecimento, o trabalho e a cultura” (Kuenzer, 2001, p.43-44). 

Temos ainda uma última mudança proposta ocorrida com a Medida Provisória 

nº 746, de 22/09/2016 que propõe alterações na Lei nº 9.394/96 de dezembro de 

1996 e a Lei do Fundeb que é a Lei nº 11.494, de junho de 2007. 

As principais alterações são a distribuição da carga horária em cinco áreas de 

concentração: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, 

ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e 

formação técnica e profissional. 

A carga horária de 800 horas/ano passa para 1400h/ano, na qual 60% serão 

determinadas obrigatoriamente por conteúdos comuns da Base Nacional Curricular 

Comum - BNCC, e os outros 40% serão optativos, conforme a realidade da escola e 

o interesse do aluno. O inglês passa a ser obrigatório desde o 6º ano do ensino 

fundamental. Haverá escolas de tempo integral a serem implementadas por meio do 

Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. Poderá 

contratar professores com “notório saber” para áreas afins como a educação técnica 

e profissional. Observe que a MP altera o artigo 26 da lei 9396/96 (LDB) que define 

os componentes curriculares obrigatórios da educação básica, composto pelas 

etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
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Por último tivemos a medida provisória nº 746/2016 que transformou-se em 

PL nº 34/2016 e Lei nº13.415, de fevereiro de 2017, sendo incorporada à LDB 

9.394/96. A medida tem como objetivo “dispor sobre a organização dos currículos do 

ensino médio, ampliar progressivamente a jornada escolar deste nível de ensino e 

criar a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral” (BRASIL, 2016). Nesta o Governo propõe dentre eles dois 

elementos que vale a pena apontar: a extinção da obrigatoriedade das disciplinas de 

Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física e a possibilidade de atribuição da 

docência a pessoas com “notório saber” de alguma especialidade técnico-

profissional.  

Observe que a extinção destas quatro disciplinas no ensino básico brasileiro 

remonta a disputas históricas da classe trabalhadora e dos profissionais da 

educação por inserir e manter tais disciplinas, pois se tem o entendimento que em 

uma formação que preze pela totalidade do ser humano devemos valorizar a 

formação, intelectual, física e estética não se atendo somente a formação técnica 

como proposta pelo governo. 

Outro elemento que chama a atenção na Lei nº13.415, de fevereiro de 2017 

trata da seguinte questão:  

 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 
Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos 
pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de 
conhecimento ou de atuação profissional: I – linguagens; II – matemática; III 
– ciências da natureza; IV – ciências humanas; e V – formação técnica e 
profissional.  
§ 1.º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base 
em mais de uma área prevista nos incisos I a V do caput.  
§ 3.º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas 
competências, habilidades e expectativas de aprendizagem, definidas na 
Base Nacional Comum Curricular, será feita de acordo com critérios 
estabelecidos em cada sistema de ensino. (BRASIL, 2016). 

 

Somente quem não conhece a realidade do país pode conceber a educação 

como concebida na Medida Provisória, pois existem muitas dificuldades de se ter 

processos de colaboração entre estados e municípios, além de a maioria dos nossos 

municípios terem apenas uma escola pública de ensino médio impossibilitando a 

escolha de dos itinerários formativos, tendo os alunos de municípios assim de fazer 

sempre o mesmo itinerário oferecido. Sem falar que fere o direito ao conhecimento 
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da diversidade de conteúdos existente que faz parte da base de formação na 

educação básica. 

Essas mudanças como todas as outras encontraram resistências quanto ao 

seu conteúdo e forma. Essas alterações mantêm a dualidade no ensino 

historicamente existente no Brasil e demonstra a disputa histórica pela hegemonia 

do processo educacional brasileiro. Essas reformas estão dentro da perspectiva de 

atender à crise do capital com suas sucessivas reestruturações e necessidade de 

acumulação por isso é defendida pela grande mídia e pelas organizações que 

defendem a mercantilização da educação. 

Todas essas reformas têm influências dos organismos internacionais 

direcionando os interesses do capital. No Brasil, a estratégia de ação do Banco 

Mundial é o apoio aos investimentos que “[...] encorajem o crescimento econômico e 

o desenvolvimento social num contexto de estabilidade macroeconômica” (Banco 

Mundial, 1995). É com esse discurso de crescimento econômico que o Banco 

Mundial e outras agências internacionais inserem na América Latina e em especial 

no Brasil direcionando as políticas educacionais conforme os interesses do capital: 

 
Nesta perspectiva os organismos internacionais afirmam que o Estado 
interventor é o culpado pela crise nas políticas educacionais, [...] Os 
governos foram, segundo essa perspectiva, incapazes de assegurar a 
democratização mediante o acesso das massas às instituições 
educacionais e, ao mesmo tempo, a eficiência produtiva que deve 
caracterizar as práticas pedagógicas nas escolas de qualidade (GENTILI, 
2001, p. 17). 

 
 O Estado brasileiro, por não saber gerir a contento os próprios mecanismos 

educacionais e a execução das políticas públicas voltadas à área, ao não ser o 

responsável pela sua má gestão, é cobrado a se submeter às orientações dos 

organismos internacionais. O Estado na perspectiva neoliberal foi o culpado por não 

garantir quantidade e qualidade na educação que fosse suficiente a atender toda a 

população, por isso deve agora seguir os ditames da eficiência produtiva, isto é, 

retirar a educação da esfera política para a esfera do mercado: 

 
[...] a educação deve ser pensada como um bem submetido às regras 
diferenciais da competição [...]. Reduzida a sua condição de mercadoria, a 
educação só deve ser protegida não por supostos direitos “sociais”, mas 
pelos direitos que asseguram o uso e a disposição da propriedade privada 
por parte de seus legítimos proprietários. É nesse marco que se reconceitua 
a noção de cidadania, mediante uma revalorização da ação do indivíduo 
enquanto proprietário que elege, opta, compete para ter acesso a (comprar) 
um conjunto de propriedades-mercadorias de diferentes tipos, sendo a 
educação uma delas [...] (GENTILI, 2001, p. 19). 
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Posto a problemática da reforma da educação e suas articulações com o 

capital, cabe-nos verificar as contradições existentes dentro do ensino para:  

 
[...] desenvolver um projeto político-pedagógico que, sistemática e 
intencionalmente, conduza à compreensão das relações entre universal e 
particular, sujeitos e sociedade, ciência e trabalho, razão e emoção, 
conteúdo e método, produto e processo, produtor e proprietário, de modo a 
facilitar a construção das condições necessárias à destruição da relação 
que dá origem a todas as formas de desigualdade: a relação contraditória 
entre capital e trabalho (KUENZER, 2000, p.35). 

 
O desafio colocado é proporcionar as condições objetivas, materiais e 

concretas para realização das mudanças necessárias. Não nos parece que tais 

reformas implantadas no ensino médio tenha se preocupado, todavia reforçam a 

manutenção da classe trabalhadora ao acesso reduzido do conhecimento. 

 
A educação como direito social remete inevitavelmente a um tipo de ação 
associada a um conjunto de direitos políticos e econômicos sem os quais a 
categoria de cidadania fica reduzida a uma mera formulação retórica sem 
conteúdo algum. Partindo de uma perspectiva democrática, a educação é 
um direito apenas quando existe um conjunto de instituições públicas que 
garantam a concretização e a materialização de tal direito. Defender 
“direitos” esquecendo-se de defender e ampliar as condições materiais que 
os asseguram é pouco menos que um exercício de cinismo [...] (GENTILI, 
2000, p. 247). 

 
Veja-se que o autor defende a educação como direito social quando realizada 

juntamente com os direitos políticos e econômicos e que essa esteja assegurada 

pelas instituições públicas que “garantam a concretização e a materialização” desse 

direito. A defesa do direito à educação sem dar as condições materiais para que a 

população tenha acesso e permanência não passa de exercício de cinismo. Como 

se pode observar o que vemos nas inúmeras reformas do ensino médio é 

exatamente o que aponta o autor, é a defesa do direito sem a defesa das condições 

materiais para que essas possam se tornar realidade. 

Diferentemente das inúmeras proposições das reformas do ensino médio,  

 
Nós sabemos que (ao contrário do que pensavam aqueles liberais) as 
reformas na educação não geram mudanças essenciais na sociedade, 
porque não modificam a sua estrutura e o saber continua mais ou menos 
como privilégio. São as revoluções verdadeiras que possibilitam as reformas 
do ensino em profundidade, de maneira a torná-lo acessível a todos, 
promovendo a igualitarização em oportunidades (CANDIDO, 1987, p. 184). 
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Mesmo entendendo que as reformas na educação não possibilitarão 

mudanças na estrutura necessárias à sociedade brasileira, cabe-nos continuar 

trabalhando no sentido e elucidar as contradições que ainda hoje persiste. 

 
2.3.3 Concepções pedagógicas marxistas: uma crítica ao ensino e ao trabalho 

 

 As concepções pedagógicas de Marx e Engels surgem da crítica ao ensino e 

ao trabalho, elaborada no século XIX. Encontramos já no Manifesto do Partido 

Comunista a defesa da educação pública e gratuita para todas as crianças, já que 

essa se demonstrava precária, principalmente para as crianças da classe operária. 

Como aponta essa passagem ao tratar das medidas políticas a serem tomadas em 

cada país para revolucionar todo o modo de produção: “[...] Educação pública e 

gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho fabril de crianças, tal como 

praticado hoje. Integração da educação com a produção material” (MARX & 

ENGELS, 2005, p. 109). Como podemos observar, reafirmam aqui suas concepções 

educacionais de escola pública para todos e a vinculação do ensino com o trabalho 

produtivo. 

 Engels (1985) vai apontar as dificuldades dos trabalhadores acessarem a 

educação, uma vez que o trabalho exaustivo e diário ao qual são submetidos leva-os 

a um cansaço físico e mental, tornando-se um impeditivo à sua participação no 

ensino regular, tal situação é apontada em diversas passagens da seguinte maneira: 

 
Nos distritos de cerâmica [da indústria de cerâmica], asseguram-me que há 
um número importante de escolas que permitem que as crianças se 
instruam, mas como estas crianças vão desde muito cedo para a fábrica e 
aí tem de trabalhar muito tempo (frequentemente doze horas ou mais), 
estão impossibilitadas de utilizá-las (ENGELS, 1985, p. 234). 

 
 Ainda, em outra passagem, relata a situação de trabalho das crianças nos 

distritos metalúrgicos, assim descrevendo “mais da metade das crianças entre os 

cinco e os quinze anos não frequentam nenhuma escola, e os que vão à escola 

mudam de estabelecimento frequentemente” impossibilitando uma sólida instrução, 

além de serem retiradas das escolas muito cedo para o trabalho (ENGELS, 1985, p. 

227). 

Nos distritos carboníferos - serviço em minas - onde as crianças começaram a 

trabalhar aos oito anos, temos situações semelhantes, dado que “sua formação 

intelectual é totalmente negligenciada”, não podendo ir à escola durante a semana 
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por causa do trabalho e as escolas noturnas e dominicais são ilusórias, existindo 

apenas um pequeno número deles que sabem ler e escrever (ENGELS, 1985, p. 

282). 

 Tais passagens da obra de Engels demonstram como os trabalhadores eram 

submetidos às condições de existência, sob o julgo da brutalização, não 

possibilitando o acesso à escola nem mesmo aos seus filhos, a que cedo eram 

submetidos a intensas e escaldantes horas de trabalho em minas e fábricas. 

Para que os trabalhadores tivessem as condições de acesso ao ensino e 

pudessem dá-lo a seus filhos, Marx (1982, p.408) argumenta da seguinte maneira: 

 
Temos de confessar que nosso trabalhador sai do processo de produção de 
maneira diferente daquela em que nele entrou. No mercado encontramo-lo 
como possuidor da mercadoria chamada força de trabalho, em face de 
outros possuidores de mercadorias, vendedor em face de outros 
vendedores. O contrato pelo qual vendeu sua força de trabalho ao 
capitalista demonstra, por assim dizer, preto no branco que ele dispõe 
livremente de si mesmo. Concluído o negócio descobre-se que ele não é 
nenhum agente livre, que o tempo em que está livre para vender sua força 
de trabalho é o tempo em que é forçado a vendê-la e que seu vampiro não 
o solta “enquanto houver um músculo, um nervo, uma gota de sangue a 
explorar”. Para proteger-se contra “a serpe de seus tormentos” têm os 
trabalhadores de se unir e como classe compelir a que se promulgue uma 
lei, que seja uma barreira social intransponível capaz de impedi-los 
definitivamente de venderem a si mesmos e sua descendência ao capital, 
mediante livre acordo que os condena à morte e à escravatura. 

 
 O processo de produção dá a entender ao trabalhador que esse não é livre 

para vender sua força de trabalho como o assim pensava, mas que obrigatoriamente 

tem que vender para sua sobrevivência. E que somente por meio do reconhecimento 

de classe que consegue lutar contra o capital que o explora.  

No que se referem ao caráter político, ideológico e econômico ao qual a 

burguesia trata a educação quando essa é disponibilizada à classe trabalhadora, 

vamos encontrar em Engels duas passagens bastante elucidativas. Num primeiro 

momento, a crítica de Engels ao ensino aponta que a formação intelectual ou moral 

da população é assim tratada pela burguesia: 

 
Se a burguesia só lhes deixa viver o estritamente necessário, não nos 
espantaremos ao constatar que só lhes concede o grau de cultura que o 
seu próprio interesse exige. E na verdade não é muito. Comparados com o 
número da população os meios de instrução são inacreditavelmente 
reduzidos. Os raros cursos dados durante a semana à disposição da classe 
trabalhadora só podem ser frequentados por uma minoria reduzidíssima de 
pessoas e, além do mais, não valem nada. A maioria dos professores, 
operários aposentados e outras pessoas incapazes de trabalhar que só se 
dedicam ao ensino para poderem sobreviver, não possuem os 
conhecimentos suficientes para poder julgar, só suportam os 
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inconvenientes. Em parte alguma existe frequência escolar obrigatória. (...) 
De resto, muitas crianças trabalham durante toda a semana em casa ou nas 
fábricas não podendo frequentar a escola. Porque as escolas noturnas, 
onde devem ir os que trabalham de dia, quase não têm alunos, estes não 
tiram delas proveito algum. Na verdade, seria pedir demasiado aos jovens 
operários que se estafaram durante doze horas, que ainda fossem à escola 
das 8 às 10 da noite. (...) É verdade que se organizaram cursos aos 
domingos, mas têm falta de professores e só podem ser úteis aos que já 
frequentaram a escola durante a semana. O intervalo que separa um 
domingo do seguinte é demasiado longo para que uma criança inculta não 
tenha esquecido na segunda lição o que aprendera oito dias antes no 
decurso da primeira. (…) e se não fosse o fanatismo das seitas religiosas, 
cujos inconvenientes são tão importantes como os melhoramentos que 
introduz aqui e ali, os meios de instrução ainda seriam mais miseráveis 
(ENGELS, 1985, p. 130 - 131). 
 

 Essa passagem de Engels é ilustrativa quanto à qualidade da educação dada 

aos trabalhadores e seus filhos na Inglaterra no século XIX, o que não é diferente na 

história da construção da educação pública brasileira. É dado ao trabalhador e seus 

filhos somente os rudimentos de conhecimento necessário ao domínio do seu 

trabalho; nada mais que isso. 

Em um segundo momento, Engels critica os aspectos ideológicos que 

ofereciam uma formação dogmática às crianças, não elevando seu nível cultural, 

quando se atém à instrução ao de mais estéril na religião que é a polêmica 

negligenciando a formação racional, intelectual e moral, despertando-a para o ódio 

sectário e para o espírito fanático (ENGELS, 1985, p.131). 

Veja que o autor aponta para a formação dada às crianças que não contribuía 

para a elevação de seu nível cultural, pois essa estava assentada sob o julgo da 

religião. Ou ainda, como afirma Engels (1985, p.131) “[…] os operários já exigiram 

muitas vezes do parlamento uma instrução pública puramente laica, deixando a 

religião para os padres das diferentes seitas [...]”, no entanto não foram atendidos. 

Esses não foram atendidos por causa de que o “ministro é o servo obediente da 

burguesia” e que por mais seitas que se tenham essas só permitirão dar aos 

operários esse tipo de educação cheia de dogmatismos religiosos mantendo o 

inculto, pois outro tipo de educação seria perigoso. 

 Tais passagens tornam clara a função do ensino oferecido à classe 

trabalhadora na Inglaterra do século XIX e o caráter econômico e ideológico que a 

burguesia confere ao ensino. Nesse sentido do caráter econômico e ideológico 

conferido pela burguesia à educação, Engels (1985, p. 134) vai afirmar que: 

 
Felizmente as condições em que esta classe vive proporcionam uma cultura 
prática, que não só substitui a ineficiência escolar mas destrói igualmente o 
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efeito pernicioso das confusas ideias religiosas em que está mergulhada, 
que coloca os trabalhadores na cabeça do movimento nacional da 
Inglaterra. A necessidade ensina o homem a inventar e, o que é mais 
importante, a pensar e a agir (...). Se não sabe escrever, sabe falar e falar 
em público; se não sabe aritmética, sabe, no entanto o suficiente para fazer, 
com base em noções de economia política, os cálculos para desmascarar e 
refutar um burguês partidário da abolição da lei dos cereais; se, apesar do 
esforço a que se entregam os padres, as questões celestiais permanecem 
bastante obscuras para ele, não podia estar mais esclarecido sobre as 
questões terrenas, políticas e sociais (ENGELS, 1985, p. 134). 

 
 Ao enfatizar que a “cultura prática” tende a refutar as “confusas ideias 

religiosas” nas quais a escola está mergulhada, volta-se para as condições de 

trabalho dos trabalhadores e de luta às quais colocam esses na “cabeça do 

movimento nacional da Inglaterra”. Dessa forma, podemos perceber o apontamento 

para a necessidade da vinculação do ensino à instrução escolar, isto é, a união do 

ensino com o trabalho produtivo. 

 Apontamos para a compreensão do conjunto da produção - o método - de 

Marx e Engels sobre o trabalho, pois esse nos possibilitaria uma melhor 

compreensão de suas concepções sobre o ensino. Nesse sentido, algumas 

passagens da concepção do trabalho nos possibilitam a melhor compreensão da 

união do ensino ao trabalho produtivo proposta pelos autores. 

 Em A Ideologia Alemã o trabalho assume uma expressão predominantemente 

negativa. Nele, Marx e Engels apontam a diferenciação do homem em relação aos 

animais através do ato de produzir sua existência, sendo esse o trabalho. Esses 

afirmam que: 

 
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência pela religião ou 
por tudo o que se queira. No entanto, eles próprios começam a se distinguir 
dos animais logo que começam a produzir seus meios de existência, e esse 
salto é condicionado por sua constituição corporal. Ao produzirem seus 
meios de existência, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida 
material (MARX & ENGELS, 2004, p. 44). 

 
O processo de trabalho é o fundamento do ser humano, isto é, ao longo da 

história o trabalho forja o homem enquanto “espécie humana”, como afirmam os 

autores nos Manuscritos. Nessa perspectiva, o trabalho apresenta-se como 

positividade, como fundante do ser social, esteve presente em sua origem e hoje 

continua a ser seu fundamento, como apontam os autores, a produção da vida 

apresenta-se como relação natural e como relação social (MARX & ENGELS, 2004). 

Mais à frente, vão demonstrar como os homens, através dos modos pelos 

quais tiveram que produzir sua existência em meio às relações sociais concretas, 
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produziu a degradação do trabalho, pois “(...) com a divisão do trabalho, é dada a 

possibilidade, (...), de que a atividade espiritual e a material (a fruição e o trabalho, a 

produção e o consumo), acabam sendo destinados a indivíduos diferentes [...]” 

MARX & ENGELS, (2004, p. 58).    

Ou como vem afirmar posteriormente: 

 
A divisão do trabalho (…) envolve ao mesmo tempo a distribuição, e, com 
efeito, a distribuição desigual, quantitativa e qualitativamente, do trabalho 
como de seus produtos (…). Além do que, divisão do trabalho assim como 
propriedades privadas, são expressões idênticas: pois na primeira se 
enuncia em relação à atividade aquilo que se enuncia na última em relação 
ao produto dessa atividade (MARX & ENGELS, 2004, p. 59). 

 
 A partir dessas afirmações, como a “divisão do trabalho” é “negativa”, isto é, 

que a partir das condições históricas que levaram os homens à “divisão do trabalho”, 

resultaram as privações humanas. Desse modo, o trabalho parece uma força 

estranha que domina o homem. 

 O que Marx & Engels (2004) estão condenando aqui não é o trabalho como 

fundamento, o trabalho em si, mas a forma pela qual assume historicamente, a 

saber, a forma alienada sob a “divisão do trabalho”. 

 
Por isso, desde o momento em que o trabalho começa a ser dividido, cada 
um dispõe de uma esfera de atividade exclusiva e determinada, que lhe é 
imposta e da qual não pode sair; o homem é caçador, pescador, pastor ou 
crítico, e aí permanecerá caso não queira perder seus meios de 
sobrevivência – já na sociedade comunista, onde o indivíduo não tem uma 
única atividade, mas podem aprimorar-se no ramo que o satisfaça, a 
produção geral é regulada pela que me dá a possibilidade de hoje fazer 
determinada coisa, amanhã outra, caçar pela manhã, pescar à tarde, criar 
animais ao anoitecer, criticar depois do jantar, segundo meu desejo, sem 
jamais me tornar caçador, pescador, pastor ou crítico. Essa fixação da 
atividade social, essa consolidação de nosso próprio produto em um poder 
objetivo superior a nós mesmos, além do nosso controle, em contradição 
com as nossas expectativas e que reduz a nada nossos cálculos, é um dos 
momentos principais do desenvolvimento histórico que tivemos até aqui 
(MARX & ENGELS, 2004, p. 59 - 60). 

 
 Essa é a forma que o trabalho assumiu com a divisão do trabalho, a forma 

alienada, é o momento em que “cada um dispõe de uma esfera de atividade 

exclusiva e determinada” não podendo exercer outra atividade, se não essa, para 

sua sobrevivência. É o que os autores chamam de “fixação da atividade social”, isto 

é, a imposição sobre o indivíduo para que ele pratique uma única atividade 

profissional não podendo neste momento histórico desenvolver outra, devido à 

divisão do trabalho que impõe tais condições. 

O trabalho assume aspecto “positivo”, no seguinte sentido: 
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À medida que a divisão do trabalho se desenvolve e a acumulação 
aumenta, mais se torna aguda a fragmentação. O próprio trabalho só pode 
subsistir sob o pressuposto dessa fragmentação. Aqui, pois, surgem dois 
fatos. O primeiro é que as forças produtivas aparecem como totalmente 
independentes e separadas dos indivíduos, como um mundo apartado ao 
lado deles. O que se fundamenta no fato de que os indivíduos, dos quais as 
forças produtivas se compõem, existem como indivíduos separados e em 
oposição mútua, ao passo que, por outro lado, essas forças só são forças 
reais no intercâmbio desses mesmos indivíduos. Por um lado, então, temos 
uma totalidade de forças produtivas que adquiriram como que uma forma 
objetiva e que, para os próprios indivíduos, não são mais suas próprias 
forças, mas as da propriedade privada e, por isso mesmo, são apenas as 
forças dos indivíduos enquanto proprietários privados. Em nenhum período 
anterior as forças produtivas haviam tomado essa forma indiferente para as 
trocas dos indivíduos enquanto indivíduos, porque suas próprias trocas 
eram ainda limitadas (...). O trabalho, única conexão que os indivíduos 
ainda mantêm com as forças produtivas e com a sua própria existência, 
perdeu para eles toda a aparência de atividade de si mesmos e só conserva 
sua vida atrofiando-a (MARX & ENGELS, 2004, p. 102 - 103). 

 
 Os autores chamam a atenção para o fato de que com o desenvolvimento da 

divisão do trabalho e a acumulação de riquezas acaba por aumentar a fragmentação 

da relação do homem com o trabalho. Primeiro pelas forças produtivas aparecerem 

separadas dos indivíduos e esses não se reconhecerem nessas e segundo, por 

esses indivíduos não mais reconhecerem como sua própria força e sim da 

propriedade privada. Chegamos então ao momento histórico em que o trabalho de 

única conexão do indivíduo com as forças produtivas ao trabalho como atrofia do 

homem, isto é, o trabalho alienado.  

Essa perspectiva de análise, do trabalho como conexão, intercâmbio do 

indivíduo consigo mesmo e com os membros da sociedade, demonstra como que 

pelo trabalho o homem mantém sua manifestação vital. Marx (1982, p.554) em O 

Capital aponta para a assertiva de que: 

 
Do sistema fabril, conforme expõe pormenorizadamente Robert Owen, 
brotou o germe da educação do futuro que conjugará o trabalho produtivo 
de todas as crianças além de uma certa idade com o ensino e a ginástica, 
constituindo-se em método de elevar a produção social e de único meio de 
produzir seres humanos plenamente desenvolvidos. 

 
 Justificando, dessa maneira, as afirmações da concepção da união do ensino 

com o trabalho produtivo necessário para que as escolas sejam espaços sociais de 

formação e emancipação humana. 
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 Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos5, Marx (2003, p. 115), apresenta o 

trabalho em sua forma histórica atual, isto é, o trabalho alienado. 

 
Analisamos o ato de alienação da atividade prática humana, o trabalho, 
segundo dois aspectos: 1) A relação do trabalhador com o produto do 
trabalho como um objeto estranho que o domina. Tal relação é ao mesmo 
tempo a relação com o mundo externo sensível, com os objetos naturais, 
assim como com um mundo estranho e hostil; 2) A relação do trabalho com 
o ato da produção dentro do trabalho. Tal relação é a relação do trabalhador 
com a própria atividade assim como com alguma coisa estranha, que não 
lhe pertence, a atividade como sofrimento (passividade), a força como 
impotência, a criação como emasculação, a própria energia física e mental 
do trabalhador, a sua vida pessoal – e o que será a vida senão atividade? – 
como uma atividade dirigida contra ele, independente dele, que não lhe 
pertence. Essa é a auto-alienação, em contraposição com a acima 
mencionada alienação da coisa. 

 
  Observe que o trabalho alienado provoca a autoalienação do indivíduo em 

todas as outras relações sociais. Esses processos de alienação provocam no 

homem outro tipo de alienação: o trabalho alienado, 

 
[...] Aliena do homem o próprio corpo, assim como a característica externa, 
a sua vida intelectual, a sua vida humana. […] Quando o homem se 
contrapõe a si mesmo, entra do mesmo modo em oposição com os outros 
homens. O que se constata na relação do homem com o seu trabalho, com 
o produto do seu trabalho e com si mesmo, constata-se também com a 
relação do homem com os outros homens, bem como com o trabalho e com 
o objeto do trabalho dos outros homens (MARX, 2003, p. 117- 118). 
 

 O homem aliena de si mesmo e de si para com os outros homens. Tal 

processo de alienação somente pode ser superado se também for superada a 

propriedade privada: 

 
[…] embora a propriedade privada apareça como o fundamento, a causa do 
trabalho alienado, constitui antes a consequência deste último, da mesma 
maneira que os deuses são essencialmente, não a causa, mas o produto 
dos absurdos da inteligência humana. Entretanto, num estágio seguinte, há 
influência mútua (MARX, 2003, p. 120). 

 

 Fica evidente que a propriedade privada é a negação de qualquer forma de 

trabalho, isto é, é a expressão última do trabalho alienado, e que é na luta contra a 

propriedade privada que o trabalho pode se libertar. Nessa perspectiva de 

superação do trabalho alienado, visto que sendo ele condição objetiva da existência 

humana, coloca-se, segundo Marx, a necessidade de reintegração das condições 

objetivas e subjetivas do trabalho, através de um processo histórico que possibilite 

                                                 
5 Marx, K. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Editora Martin Claret, 2001. 
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ao ser social a superação dos obstáculos impostos pela divisão do trabalho. E ao 

mesmo tempo seja consciente da necessária superação de tais obstáculos. 

 Marx (2003, p. 183), afirma que: 

 
[...] o homem não é exclusivamente um ser natural; é um ser natural 
humano; ou melhor, um ser para si mesmo, por consequência, um ser 
genérico, e como tal tem de legitimar-se e expressar-se tanto no ser como 
no pensamento. Deste modo, nem os objetos humanos são objetos 
naturais, como eles se apresentam diretamente, nem o sentido humano, tal 
como é imediata e diretamente dado, constitui a sensibilidade humana, a 
objetividade humana. Nem a natureza objetiva, nem a natureza subjetiva se 
apresentam prontamente ao ser humano numa forma adequada. E assim 
como tudo o que é natural deve ter a sua origem, também o homem tem o 
seu processo de gênese, a história, que no entanto para ele constitui um 
processo consciente e que assim, como ato de origem com consciência, se 
transcende a si próprio. 

 
 Com isso, Marx indica para a possibilidade de, no interior do próprio processo 

de trabalho, o homem compreender teórica e praticamente a manifestação de si; em 

outras palavras, sendo o trabalho fundante do ser social, esse possibilita 

compreender a si mesmo e consequentemente transcendê-lo. 

 Daí, acreditamos vir a concepção de união do ensino com o trabalho 

produtivo, pois ao aliarmos o ensino ao trabalho, pode esse possibilitar o salto na 

compreensão da atividade humana, isto é, que o homem se fez pelo trabalho e que 

ele é parte constitutiva do ser social. 

 Manacorda (1975, p. 86-87) expõe essa relação do ensino com o trabalho - 

educação e ciência - da seguinte maneira: 

 
[…] a escola não pode configurar-se de outro modo senão como processo 
educativo onde coincidem ciência e trabalho; uma ciência não só 
especulativa mas também operativa porque em ser operativa se resume o 
que tem de especificamente humano: a capacidade de domínio sobre a 
natureza; um trabalho destinado não a adquirir uma habilidade parcial de 
tipo artesanal, mas a coordená-lo, dentro do possível, pelo menos em 
perspectiva, com a tecnologia da fábrica, quer dizer, da mais moderna 
forma de produção. Como traduzir isto em opções e determinações 
pedagógicas concretas, tanto para a ciência como para o trabalho (e ainda 
que no processo laboral, enquanto processo entre o homem e a natureza, 
os elementos simples permaneçam idênticos), não foi esclarecido por Marx, 
nem é questão para se levantar neste trabalho. Marx simplesmente 
proporcionou uma indicação, ou melhor, constatou uma exigência objetiva; 
mas com tais características que fundamenta a sua “pedagogia” em bases 
diferentes de todas as outras, que também se referem ao trabalho. 

 
 Em O Capital, Marx (1982) alude para a vinculação já existente entre teoria e 

prática, isto é, para a concepção de união do ensino do ensino com o trabalho 

produtivo, ou seja, a ligação prática entre ciência e trabalho: 
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As escolas politécnicas e agronômicas são fatores desse processo de 
transformação, que se desenvolveram espontaneamente na base da 
indústria moderna; constituem também fatores dessa metamorfose as 
escolas de ensino profissional onde os filhos dos operários recebem algum 
ensino tecnológico e são iniciados no manejo prático dos diferentes 
instrumentos de produção. A legislação fabril arrancou ao capital a primeira 
e insuficiente concessão de conjugar a instrução primária com o trabalho na 
fábrica. Mas, não há dúvida de que a conquista inevitável do poder político 
pela classe trabalhadora trará a adoção do ensino tecnológico, teórico e 
prático, nas escolas dos trabalhadores. Também não há dúvida de que a 
forma capitalista de produção e as Correspondentes condições econômicas 
dos trabalhadores se opõem diametralmente a esses fermentos de 
transformação e ao seu objetivo, a eliminação da velha divisão do trabalho 
(MARX, 1982, p. 559). 

 
 Dessa formulação de Marx, desdobra-se a necessária consciência da classe 

trabalhadora do processo de produção a que está inserida na atual fase do sistema 

capitalista de produção, para mediante esse conhecimento - união teórica com a 

prática, visto que somente prática não resolve - desenvolver as forças sociais 

produtivas - faculdades e capacidades humanas - para além do processo de 

alienação a que hoje estão submetidos - divisão do trabalho - possibilitando a 

emancipação humana. 

 Em Gramsci, encontramos uma das mais importantes contribuições da 

tradição marxista para o debate da escola única do trabalho na perspectiva de 

análise da questão da construção da hegemonia da classe trabalhadora e de como a 

escola pode contribuir neste processo. 

 No que concerne às proposições de conteúdo, Gramsci chama a atenção 

para o seguinte: 

Nas escolas elementares, dois elementos participavam da educação e 
formação das crianças: as primeiras noções de ciência naturais e as noções 
dos direitos e deveres dos cidadãos. As noções científicas deviam servir 
para introduzir o menino na societas rerum, ao passo que os direitos e 
deveres, para introduzi-lo na vida estatal e na sociedade civil. As noções 
científicas entravam em luta com a concepção mágica do mundo e da 
natureza, que a criança absorve do ambiente impregnado de folclore 
GRAMSCI, 1979, p. 119). 
 

 Para Gramsci, os novos conteúdos devem surgir da articulação entre trabalho 

produtivo e teoria, traduzindo o conjunto das novas relações sociais. 

 Dessa forma o desafio colocado é: 

 
[...] não obstante as relações capitalistas dominantes não possibilitem 
objetivamente uma união entre o trabalho produtivo e o ensino, é possível 
tomar as relações de trabalho historicamente circunstanciadas e as formas 
de vida que se produzem a partir destas relações como o material 
substantivo em cima do qual se ensine, de forma técnica adequada, 
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matemática, português, história, etc., e politicamente se elabore a própria 
consciência de classe. Trata-se de uma escola cujo conteúdo se elabora 
tendo como ponto de partida a própria experiência e realidade da classe 
trabalhadora. Realidade que precisa ser resgatada do interior do sendo 
comum, das visões fragmentadas e das próprias mistificações inculcadas 
pela ideologia dominante, e elaborada e devolvida em sua dimensão de 
criticidade e totalidade (FRIGOTTO, 1993, p. 207). 

 
 Se objetivamente o sistema capitalista de produção não possibilita a união 

entre o ensino e o trabalho produtivo como proposta de formação educativa, cabe-

nos fazer a reflexão e analisar as políticas educacionais hoje implantadas e como 

estão sendo discutido na escola enquanto espaço de formação, ou se apenas estão 

formando robôs para o processo produtivo.  

 
2.4 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O ENSINO PROFISIONALIZANTE NO 

BRASIL 

 
 As análises sobre as políticas educacionais e o ensino profissionalizante no 

Brasil perpassam aos mais diversos matizes. Apontamos aqui as políticas que 

constituíram o ensino médio e profissionalizante por meio das inúmeras legislações 

criadas ao longo da história, os modos como essas legislações educacionais estão em 

consonância com a ordem política e econômica estabelecida, e como a sociedade de 

classe mantém também a estrutura dualista na escola, isto é, a burguesia institui por 

meio do governo uma escola para os pobres e outra para os ricos, tendo ela funções 

bem distintas. 

Também foram analisadas como as políticas educacionais de ensino 

profissionalizante estão atreladas às determinações dos organismos multilaterais, 

visando o atendimento às demandas do capital. Para isso, é necessário apresentar o 

papel do Banco Mundial e da CEPAL na implantação das políticas educacionais, e 

como essas duas organizações multilaterais criam e divulgam alguns conceitos que 

acabam orientando as ações na educação brasileira, como: protagonismo juvenil, 

empregabilidade, ou educação para o mercado de trabalho, que vão influenciar nas 

formulações das políticas educacionais brasileiras. 

Por fim, essa seção traz os modos como a educação profissional passou a 

ser referenciada no âmbito das políticas públicas, principalmente com a expansão do 

ensino profissionalizante por meio da criação dos Institutos Federais. Nesse aporte 

merece descrever os objetivos e os planos estratégicos destinados aos Institutos 

Federais.  
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2.4.1 Panorama do ensino médio e profissionalizante no Brasil e as 

determinações do Banco Mundial  

 
O surgimento e constituição do ensino médio no Brasil se estruturam 

vinculados ao sistema econômico, político e social do país que tem como base o 

sistema capitalista de produção. 

Como aponta Kuenzer (1997, p.9), o ensino médio é dos níveis mais difíceis 

enfrentamento, tanto na sua concepção, estrutura ou forma de organização, daí 

persiste a dualidade estrutural no sentido de formação propedêutica/Educação Geral 

versus uma formação profissionalizante/Educação Específica. 

Observamos que as políticas educacionais destinadas ao ensino médio e 

profissional no Brasil estão concatenadas às sucessivas mudanças no cenário 

produtivo, isto é, a reestruturação produtiva capitalista do país e nos últimos anos à 

reforma do Estado brasileiro. 

O que se constata é que o grande desafio do ensino médio em pleno século 

XXI está ainda na sua universalização e democratização. Por isso, a discussão da 

educação básica no Brasil continua sendo de grande importância tendo em vista a 

não universalização dessa modalidade de ensino, como indicam os resultados que 

demonstram índices abaixo do esperado. 

Dados do Censo escolar de 2016 apontam que o ensino médio é oferecido 

em 28,3 mil escolas no Brasil, sendo 89,8% concentrados na zona urbana, contra 

10,2% na zona rural. Dentre elas - 68,1% das escolas do ensino médio são 

estaduais e 29,2% são privadas, tendo a participação da União com 1,8%, e os 

municípios com 0,9%.  Em relação às matrículas, são 8,1 milhões de matrículas do 

ensino médio com 12,5% matriculados em escolas privadas, apontando um 

crescimento de 4,5% nos últimos 8 anos. A rede estadual apresenta 6,9 milhões de 

matrículas, isto é, 84,8% do total do ensino médio, concentrando 96,9% das 

matrículas da rede pública (BRASIL, 2016). 

Krawczyk (2009, p. 8) aponta que o ensino médio brasileiro “nunca teve uma 

identidade muito clara, a não ser a de servir como trampolim para a universidade ou 

para a formação profissional”. 

Sobre esse assunto de uma suposta falta de identidade no ensino de nível 

médio, Frigotto, Ciavata e Ramos (2005, p.7), afirmam que: 
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É neste nível de ensino que se revela com mais evidência a contradição 
fundamental entre o capital e o trabalho, expressa no falso dilema de sua 
identidade: destina-se à formação propedêutica ou à preparação para o 
trabalho? A história nos permite maior clareza sobre a questão, porque vai 
revelar a ordenação da sociedade em classes que se distinguem pela 
apropriação da terra, da riqueza que advém da produção social e da 
distribuição dos saberes. 

 
Considerando essa realidade ainda não muito bem definida, apontamos para 

um panorama geral (histórico) do ensino médio e profissionalizante no Brasil. 

A educação brasileira, desde os primeiros tempos da história foi um 

instrumento utilizado pelas elites dominantes como distintivo social, isto é, somente 

os filhos das famílias aristocráticas tinham acesso à educação.  

De início tivemos a educação sobre as mãos das companhias religiosas, 

eximindo o governo de responsabilidades para com a educação formal. Mas quando 

essas foram expulsas do Brasil por volta de 1759, a situação educacional ficou ainda 

pior. Com a expulsão dos jesuítas, a educação que se dirigia nos termos do ensino 

secundário foi simplificada passando-se a estruturar nos moldes das aulas régias. 

Porém sem as condições financeiras necessárias até esse modelo ficou desprovido 

de qualidade, cabendo menor papel no desenvolvimento da nação. Mas o ensino 

tornou-se uma preocupação para a formação da elite dirigente. 

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, tampouco 

houve alterações ou atenção à formação do povo. Somente após a independência, 

já no período regencial, em 1834, foi criado o Ato Adicional que dava às províncias o 

direito de legislar sobre a instrução pública primária e secundária, porém com as 

condições das províncias já era possível antever que o resultado continuaria sendo 

insatisfatório. Nesse momento surgem os liceus como o Ateneu, em 1835, no Rio 

Grande do Norte, os Liceus da Bahia e da Paraíba, em 1836, e o Colégio D. Pedro 

II, em 1837 no Rio de Janeiro, com a função de ingresso no ensino superior. 

A esse respeito Zotti (2005, p.41), afirma que: 

 
[...] o colégio D. Pedro II caracterizava a tentativa do governo central em 
organizar o ensino secundário fora da lógica das aulas isoladas ou cursos 
preparatórios. Contudo, o caráter fragmentário e desarticulado do ensino 
secundário brasileiro é o que prepondera durante o século XIX. O Colégio 
D. Pedro II, pretenso modelo, curvou-se ao que era a função primeira do 
ensino secundário: a preparação aos cursos profissionais superiores. Por 
isso, a função formativa do ensino sucumbiu à sua função preparatória. 
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Observa-se que o ensino secundário continuou a atender uma minoria da 

população que pretendia acessar ao ensino superior. Nesse mesmo sentido 

segundo Ribeiro (1998, p. 59): 

 
O ensino secundário brasileiro não conseguiu conciliar o preparo para o 
curso superior com a formação humano de nível médio, mesmo atendendo 
a tão reduzido número. As condições concretas do meio determinavam uma 
única formação para o ensino superior. 
 

Com a Proclamação da República em 1889, não houve mudanças 

substanciais para a realidade da educação no país, mesmo que a instrução pública 

passasse a ser responsabilidade do Estado, ou seja, nesse período ainda a 

educação não era uma prioridade para o desenvolvimento do país. 

Na “República Velha” o ensino secundário tinha a função comum de 

preparação para o ensino superior. Foram implantadas inúmeras reformas - como 

trabalhado na seção anterior - como a Reforma Benjamim Constant de 1890, o 

Código de Epitácio Pessoa de 1901, a Lei Rivadávia Correia de 1911, a Reforma 

Carlos Maximiliano de 1915 e a Reforma João Luís Alves de 1925, todas no sentido 

de preparação para ingresso no ensino superior. 

Na “Segunda República” se dá a continuidade do Estado brasileiro em 

estruturar o sistema educacional brasileiro. Surge a Reforma Francisco Campos de 

1932, a Reforma Gustavo Capanema de 1942. O ensino técnico-profissionalizante 

continua não tendo valor devido à prioridade das classes média e alta em terem 

acesso ao ensino superior, o que relega a modalidade de ensino técnico-

profissionalizante à última prioridade, ou seja, para as camadas mais pobres da 

sociedade que almejavam uma oportunidade de trabalho. 

Na década de 1920, ocorreu no Brasil um grande processo de 

industrialização, o que levou à necessidade de formação rápida e prática dos 

operários. Com isso, a indústria exigiu do governo um sistema de educação paralelo 

que culminou na década de 1940 na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

SENAC em 1946, vinculados à Confederação Nacional do Comércio, voltados para 

o ensino técnico profissionalizante. 

O surgimento da educação profissional no Brasil foi motivado pela 

necessidade de suprir a formação de mão-de-obra com alguma qualificação para a 

produção manual, tendo em vista o período da II Guerra Mundial quando os países 
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europeus estavam voltados para a produção bélica, possibilitando que a indústria 

nacional se desenvolvesse sem a competição com os produtos estrangeiros. Nesse 

sentido para atender à mão-de-obra necessária à indústria, cria-se o Serviço 

Nacional de aprendizagem Industrial – SENAI, por meio do Decreto-lei 4.048 de 

janeiro de 1942, estabelecendo um sistema paralelo de educação ao sistema público 

educacional brasileiro responsável pela qualificação técnica. 

O Decreto de criação do SENAI preconiza em seus artigos: 

 
Art. 1.º - Fica criado o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários. 
Art. 2.º - Compete ao Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 
organizar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem para 
industriários. 
Parágrafo único. Deverão as escolas de aprendizagem, que se 
organizarem, ministrar ensino de continuação e de aperfeiçoamento e 
especialização, para trabalhadores industriários não sujeitos à 
aprendizagem. 
Art. 3.º – O Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários será 
organizado e dirigido pela Confederação Nacional da Indústria. 
Art. 4.º – Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de 
indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados 
ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das 
escolas de aprendizagem. 
Art. 5.º - Estarão isentos da contribuição referida no artigo anterior os 
estabelecimentos que, por sua própria conta, mantiverem aprendizagem, 
considerada, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem dos industriários, sob 
o ponto de vista da montagem, da constituição do corpo docente e do 
regime escolar, adequado aos seus fins. 
Art. 6.º – A contribuição dos estabelecimentos que tiverem mais de 
quinhentos empregados será acrescida de vinte por cento. 
Art. 7.º– Os serviços de caráter educativo, organizados e dirigidos pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, serão isentos de 
impostos federais. 
Art. 8.º– A organização do Serviço Nacional de Aprendizagem dos 
Industriários constará de seu regimento, que será, mediante projeto 
apresentado ao Ministro da Educação pela Confederação Nacional da 
Indústria, aprovado por decreto do Presidente da República. 
Art. 9 º- A contribuição, de que trata o artigo quarto deste Decreto-Lei 
começará a ser cobrada, no corrente ano, a partir de primeiro de abril. 
Art. 10.º– Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11.º– ficam revogadas as disposições anteriores, relativas à matéria do 
presente Decreto-Lei (LOPES, 1992, p. 69 –72). 

 
Por meio do Decreto-lei, o Estado passa a apoiar claramente o SENAI para 

que esse passe a formar a mão-de-obra necessária para a indústria nascente. Em 

seu artigo 3º, fica claro que o SENAI é uma entidade organizada pela classe 

empresarial brasileira, sendo essa representada pela Confederação nacional da 

Indústria e tendo o governo como órgão de sustentação econômica.  

Observamos que o SENAI figura no cenário nacional como uma entidade de 

referência para a formação profissional do ponto de vista das necessidades dos 
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industriais brasileiros de uma formação que atendia aos paradigmas da produção 

capitalista tendo em vista a necessidade de uma formação polivalente e flexível do 

trabalhador. 

Somente em 1961, aprovou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

LDB, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro desse mesmo ano; isto é, treze anos depois 

da aprovação da nova constituição que aponta para a necessidade de uma Lei de 

Diretrizes e Bases Educacionais. Nesse momento o governo brasileiro estabelece os 

convênios de assistência técnica e financeira com a United States Agency for 

International Development - USAID. Acordos esses com os objetivos de 

direcionarem as diretrizes políticas e técnicas da educação brasileira para 

atenderem às necessidades do capital internacional. 

Os acordos com os organismos internacionais no sentido de assistência 

técnica e financeira no período da ditadura civil-militar intensificaram-se a ponto 

desses passarem a fornecer as diretrizes políticas e técnicas ao sistema educacional 

brasileiro. As sucessivas reformas reorientaram as políticas educacionais de acordo 

com os interesses e as necessidades do capital internacional e contou com o apoio 

dos governos. 

Na década de 1970, temos o período da ditadura civil-militar, com a 

aprovação da Lei nº 5.692/71. Essa lei apontou as diretrizes e bases para o ensino 

no país. A educação passaria a ser vista como uma formação, com o propósito do 

estudante ingressar no mercado de trabalho, isto é, de educação ao ensino, porque 

o objetivo se voltaria à instrumentalização para o trabalho e como instrumento de 

controle ideológico. 

Outro aspecto que podemos observar, como apontado por Romanelli (1978, 

p. 88): 

 
[...] que mais evidenciam a falta de coerência interna do sistema escolar 
brasileiro é o seu baixo rendimento, o qual se mede por sua capacidade de 
assegurar o acesso da população escolar do nível elementar de ensino aos 
níveis médio e superior. O alto grau de seletividade do sistema, 
“peneirando” a maior parte da população que nele se ingresse, no decorrer 
da vida escolar, faz com que exista enorme descompasso entre os 
diferentes níveis e, sob alguns aspectos, num mesmo nível, entre as várias 
séries que o compõem. 

 
Com a reabertura política do país, em 1988, e com a promulgação da nova 

constituição “a Constituição Cidadã”, a educação se referenciou em seu artigo 205. 

Nesse artigo, a educação surge com a defesa “visando ao pleno desenvolvimento da 
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pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Nesses termos, passou a ser um direito do todos e dever do Estado e da 

família, devendo ser promovida e incentivada em colaboração com a sociedade. 

Na década de 90, as políticas educacionais brasileiras são influenciadas pelas 

concepções neoliberais emanadas dos organismos internacionais, principalmente o 

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional - FMI, os quais exigiram as reformas 

orientadas para as políticas neoliberais. Segundo Hermida (2006), por meio do 

ajuste fiscal, da desindexação da economia e da implementação de uma política 

monetária restritiva, por meio do plano real, a educação passou a ser prioridade para 

o governo.   

Mesmo com o dispositivo constitucional, a educação brasileira permaneceria 

sem respaldo governamental e com atenção à qualidade. Também, nesse período o 

Brasil permaneceria dependente e com características de país de capitalismo 

periférico. Nesse contexto, a educação continua desempenhando o papel 

fundamental no processo ideológico de adequação da força de trabalho ao modelo 

neoliberal, como afirma Hermida (2006, p.36): 

 
A educação do fim da década de oitenta do século passado passou por uma 
crise sem precedentes. Os baixos índices quantitativos e qualitativos, a 
inexistência de um sistema para a educação nacional e a falta de 
democracia no interior de suas instituições fez com que, em meados dessa 
década e no transcurso dos anos noventa, a educação fosse apontada por 
muitos especialistas, políticos e educadores, como um dos dilemas sociais 
mais graves. 
 

Temos nesse período uma educação orientada para formação de um 

indivíduo com múltiplas habilidades e competências, com capacidades de adaptação 

às distintas realidades a que estaria sujeito nesse novo estágio do modo de 

produção capitalista. Segundo Saviani (2008, p. 432), “na situação atual, o ‘aprender 

a aprender’ liga-se à necessidade de constante atualização exigida pela 

necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade” e neste sentido esta orientada 

a educação nesse período.  

 Nesse momento sob a égide da teoria do capital humana foi desenvolvida na 

Universidade de Chicago por Schultz, a partir da década de 1950, na qual aponta 

que “ao investirem em si mesmas, as pessoas podem ampliar o raio de escolhas 

posto à disposição. Essa é uma das maneiras porque os homens livres podem 

aumentar o seu bem-estar” (Shultz, 1971, p.33). Defende que é necessário investir 

no capital humano para desenvolver a economia, os ganhos produtivos do 
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trabalhador e por sua vez a melhoria das condições sociais dos países em 

desenvolvimento. Para gerar esse capital humano era necessário o investimento em 

educação para que a população se desenvolvesse e construísse como mecanismos 

para a produção de riquezas. Essa necessidade de capital humano está 

estritamente relacionada às exigências cada vez maiores por mão de obra capaz de 

absorver e se enquadrar nas novas tecnologias de produção capitalista globalizada.  

Segundo Kuenzer (2005), as reformas neoliberais para a educação ideiam 

formar novas competências para a vida social. A escola e as relações sociais 

capacitam o trabalhador para a divisão entre o saber teórico e o saber prático: 

 
A escola, por sua vez, se constituiu historicamente como uma das formas 
de materialização desta divisão, ou seja, como o espaço por excelência, do 
acesso ao saber teórico, divorciado da práxis, representação abstrata feita 
pelo pensamento humano, e que corresponde a uma forma peculiar de 
sistematização, elaborada a partir da cultura de uma classe social 
(KUENZER, 200, p. 03). 

 
 Fica claro que as reformas desse período procuram capacitar o trabalhador 

para as demandas dos processos produtivos e que esses não têm a capacidade de 

inserir todos de igual maneira, causando o que Kuenzer (2005) vai chamar de 

processo de “exclusão includente”, isto é, no que se refere ao terreno produtivo, a 

inclusão dos sujeitos nos processos produtivos tentam reverter a marginalização a 

que foram submetidos. Por outro lado, a “inclusão excludente” refere-se no que 

tornou o processo educativo brasileiro, ou seja, “a estratégia consiste em incluir 

estudantes no sistema escolar em cursos de diferentes níveis e modalidades sem os 

padrões de qualidade exigidos para ingresso no mercado de trabalho” (Saviani, 

2008, p. 442).  

Em 1996, aprova-se a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. A partir 

daí a educação ficou assim dividida: ensino básico, fundamental, médio, 

profissionalizante e superior. Dentro dessa perspectiva, as legislações procuram se 

adaptar às novas exigências dos processos produtivos por meio da ideologia liberal 

e atendimento aos interesses dos organismos internacionais. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.334/1996) e o Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 10.172/2001) foram os instrumentos básicos para que isso se 

efetivasse na prática escolar, além de inúmeros outros mecanismos criados pelo 

governo. 
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A década de 1990 foi um período em que as políticas educacionais brasileiras 

foram influenciadas de forma ainda mais direta pelo Banco Mundial e pela ideologia 

neoliberal. O Estado cumpriu um papel estratégico no processo de reestruturação 

neoliberal com a proposta de reconfiguração do papel do Estado por meio de 

estratégias de ajustes estruturais junto aos países em desenvolvimento e 

consequentemente no Brasil.  

A LDB nesse período histórico empenhou-se em atender às demandas 

colocadas pelo novo estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista, 

no qual o indivíduo deve ser formado com múltiplas competências para ter 

habilidades para se adaptar as novas realidades do mercado, isto é, a educação 

passa a ser um objeto do mercado. Como explica Saviani (2008, p. 497): 

 
[...] pedagogia das competências apresenta-se como outra face da 
“pedagogia do aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar indivíduos de 
comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de 
uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não 
estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, 
ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz 
etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à mão invisível do 
mercado. 

 
Podemos citar ainda que nesse período histórico o Estado brasileiro agiu 

diretamente na formulação da legislação educacional tendo em vista os interesses 

das elites brasileiras e do capital internacional. Como aponta Saviani (2004), cada 

concepção de educação carrega consigo uma concepção de homem, de sociedade 

e de educação, a LDB aqui representa o tipo de homem, de sociedade e de 

educação proposto pelo Estado para formar o trabalhador que o capitalismo exigia 

para aquele momento seguindo as reestruturações nos processos produtivos 

advindas do capital internacional. 

Nesse sentido, a LDB 9.394/96, em seu artigo 39, a educação profissional se 

apresenta como modalidade educacional voltada para o “desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva” (Brasil, 1997), ou seja, para a adequação às 

necessidades produtivas a que o país estava passando. Confirmada pela aprovação 

logo em seguida da reforma por meio do Decreto 2.208/97, e da Portaria nº 646, de 

14 de maio de 1997, com o discurso de que a educação profissional deveria 

adequar-se às exigências do mundo produtivo. Como aponta Leher (1998, p. 131): 

 
O conjunto dessas normatizações promove rude empobrecimento científico 
e humanístico do currículo, em nome de uma abstrata e populista 
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valorização da experiência, da competência e da habilidade. Assim, as 
ideias republicanas de que a educação deve possuir objetivos comuns e 
garantir igual qualidade para todos, são simplesmente silenciados, em favor 
de segmentação imposta pelo mercado. 

 
A educação profissional seguia, até então, as orientações do Decreto nº 

2.208/97 e do Parecer nº 45/1972, quando passa a seguir as orientações do Parecer 

nº 17 de 14 de março de 1997, que estabeleceu as diretrizes operacionais para a 

educação profissional no país. Esse parecer aponta para a importância de uma 

sólida formação profissional, realizada por meio de programas de requalificação e de 

educação continuada, portanto, apontando para a educação básica como principal 

meta do governo federal, ou seja, que a educação profissional que se justificava 

pelas rápidas transformações no processo produtivo figuraria como algo 

complementar (BRASIL, 1997b). Quanto ao ensino técnico, o documento propõe a 

desvinculação entre o ensino médio e o ensino técnico, pois esse possibilitaria a 

ampliação das oportunidades de educação profissional durante o ensino médio.   

Com o Parecer nº 17/1997, os currículos deveriam seguir as seguintes 

orientações: 

Quanto aos currículos resultantes da desvinculação entre o ensino médio e 
o ensino técnico, até que sejam definidas novas diretrizes curriculares 
nacionais e currículos básicos, devem ser observados: 
a) no ensino médio, os mínimos total e anuais de carga horária e de dias 
letivos previstos na nova LDB e, para a organização curricular, a Resolução 
CFE17 nº 6/86 e regulamentações subsequentes naquilo que não estiver 
superado pelas disposições da Lei n.º 9.394/96; 
b) nos cursos técnicos, o Parecer CFE n.º 45/72 e regulamentações 
subsequentes, incluídas as referentes à instituição de habilitações 
profissionais (BRASIL, 1997b, p. 12). 

 
 O Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, aponta para os objetivos da 

educação profissional. Em seu artigo 1º, os objetivos da educação profissional eram: 

 
I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando 
jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para 
o exercício de atividades produtivas; 
II - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 
específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, 
superior e de pós-graduação; 
III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus 
conhecimentos tecnológicos; 
IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, 
com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor 
desempenho no exercício do trabalho (BRASIL, 1997ª, p.1). 

 
 Em seu artigo 5º, o decreto determinou a separação entre ensino médio e 

técnico, podendo ser oferecido de forma concomitante ou sequencial, desde que 
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correspondesse a 25% da carga horária total do ensino médio. Esse decreto serviu 

na prática de institucionalização de um sistema paralelo de formação profissional 

para o trabalhador, reforçando assim o dualismo histórico entre formação geral e 

profissional do ensino brasileiro. 

 Segundo Oliveira (2006, p. 55), o interesse do Banco Mundial na área social, 

vem no sentido de garantir o nível de competividade dos países desenvolvidos, 

 
[...] segurança de um projeto econômico de cunho universal. Mudam-
se as estratégias, reformulam-se as práticas, reconstroem-se os 
discursos, mas a essência do projeto de subordinação das 
economias em desenvolvimento aos interesses do capital 
internacional continua inalterada. 

 
 Nessa perspectiva, de reforço do dualismo e da concepção política adotada 

nesse período por meio do Decreto nº 2.208/97, Oliveira (2001, p. 2), afirma que: 

 
[...] os resultados da educação profissionalizante podem ser muito melhores 
se esta não estiver sendo ministrada nos espaços de educação formal. [...] 
a educação profissionalizante necessita de um modelo flexível e, em sendo 
ministrada em instituições que detenham certa autonomia, poderá direcionar 
suas atividades considerando o movimento econômico. 

 

Observamos com isso que esse decreto contribuiu para a desarticulação 

entre a formação profissional e a elevação do grau de escolaridade, além da 

desarticulação entre ensino médio e ensino técnico.  

Com a substituição do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº 5.154/2004, com 

esse surge a possibilidade de oferta de formação nas formas concomitante e 

sequenciais ao ensino médio, além da modalidade integrada. Além disso, o 

documento intenta para a integração entre o ensino médio e o ensino profissional, 

isto é, a formação geral do ensino médio com a formação para o trabalho. 

Os autores são enfáticos ao afirmarem que a substituição do Decreto nº 

2.208/97, pelo Decreto nº 5.154/2004, mantendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, e programas como: Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

PROJOVEM e Programa Escola de Fábrica: 

 
[...] com diferenças na sua finalidade e organização, resgatam um preceito 
que pretendíamos ter superado desde a revogação da Lei n. 5.692/71, qual 
seja, tornar qualificação profissional como política compensatória à 
ausência de direito de uma educação sólida e de qualidade. Esta deve ser 
garantida em qualquer idade, integrada à possibilidade de habilitação 
profissional mediante a qual se constituem identidades necessárias ao 
enfrentamento das relações de trabalho excludentes (FRIGOTTO, 
CIAVATA, RAMOS, 2005, p. 1104). 



90 

 

 
Observamos que não alteram a realidade da educação profissional no país, 

mantendo assim os interesses das classes dominantes de uma educação voltada 

para o atendimento dos interesses do capital.  

E, recentemente, tivemos a substituição da LDB 9.394/96 por meio da Medida 

Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, que institui a política de fomento à 

implementação de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Como fazer 

educação integral nas atuais condições de infraestrutura, formação profissional 

docente e falta de valorização da carreira profissional dos educadores?  

A medida provisória apresentada procura dar uma resposta aos baixos 

rendimentos apresentados no ano de 2015 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB. Aponta para uma suposta proposta de currículo flexível, 

no qual o aluno teria como direcionar a formação para áreas de interesses, aos 

quais chamam de itinerários formativos, a saber, linguagem, matemática, ciências da 

natureza, ciências humanas e formação técnica e profissionalizante, que serão 

ofertados pelas escolas, de acordo com a realidade e opções dos alunos. O que 

parece liberdade por meio da flexibilização se contradiz na própria LDB que ao não 

definir carga horária para os componentes curriculares, possibilita a liberdade de os 

sistemas de ensino se organizarem da maneira que julgarem mais convenientes 

com suas realidades: 

 
O que se oculta é opção da classe dominante brasileira de sua inserção 
consentida e subordinada ao grande capital e nosso papel subalterno na 
divisão internacional do trabalho, com a hipertrofia da formação para o 
trabalho simples e as relações de classe nos planos mundial e interno. Ou 
seja, a sociedade que se produz na desigualdade e se alimenta dela não só 
não precisa da efetiva universalização da educação básica, como a mantém 
diferenciada e dual. Assim é que as políticas educacionais, sob o ideário 
neoliberal da década de 1990 e sob um avanço quantitativo no ensino 
fundamental e uma mudança discursiva aparentemente progressista no 
ensino médio e na “educação profissional e tecnológica”, aprofundam a 
segmentação, o dualismo e perpetuam uma relação débil entre ambas 
(FRIGOTTO, 2007, p. 1138). 
 

Com isso, podemos conferir que na base de sustentação desse modelo de 

“educação” o que se tem é o avanço da sociedade em classe de modo perverso. 

Continuamos depois de tantas reformas a observar que a escola destinada à classe 

trabalhadora está pautada no modelo de reprodução da qualificação para a força de 

trabalho. Mas perverso ainda, quando verificamos que esse modelo educacional 

segue as determinações dos organismos internacionais. 
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A profissionalização é uma questão polêmica no Brasil, seja pela falta de 

concepções teóricas consistentes, seja pela falta de políticas públicas amplas e 

contínuas. Isso é fato, porque a história da educação profissional no Brasil já foi 

comprovadamente pesquisada.   

No Brasil, segundo Cunha (2000, p.3), o início da profissionalização se deu 

por meio da coação do Estado a homens livres quando se fez necessário para os 

empreendimentos manufatureiros de grande porte como a marinha, guarnições 

militares e navais. Quanto aos “órfãos, os abandonados e os desvalidos em geral” 

se utilizam dos mesmos procedimentos, para a formação compulsória da força de 

trabalho. A formação empreendida pelo Estado brasileiro e pela iniciativa privada por 

meio do ensino de ofícios era nos termos de Cunha (2000, p. 4): 

 
[...] legitimadas por ideologias que proclamavam ser a generalização desse 
tipo de ensino para os trabalhadores livres condição de: a) imprimir neles a 
motivação para o trabalho; b) evitar o desenvolvimento de ideias contrárias 
à ordem política, que estava sendo contestada na Europa; c) propiciar a 
instalação de fábricas que se beneficiariam da existência de uma oferta de 
formação de trabalho qualificada, motivada e ordeira; e d) favorecer os 
próprios trabalhadores, que passariam a receber salários mais elevados.  
 

 Verifica-se que o início da formação profissional no Brasil se deu sobre forte 

influência do Estado no sentido de controle da força de trabalho, resquícios esses 

que enfrentamos até hoje quando vemos a formação da profissional no país. Desde 

o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909 que se deu a formação profissional 

com a criação de dezenove Escolas de Aprendizes Artífices em vários estado 

brasileiros sob responsabilidade do Estado, que tinha como finalidade a formação de 

operários e contramestres, por meio de ensino prático e conhecimentos técnicos 

conforme necessidades do Estado em que a escola funcionar (CUNHA, 2000, p. 63). 

Desde o seu surgimento a educação profissional visa à formação para o ensino 

prático, isto é, para execução do trabalho. Característica que vai marcar a educação 

profissional brasileira.  

 No entanto, nesse momento os ofícios desenvolvidos eram voltados para o 

artesanato e pouco para atender as demandas das indústrias locais. Sua criação 

tem como motivos: 

 
[...] o aumento constante da população das cidades exige que se facilite as 
classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes 
da luta pela existência; que para isso se toma necessário, não só habilitar 
os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico 
e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que as 



92 

 

afastará da ociosidade; escala do vício e do crime; que é dos primeiros 
deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à Nação (CUNHA, 
2000, p. 65-66). 

 
 Desse modo depreende a análise da criação da educação profissional como 

forma de disciplinar a força de trabalho para os filhos das classes menos favorecidas 

e de atendimento às demandas históricas da indústria nascente. 

A formação de profissionais da educação vem a muito sendo reivindicada por 

profissionais da área, como vemos em um manifesto de 1914 no qual afirma: “Funde 

a União pelo menos um instituto que se constitua um viveiro de professores para as 

novas escolas a que me referi" (Cunha, 2000, p. 82). Essa reivindicação se torna 

realidade em poucos tempos depois como o Decreto DF nº 1.800, de 11 de agosto 

de 1917 que pretende formar mestres para as escolas de aprendizes artífices, com a 

fundação pela Prefeitura do Distrito Federal, a fundação da Escola Normal de Artes 

e Ofícios, com a finalidade de preparar professores, mestres e contramestres para 

os estabelecimentos profissionais (CUNHA, 2000, p. 81- 82).  

Tal defesa aponta para a formação técnica que ainda em 1920 demonstrava a 

ineficiência desse tipo de aprendizagem tendo como consequência o baixo nível de 

ensino como demonstra o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, 

no qual os professores vindos do ensino primário não traziam a qualificação 

necessária para o ensino profissional e os mestres de oficio que vinham diretamente 

da fábrica não tinha a base teórica necessária à formação técnica (CUNHA, 2000, p. 

80). 

 Com as críticas do Chefe da Inspetoria do Ensino Técnico depois de muitos 

anos de funcionamento das escolas de aprendizes de artífices, faz surgir em 1920 a 

preocupação da formação e qualificação nas escolas de artífices, na qual “foram 

contratadas anualmente turmas de mestres e contramestres formadas em diversos 

estabelecimentos nacionais, para reforçar a mestrança das escolas” (Cunha, 200, 

p.81) no sentido de melhorar a qualidade da educação oferecida pela educação 

profissional. 

 O que até então era feita à revelia dos diretores dos liceus de ofícios, passa a 

ser uma preocupação do governo no sentido de dar uniformidade ao processo de 

seleção de profissionais qualificados para o exercício da profissão: 

 
Da nomeação por portaria do ministro (a dos professores) ou por contrato 
feito pelo diretor e submetido a aprovação do ministro (a dos mestres de 
ofício), o provimento dos cargos do corpo docente das escolas passou a ser 
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feito "mediante concurso de provas práticas, sem prejuízo das 
demonstrações orais e escritas indispensáveis para o cabal julgamento da 
aptidão dos candidatos" (CUNHA, 2000, p. 81). 

  
Em 1926 por portaria do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

estabelece um currículo padronizado expresso na Consolidação dos Dispositivos 

Concernentes as Escolas de Aprendizes Artífices, que dentre outras medidas traz a 

tese da “industrialização” das escolas. Tal perspectiva de ordem econômica traz 

para dentro das escolas as demandas dos órgãos públicos e privados no sentido de 

uma formação voltada para o ensino industrial que se consolida com a Lei Orgânica 

do ensino Industrial (Decreto-lei nº 4073, de 30 de janeiro de 1942) que tinha como 

objetivo a organização do ensino industrial no Brasil. 

Não obstante às constantes mudanças procurando algumas vezes unir e 

outras separar ensino técnico de ensino propedêutico a verdade é que na história do 

país nunca conseguimos ter uma educação voltada para a formação que 

conseguisse superar o dualismo histórico ao qual estamos submetidos enquanto 

estrutura social. 

 
2.4.2 O papel da CEPAL na implantação de políticas públicas educacionais: 

América Latina e Brasil  

 
 Sobre a implantação de políticas públicas educacionais para a América Latina 

e Brasil, as abordagens recaem sobre o papel da Comissão Econômica para 

América Latina – comumente conhecida por CEPAL. Com a CEPAL houve a 

implantação de políticas públicas educacionais para a América Latina e para o 

Brasil, apesar de não ser uma organização voltada especificamente para a 

educação, segundo Oliveira (2006, p.17), a CEPAL, “[...] na última década, passou a 

despontar como uma das principais fontes de ideias direcionadas das políticas deste 

setor em todo o continente latino-americano e região caribenha”. Por isso a 

importância dos estudos dos documentos por ela produzidos orientando as políticas 

educacionais. 

 Fundada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, como 

instituição responsável em desenvolver estudos para apoiar os projetos de 

industrialização para a América Latina, aos poucos se tornou referência no 

pensamento dos estudos econômicos a partir da periferia do capitalismo, 
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contribuindo dessa forma para reforçar as relações econômicas dos países entre si e 

com os países desenvolvidos. 

Segundo Bielschowsky (2000, p.24), a teorização da CEPAL tinha uma 

função: 

 
[...] iria cumprir esse papel na América Latina. Seria a versão regional da 
nova disciplina que se instalava com o vigor no mundo acadêmico anglo-
saxão na esteira ‘ideológica’ da hegemonia heterodoxa keynesiana, ou seja, 

a versão regional da teoria do desenvolvimento. 

 
 Em um primeiro momento os estudos cepalinos não seguiriam as orientações 

advindas das políticas econômicas europeias e norte-americanas, mas construiriam 

um pensamento original centrado em explicar o subdesenvolvimento dos países 

Latino-Americanos. Diferentemente das concepções dos países centrais, que 

defendiam o desenvolvimento das economias centro/periferia, a América Latina se 

encontrava em etapas diferenciadas de desenvolvimento, por isso, a CEPAL 

almejava por meio da Teoria do Desenvolvimento explicar a diferença das relações 

sociais e políticas entre os países centro/periferia por meio da divisão internacional 

do trabalho, à qual os países subdesenvolvidos estavam submetidos. 

 As ideias se encontram nas formulações de Prebisch por meio do “manifesto 

da CEPAL” publicado em 1949, cuja proposição apontava a industrialização como 

meio para a superação do subdesenvolvimento. A CEPAL defendeu a ação do 

Estado na economia, pois onde a iniciativa privada não se propunha investir, 

defendia que os Estados devessem investir orientando os governos latino-

americanos a corrigirem as lacunas existentes nos processos de industrialização, ou 

seja, que os governos latino-americanos deveriam assumir a condução do processo 

de desenvolvimento. 

 A CEPAL desenvolveu “importante” papel nas interpretações do 

desenvolvimento econômico dos países Latino-americanos entre os anos de 1950 e 

1960. Com os conceitos de países “centrais” e países “periféricos”, os estudos 

apontam que os países da América Latina enfrentavam problemas econômicos e 

sociais devido à insuficiência do desenvolvimento capitalista e que se trocassem as 

exportações primárias por um forte investimento na produção de bens de capital, 

teriam os problemas resolvidos. 

A esse respeito Goldenstein (1994, p.105) afirma: 
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O grande erro de diagnóstico – que levou à ilusão de que o processo de 
substituição de importações era, apesar de eventuais percalços, um 
processo dinâmico que os levaria a alcançar os países desenvolvidos -, foi a 
inobservância da especificidade e, mais do que tudo, do dinamismo das 
relações internacionais nas quais se assentavam as bases do processo. 

 
 Nas duas décadas seguintes, de 1970 e 1980, o que se observa é uma 

mudança drástica na conjuntura política dos países da América Latina e que a 

CEPAL perde força quanto instituição de referência na orientação econômica latino-

americana abrindo espaço para as concepções neoliberais. 

Os países latino-americanos vêm sofrendo com as influências dos 

organismos e agências internacionais que sob o manto do neoliberalismo vêm 

impondo reformas educacionais de cunho economicista sob fortes influências das 

políticas do Fundo Monetário Internacional - FMI. A CEPAL teve papel importante 

nas orientações nos anos 1980 e 1990 no contexto das reformas educacionais na 

América Latina e no Brasil, como veremos a seguir. 

Para a análise proposta apontamos dois textos da CEPAL dos quais abordam 

as orientações de nível econômico e social que foram os principais documentos para 

orientação das políticas educacionais. O primeiro, “Transformação Produtividade 

com Equidade” (CEPAL, 1990) estudava a necessidade de retomada do crescimento 

econômico e consolidação das sociedades plurais e democráticas na América-latina 

e Caribe, com uma ideia central: “a incorporação e difusão do progresso técnico é o 

fator fundamental para que a região desenvolva uma competitividade autêntica que 

lhe permita se inserir com êxito na economia mundial” (CEPAL, 1993, p.10). O 

segundo texto “Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com 

equidade” faz um estudo da articulação entre educação, conhecimento e 

desenvolvimento apontando para “a urgente necessidade de se pôr em prática 

novas diretrizes de política educacional” (CEPAL, 1993). 

Por “transformação produtiva”, a CEPAL entende que é a adequação dos 

países latino americanos, as transformações do mundo do trabalho e por “equidade” 

define como sendo: 

 
A equidade relaciona-se com o acesso à educação – via oportunidades 
iguais de renda – e com sua qualidade. Ou seja, com oportunidades 
semelhantes de tratamento e resultados em termos educacionais. No 
contexto da estratégia proposta a equidade está também relacionada com a 
orientação e o funcionamento da sistema educacional e, por conseguinte, 
com as políticas que orientam seu desenvolvimento (CEPAL, 1995, p. 205). 
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As proposições da CEPAL para com as políticas educacionais vêm no sentido 

de sintonizá-las com as constantes mudanças do setor produtivo e da 

competitividade dos mercados globais. Para isso, a CEPAL propõe que esses 

países tenham que dispor de recursos humanos qualificados para incorporá-los ao 

sistema produtivo, como afirma nesse documento: 

 
A proposta estratégica está articulada ao redor dos objetivos de cidadania - 
que se refere à equidade, à responsabilidade social, à transmissão de 
valores e à formação democrática - e de competitividade - que visa à 
aquisição das habilidades e destrezas necessárias para poder 
desempenhar seu papel produtivamente no mundo moderno (CEPAL, 1993, 
p.14). 

 
 A proposta tem como elemento central a formação para a cidadania e para a 

competitividade moderna. As propostas das reformas educacionais da CEPAL vão 

ao encontro de educar para a competitividade e o mercado, com uma visão 

mercantilista da educação, não fugindo das proposições dos organismos 

internacionais, mesmo que com um tom de cidadania e inserção no mercado global. 

 Segundo Oliveira (2000, p. 233), a CEPAL considera que: 

 
O recurso à educação básica como condição de empregabilidade está 
fundamentado na mesma assertiva de que investindo em educação o 
indivíduo amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, 
Assim, a escolarização dos indivíduos é vista como instrumento para reduzir 
as disparidades na distribuição de renda e, consequentemente, as 
desigualdades sociais. 

 
O documento ‘Educação e Conhecimento: Eixo da Transformação Produtiva 

com Equidade’ aponta que a educação tende a contribuir para a criação das 

condições capazes de transformar as estruturas produtivas produzindo, dessa 

forma, uma progressiva equidade social (BRASIL, 1995, p.4). 

O governo brasileiro por meio dos documentos da CEPAL orienta as políticas 

educacionais brasileiras conjuntamente à reforma do Estado que aparece nos 

documentos da CEPAL no sentido dado à importância da “cooperação 

(concertación) entre diversos agentes econômicos e políticos, visando garantir as 

mudanças institucionais no sistema educacional” (OLIVEIRA, 2006, p.35). 

A CEPAL defende, em consonância como os organismos internacionais, que 

a escola tem papel fundamental na preparação de recursos humanos qualificados 

com um conjunto de conhecimentos e destrezas, aos chamados “códigos da 

modernidade”, isto é, reduz a educação a conteúdos mínimos, porém adequados ao 

sistema produtivo, para inserir os países Latinos Americanos no cenário da 
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economia mundial. Orienta ainda, em seus documentos reforçar as concepções das 

demais agências multilaterais no sentido de atender às exigências da reestruturação 

produtiva, acreditando que: 

 
[...] por meio da educação é possível aperfeiçoar o sistema produtivo e 
elevar o padrão de competitividade no mercado internacional. Para tanto, 
propõe-se uma educação alinhada com o mundo do trabalho para formação 
de habilidades necessárias à cidadania moderna e aos novos padrões 
produtivos exigidos pelo mercado (OLIVEIRA, 2006, p. 17). 

 
As orientações para as reformas educacionais vão ao encontro do 

atendimento do setor produtivo, dando à educação uma funcionalidade econômica. 

A CEPAL (1992, p.135) passou nesse período a orientar as reformas educacionais 

no sentido das mudanças institucionais por meio de novas formas de gestão e 

organização educacional, “(...) a transformação da educação não consiste em 

aumentar aquilo de que já se dispõe, mas em transformar as formas de organização 

e funcionamento dos recursos disponíveis”. 

Com tais orientações, a CEPAL aponta que não haveria necessidade de 

novos investimentos na educação, mas sim de mudança na forma de gestão dos 

recursos existentes. A perspectiva adotada pela CEPAL aponta para modelos 

descentralizados de gestão que permita mais autonomia às escolas, passando 

essas a terem a responsabilidade pela gestão e financiamento. Também ressalta a 

importância da participação da comunidade na vida escolar.  

As posições da CEPAL demonstram claramente seu papel enquanto 

organismo internacional e sua interferência na educação Latino Americana. Quando 

defende que não é investimento o nosso problema crônico, e sim, a gestão dos 

recursos existentes e a participação da comunidade na vida escolar, seguem os 

ditames dos organismos multilaterais que apontam para essas mesmas orientações. 

Essas orientações se tornaram um consenso mundial, a partir da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia em 1990.  

No Brasil, essas orientações chegaram a partir de 1993 com a elaboração do “Plano 

Decenal de Educação para Todos”, dando prioridade aos investimentos na 

educação básica e realizando as reformas nos outros níveis de ensino conforme 

orientações políticas advindas das agências multilaterais. 
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2.4.2.1 Protagonismo juvenil e empregabilidade: como o jovem é visto pelas 

políticas públicas de educação no Brasil 

  
 Aqui fazemos uma análise de como os jovens são vistos nas políticas 

públicas de educação no Brasil. A ideia é conceituar protagonismo juvenil e 

empregabilidade, a fim de que possamos entender os seus usos nos textos das 

políticas públicas educacionais. No entanto, a atenção se volta para as concepções 

compreendidas dentro do contexto da reestruturação do capital desde a reforma do 

Estado dos anos de 1990, concebida pelo viés neoliberal. Assim, as noções de 

protagonismo juvenil e empregabilidade surgem como consequência dos processos 

de reestruturação produtiva, isto é, esses determinam as políticas educacionais. 

 Não podemos deixar de fazer referência aos organismos multilaterais, a 

exemplo da Organização das Nações Unidas - ONU, Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, Banco Mundial - BM e 

Comissão Econômica para América Latina - CEPAL que são os principais 

responsáveis pela difusão dos conceitos de protagonismo juvenil e empregabilidade 

em nível mundial. Por isso, a necessidade de compreender como as políticas 

educacionais brasileiras são influenciadas por esse conceito desenvolvido pelas 

filosofias liberais.  

 As mudanças ocorridas no cenário político e econômico pós Segunda Guerra 

Mundial significou a reestruturação das relações capitalistas internacionais na 

perspectiva de anteder ao projeto de expansão da acumulação capitalista.

 Observa-se que a ideologia neoliberal nesse sentido aponta para o Estado 

como o motor do não desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, necessitando 

dessas atitudes em relação à diminuição da intervenção do Estado na economia e 

nas políticas públicas como um todo, deixando que o mercado regule essas 

relações. 

 Em face à alegação de que não existem recursos para políticas sociais que 

atenderiam toda a população, as orientações dos organismos multilaterais vão ao 

sentido de orientar o Estado a desenvolver políticas públicas a segmentos sociais 

específicos, isto é, a atender partes da população que se encontra em níveis mais 

vulneráveis. 

 Tem-se que a reforma do Estado brasileiro veio no sentido de atender às 

novas demandas da lógica do mercado do ponto de vista das políticas sociais 
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setorizadas que visam atender somente determinados grupos sociais e não mais 

focar em políticas universalizantes. 

 O conceito de protagonismo juvenil aparece e se difundi no Brasil por meio 

das obras de Antônio Carlos Gomes da Costa, A presença da Pedagogia: teoria e 

prática da ação socioeducativa (1999) e Protagonismo Juvenil: adolescência, 

educação e participação democrática (2000), nas quais o autor aponta como 

conceito de protagonismo juvenil como sendo: 

 
[...] enquanto modalidade de ação educativa, é a criação de espaços e 
condições capazes de possibilitar aos jovens envolverem-se em atividades 
direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de 
iniciativa, liberdade e compromisso. [...] no campo da educação, o termo 
Protagonismo Juvenil designa a atuação dos jovens como personagens 
principais de uma iniciativa, atividade ou projeto voltado para a solução de 
problemas reais. O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa 
e construtiva do jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade 
mais ampla (COSTA, 2001, p.179). 

 
 O termo protagonismo juvenil surge por meio dos chamados novos 

movimentos sociais, corrente de pensamento europeia, que formula em 

contraposição a corrente de pensamento marxista. Os Novos Movimentos Sociais 

fundamentam-se suas teorias negando a concepção clássica do marxista em 

relação ao antagonismo de classe e afirmando o surgimento do ator protagonista, 

isto é, um ator social responsável pelo protagonismo da ação, é o sujeito. Esse 

conceito tem por base o pensador americano Alain Touraine, os pensadores Alberto 

Melucci e Robert Putnam. 

 Tais concepções estão ancoradas nas orientações dos organismos 

multilaterais. Depois de criados são difundidas pelos organismos internacionais que 

por meio de alguns intelectuais as tornam referência para as formulações das 

políticas educacionais dos países subdesenvolvidos. Nesse caso, a juventude pobre 

passa a ser elemento de preocupação dos organismos multilaterais, pois esses não 

acompanham os processos de reestruturação reprodutiva ficando à margem da 

organização socioeconômica vigente, tornando-se assim um entrave ao 

desenvolvimento dos países. 

 Desde 1985, a ONU inicia os programas para a juventude quando institui o 

Ano Internacional da Juventude, organizando em 1991 o “I Fórum Mundial da 

Juventude” em Viena, Áustria. Em 1992 realiza a Conferência Interparlamentar 

sobre Políticas de Juventude e Legislação Ibero-Americana, em La Paz na Bolívia. 
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Em 1999, em Seul na República da Coréia, a UNESCO realiza o II Congresso 

Internacional sobre Educação Técnico-Profissional no qual define que os currículos 

escolares profissionalizantes devem ser realizados em consonância com as 

pretensões dos jovens trabalhadores. 

  Em 1998, a ONU organiza em Lisboa, Portugal a Conferência Mundial de 

Ministros responsáveis pela juventude, dela saiu o documento conhecido como 

Declaração de Lisboa y Braga sobre Juventud, no qual aponta para o compromisso 

das nações mundiais como sendo o de “Fomentar o voluntariado como forma 

importante de participação dos jovens” (ONU; UNESCO; CEPAL, 2001, p.148). 

Os organismos multilaterais descrevem que o voluntariado está dentro de um 

dos contextos importantes do protagonismo juvenil, afirmando que:  

 
A participação cidadã dos jovens inclui ações como o voluntariado, que 
deve garantir a subsistência e uma rede de proteção social através da 
garantia de tempo e recursos para a educação, recreação, formação cultural 
e artística, que deveriam ser parte de quaisquer políticas de juventude (...). 
Os programas de participação cidadã e voluntariado juvenil constituem uma 
iniciativa ambiciosa, mas de grande potencialidade, tanto para os jovens, 
como para a sociedade em seu conjunto (UNESCO, 2004, p. 154/5). 

 
 Neves (2005, p.102) comentando os resultados negativos dos projetos de 

voluntariado no Brasil afirma que: 

 
[...] ao canalizar a indignação e o sentimento de impotência do homem em 
face das profundas injustiças sociais, o voluntariado tende a evitar que 
esses impulsos se transformem em impulso de constituição de sujeitos 
políticos coletivos contestadores da ordem estabelecida. 

 

 Nessa perspectiva os organismos multilaterais por meio de inúmeras 

conferências influenciam as formulações dos países subdesenvolvidos no que se 

refere às políticas educacionais para a juventude. 

As sucessivas propostas dos organismos multilaterais tendem a formar 

segundo as novas pedagogias capitalistas: 

 
O ‘novo homem’, nessa visão de mundo, deve: se responsável 
individualmente pela amenização de uma parte da miséria do planeta e pela 
preservação do meio ambiente; estar preparado para doar uma parcela do 
seu tempo livre para atividades voluntárias nessa direção; exigir do Estado 
em senso estrito transparência e comprometimento com as questões 
sociais, mas não devo jamais questionar a essência do capitalismo. À 
escola, portanto, é transmitida a tarefa de ensinar as futuras gerações a 
exercer uma cidadania ‘de qualidade nova’, a partir da qual o espírito de 
competitividade seja desenvolvido em paralelo ao espírito de solidariedade, 
por intermédio do abandono da perspectiva de classe e da execução de 
tarefas de caráter tópico na amenização da miséria em nível local 
(FALLEIROS, 2005, 211). 
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 Essas “novas” pedagogias capitalistas tendem a convencer o sujeito para a 

participação nesses processos comunitários sem nunca questionar pelas causa, ou 

as bases do sistema capitalista de produção que é o responsável pelos problemas. 

Aqui ressaltamos o papel ideológico dessa forma de convencer as pessoas a se 

doar para uma causa da qual nunca verá resolvida, tendo que a estrutura que a 

causa não se modifica. 

 Segundo Frigotto (2005, p.77), toda educação transformadora deve 

preocupar-se em: 

 
Desconstruir, primeiramente, do imaginário das classes populares, o entulho 
ideológico imposto pelas classes dominantes da teoria do capital, da 
pedagogia das competências, da empregabilidade, do empreendedorismo e 
da ideia que cursinhos curtos profissionalizantes, sem uma educação básica 
de qualidade, os introduzem rápido ao emprego. 

 
 Por outro lado, temos o desafio de construir a educação que seja capaz de 

superar o sistema capitalista de produção e para isso temos que superar a ideologia 

dominante tendo em vista a completa alienação que subordina a população. 

 Com as constantes mudanças no mundo do trabalho,  

 
Os jovens são os mais afetados por essas transformações, pois são eles 
que estão enfrentando as maiores dificuldades tanto no mercado de 
trabalho quanto às suas expectativas de um futuro melhor. De fato, não e 
fácil ser jovem na sociedade brasileira contemporânea, porque se por um 
lado se constatam grandes e significativos avanços tecnológicos e aumento 
de produtividade industrial, esses ganhos não tem produzido melhores 
oportunidades de trabalho para eles. Os maiores contingentes de 
desempregados são jovens e não encontram das instituições atuais 
caminhos que sinalizem sua saída dessa situação (BAQUERO, 2004, 
p.121). 

 
 As condições materiais de nossas escolas contrapõem fortemente as 

“pretensões” das orientações para as políticas educacionais dos organismos 

multilaterais que não vêm demonstrando os resultados esperados. 

 Percebe-se que a concepção de protagonismo juvenil é mais um mecanismo 

ideológico que libera o Estado das responsabilidades de intervenção com políticas 

públicas na sociedade e transfere a responsabilidade para o indivíduo que sem as 

condições materiais e culturais deve criar mecanismos para amenizar sua situação 

de pobreza. 

A concepção de protagonismo juvenil defendida pelos organismos 

multilaterais é uma corrente ideológica clara no sentido de superação das teorias 



102 

 

modernas que defendem a perspectiva histórica baseada no antagonismo de classe, 

resgatando, dessa forma, o sujeito como protagonista social. 

 Dentro dessa mesma lógica, o conceito de empregabilidade foi inserido 

devido às constantes reestruturações do mundo do trabalho e à necessidade de 

formação desse novo trabalhador como o domínio de conhecimentos advindos da 

escolarização básica agora necessária para garantir a empregabilidades desses 

trabalhadores. 

 Para Gentili (1999, p. 85), o conceito de empregabilidade transformou-se em 

um mecanismo ideológico que objetiva a produção de um consentimento entre os 

trabalhadores, quando: 

 
[...] se incorpora no senso comum como significado que contribui a 
estruturar, orientar e definir as opções (ou a falta de opções) dos indivíduos 
no campo educacional e no mercado de trabalho, tornando-se também ‘a’ 
referência norteadora, o ‘dever ser’ dos programas de formação profissional 
e, inclusive, das próprias políticas educacionais. 

 
 Observe que o conceito de empregabilidade tem estreita relação com o fato 

da justificação ideológica para a inexistência de empregos na atual fase do 

capitalismo, tendo por objetivo a isenção do capital e do Estado das 

responsabilidades pela inserção do trabalhador no mercado de trabalho. O que se 

vê é que não havendo posto de trabalho para todos, surge a necessidade de 

conceitos que justifique para os trabalhadores que o fato de ele estar desempregado 

é culta da sua falta de qualificação, isto é, joga para o indivíduo a culpa pela não 

qualificação necessária para os atuais padrões de transformações no mundo do 

trabalho.  

 Sob influências dos organismos internacionais, as políticas educacionais a 

partir dos anos de 1990 adaptaram-se às exigências do neoliberalismo. No Brasil por 

meio de inúmeras reformas nos governos de Fernando Henrique Cardoso e nos 

sucessivos governos vem trabalhando no sentido de adaptar a educação às 

necessidades das restruturações produtivas advindas do capital. Como afirma 

Martins (2000, p.84), quando analisa as políticas educacionais desse período: 

 
[...] essa regulamentação [se apresentaria] em profunda sintonia com os 
ditames da ‘nova ordem’, tendo em vista que ela estabelece papéis 
diferentes às nações, a saber: algumas poucas, as mais desenvolvidas, são 
as protagonistas e o restante, as empobrecidas, as figurantes. Para essas 
últimas, não há razão para construírem sistemas de ensino-aprendizagem 
em consonância com o desenvolvimento econômico. Por desempenharem 
papéis secundários nesse cenário, essas nações empobrecidas devem 
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somente aplicar a ciência e a tecnologia desenvolvidas pelos protagonistas. 
Logo, essa regulamentação do ensino profissional está em sintonia com a 
‘nova ordem’ mundial, porque coloca o Brasil enquanto mais um dos muitos 
submissos às exigências dos países capitalistas centrais, mas é anacrônica, 
uma vez que limita nosso sistema de ensino profissional a lógicas 
produtivas ultrapassadas. [...] enquanto o desenvolvimento das forças 
produtivas tem exigido um trabalhador com formação ampla, o ajuste (ou 
seria desajuste?) do processo ensino-aprendizagem no Brasil caminha no 
sentido inverso. 

 
 As reformas educacionais promovidas sob o manto do desenvolvimento 

econômico mais equitativo para todos, não fez mais que reforçar uma educação 

historicamente dividida em educação propedêutica para os mais favorecidos e 

educação profissional para maioria da população pobre. 

A proposta educacional sob orientações dos organismos multilaterais têm 

caráter de políticas públicas no sentido de desenvolver uma maior empregabilidade 

dos trabalhadores em momento de exploração da capital, em que não se encontra 

postos de trabalho, responsabilizando o trabalhador pela baixa qualificação e 

consequentemente o não acesso ao mercado de trabalho e desresponsabilização do 

Estado e do capital de políticas que venham no sentido de garantir emprego e renda 

para a população. 

 Observe que tanto o conceito de protagonismo juvenil quanto o de 

empregabilidade são conceitos forjados pelos organismos multilaterais para 

convencer a classe trabalhadora de que se trabalhar no sentido de criar o 

protagonismo nos jovens haverá espaço no mercado de trabalho, juntando aí à 

segunda categoria de empregabilidade que nada mais é, que a responsabilização 

dos trabalhadores pela luta pelos poucos postos de trabalho existentes e quando 

não conseguem culpá-los de que não se qualificaram o suficiente. 

 Tendo por base conceito de protagonismo juvenil e de empregabilidade 

surgem as políticas educacionais que darão materialidade a tais conceitos. 

Nesse momento, passaremos a discutir a criação e expansão do ensino 

profissionalizante no Brasil, na perspectiva de compreender as principais legislações 

até chegar aos Institutos Federais de Educação dentro dessa perspectiva de 

formação para o protagonismo juvenil e a empregabilidade. 

 Segundo Fonseca (1961), as iniciativas de profissionalização nasceram no 

período monárquico e continuaram no período republicano com a mesma visão 

assistencial. 
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 Em 23 de março de 1809 iniciou-se no Brasil por Decreto do Príncipe Regente o 

“Colégio das Fábricas”, que segundo (Fonseca, 1961, p.94): 

 
É o primeiro estabelecimento que o poder público instalava em nosso país, 
com a finalidade de atender à educação dos artistas e aprendizes, o quais 
vinham de Portugal atraídos pelas oportunidades que a permissão de indústrias 
criara no Brasil. 

 

 Observa-se que esse surge somente depois da suspensão da proibição do 

estabelecimento e funcionamento de indústrias manufatureiras no Brasil, fazendo 

necessário logo em seguida à criação em 1810 da “Companhia de Artífices” com o 

objetivo de desenvolver a aprendizagem de mão de obra advindas do Arsenal Real do 

Exército. 

Segundo o mesmo autor, em 1854, D. Pedro II fundou o Imperial Instituto de 

Meninos Cegos, restrito a trabalhos topográficos em braile, encadernação e fabricação 

de vassouras. 

Portanto somente em 1909, podemos propriamente dizer que o Estado assume 

a responsabilidade da formação profissional, quando por meio do Decreto Presidencial 

nº 7.566 de 23 de setembro, no qual foram criadas as dezenove Escolas de Aprendizes 

de Artífices, localizadas em cada capital de diferentes Estados da Federação. Segundo 

Fonseca (1961, p.163), a intenção do Estado em atender às crescentes demandas da 

indústria nacional, por meio de formação técnica nasceu com “o velho preconceito que 

emprestava à aprendizagem de ofícios a feição secular que a destinava aos pobres e 

aos humildes (...) os desfavorecidos da fortuna”.  

O Decreto Presidencial de criação das Escolas de aprendizes de Artífices, em 

seu artigo 2º aponta para um dos seus objetivos como sendo, 

 
[...] formar operários e contra-mestres, ministrando-se o ensino prático e os 
conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendem aprender um 
ofício, havendo para isso até o número de cinco oficinas de trabalho manual ou 
mecânico que forem mais convenientes e necessários no Estado em que 
funcionar a escola, consultadas, quando possível, as especialidades das 
indústrias locais. (BRASIL, 1909, p.1). 

 
 Observa-se que o ensino profissional nasce vinculado ao atendimento da mão 

de obra necessária à indústria nascente do país.  

 Outro elemento apontado por Kuenzer (2001, p.27), quanto à criação pelo 

Estado das Escolas de aprendizes de Artífices, se refere a 

 
[...] uma nítida demarcação da trajetória educacional dos que iriam 
desempenhar as funções intelectuais ou instrumentais, em uma sociedade cujo 
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desenvolvimento das forças produtivas delimitava claramente a divisão entre 
capital e trabalho traduzida no taylorismo-fordismo como ruptura entre as 
atividades de planejamento e supervisão por um lado, e de execução por outro. 

 

 As inúmeras reformas realizadas pelo Estado sempre vieram na busca de 

adaptar o ensino profissional às restruturações produtivas, isto é, as demandas do 

capital, não sendo resolvido o problema histórico da dualidade no ensino. 

 Na década de 1930 temos o Estado Novo, com a chegada de Getúlio Vargas ao 

poder e em 1937 a promulgação da Constituição brasileira que veio tratar do Ensino 

Técnico, Profissional e Industrial, no qual estabelecia em seu artigo nº 129: 

 
O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas 
é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar 
execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 
associações particulares e profissionais. 
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 
ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes 
que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades 
e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público (NISKIER, 2011, p.7). 

 
 Percebe-se nitidamente que o Estado brasileiro ao tratar do ensino profissional 

dá a ele um direcionamento “destinado às classes menos favorecidas” como seu 

primeiro dever. E aponta para a necessidade da indústria formar para atender suas 

especificidades. 

 Não demora muito e o Estado vai organizar o ensino industrial no país. Em 30 de 

janeiro de 1942, o governo publica a Lei Orgânica do Ensino Industrial, por meio do 

Decreto-lei nº. 4.073, que visa organizar o ensino profissional em todo o país. 

 Analisando as mudanças ocorridas por esse decreto-lei do ano de 1942, 

Kuenzer (2001. p. 28-29), afirma que esse reforça a dualidade existente: 

 
[...] legitimando a existência de dois caminhos bem diferentes a partir das 
funções essenciais do mundo produtivo econômico: um, para os que serão 
preparados pela escola para exercer suas funções de dirigentes; outro, para 
os que, com poucos anos de escolaridade, serão preparados para o mundo 
do trabalho em cursos específicos de formação profissional, na rede pública 
ou privada. 

 
 A Lei Orgânica é clara ao determinar que ao terminar o ensino técnico e em se 

pretendendo ingressar no ensino superior deve se matricular em “curso diretamente 

relacionado com o curso técnico concluído”, isto é, a impossibilidade de ingressar em 

outros cursos que não o do mesmo ramo de atividade. 
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 Somente no ano de 1961, por meio da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Lei nº 4.024/61, que se reconhece a equivalência entre os cursos 

propedêuticos e os profissionalizantes, mesmo mantendo os dois ramos de ensino, ou 

seja, mantendo a dualidade estrutural histórica. 

 No período da ditadura civil-militar, a segunda LDBEN, nº 5.692 de 11 de agosto 

de 1971 revogam os artigos relativos ao ensino de primeiro e segundo graus da Lei de 

Bases da Educação Nacional nº 4.024 de 1961, estabelecendo obrigatoriedade da 

profissionalização para o ensino médio. Como essa não se tornou efetiva devido à falta 

de investimento governamental em tornar todas as escolas do país em profissional, 

logo foi substituída pela nº 7.044 de 1982 retirando o caráter de obrigatoriedade do 

ensino médio profissionalizante.  

 Com a aprovação a terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei Federal nº 9.393 de 20 de dezembro de 1996, por meio do Projeto de Lei 

1.603 de 1996 que direcionou a proposta de educação profissional que orientou a 

promulgação da LDBEN de 1996. 

 O Decreto nº 2.208 de 1997 resultou na reestrutura o ensino técnico, 

separando/proibindo a oferta do ensino médio integrado à formação profissional, 

reforçando o dualismo educacional na perspectiva de uma educação ministrada em 

duas redes distintas, uma para o ensino técnico e outra para o ensino acadêmico. 

Segundo Cunha (2000b, p. 244), esse Decreto tem por base os seguintes argumentos, 

 
[...] as escolas técnicas, especialmente as da rede federal, operam a custos 
muito elevados, injustificados para os efeitos correspondentes; e seus efeitos 
são mais propedêuticos do que propriamente profissionais, o que não se 
justifica numa situação e escassez de recursos para a educação, em especial 
para o ensino médio. 

 
 Observe que o lóbi dos empresários da educação está sempre presente nas 

formulações educacionais. O ensino médio integrado ao ensino técnico oferecia 

avanços à educação brasileira, como aponta Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005, p. 45): 

 
A integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade 
conjuntural – social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive 
para os filhos dos trabalhadores. A possibilidade de integrar formação geral e 
formação técnica no ensino médio, visando a uma formação integral do ser 
humano é, por essas determinações concretas, condição necessária para a 
travessia em direção ao ensino médio politécnico e á superação da dualidade 
educacional pela superação da dualidade de classes. 

 
 Os autores propõem a integração do ensino médio com o ensino técnico rumo 

ao ensino politécnico, no sentido de integração entre a formação geral e a formação 
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técnica na perspectiva de superação do dualismo histórico de nossa educação. Vale 

ressaltar que os autores apontam para tal integração como uma necessidade 

conjuntural produzida social e historicamente. 

O Decreto nº 5.154 de 2004 revoga o Decreto nº 2.208 de 1997, e se 

reestabelece a possibilidade de integração do ensino médio com a educação 

profissional, reestabelecendo a possibilidade de integração curricular como dispõe o 

artigo 36 da LDB. 

O Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), foi 

lançado em 2006, com o objetivo de ampliação da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. Essa teve sua criação em 1909 com a criação das 19 

escolas de aprendizes e contava até 2002 com 140 unidades. A rede federal possuía 

34 Centros Federais de Educação Tecnológica, 36 Escolas Agrotécnicas Federais, 1 

Escola Técnica Federal, 30 Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais  e 

42 Unidades Descentralizadas. O Plano previa a criação de 208 novas unidades em 

um total de 562 ao final de 2014. 

A Lei nº. 11.892 de 29 de dezembro de 2008 institui a criação de 38 Institutos 

Federais (IFs). São criados ofertando educação básica, superior e profissional, como 

citado na Lei. 

 
Os institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com 
base na conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas 
práticas pedagógicas, nos termos desta Lei (BRASIL, 2008, Art,2º). 

 
 A expansão dos Institutos Federais, segundo o Governo Federal está dentro das 

estratégias para o desenvolvimento nacional, sendo assim “(...) como um fator para 

fortalecer o processo de inserção cidadã para milhões de brasileiros” (BRASIL, 2008a. 

p.21). A rede Federal conta hoje com 38 Institutos Federais com 499 campi distribuído 

nas cinco regiões do país, tem 2 centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) 

com 16 campi, 25 Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, 1 

Universidade Tecnológica com 11 campi e o Colégio Pedro II.  

 O que se verifica no plano de expansão dos Institutos Federais é que se pode 

trabalhar da formação inicial à pós-graduação, o que não necessariamente precisa de 

aprofundamento da educação tecnológica por meio de bases científicas, pois o aluno 

pode percorrer do nível básico à pós-graduação. Nesse sentido de oferta de uma 
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educação diversificada pode ser analisado como Kuenzer (2007, p.1170/1171), pois 

esse modelo de educação, 

 
[...] ao invés de explícita negação de oportunidades de acesso à educação 
continuada e de qualidade, há uma aparente disponibilização das 
oportunidades educacionais, por meio de múltiplas modalidades e diferentes 
naturezas, que se caracterizam por seu caráter desigual e, na maioria das 
vezes, meramente certificatório, que não asseguram domínio de 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de competências cognitivas 
complexas vinculadas à autonomia intelectual, ética e estética. 

 
 Na esteira do que fundamentamos sobre a dependência das formulações das 

políticas educacionais brasileiras dos organismos internacionais, a expansão dos 

Institutos Federais como segmento de educação diversificada que atende do nível 

básico à pós-graduação é reflexo dessa influencia, pois deixamos de ter instituições 

que se preocupam com a pesquisa e passamos a ter instituições de formação 

aligeiradas, ou como aponta Siqueira (2004, p.51) “um sistema estratificado, com 

poucas universidades de pesquisa no topo”, tendo em vista a posição do país na 

divisão internacional do trabalho. 

Dessa forma, vemos que a educação ofertada por meio da forte expansão dos 

Institutos Federais, 

 
[...] tem como finalidade dar acesso aos conhecimentos fundamentais e às 
competências cognitivas mais simples, que permitam a integração à vida social 
e produtiva em uma organização social com forte perfil científico-tecnológico, 
um dos pilares a sustentar o capitalismo tardio, na perspectiva do 
disciplinamento do produtor/consumidor; e, por isso, a burguesia não só 
disponibiliza, mas a defende para que os que vivem do trabalho (KUENZER, 
2007, p. 1169). 

 

 Dessa forma observamos que a expansão dos Institutos Federais que traz 

consigo a bandeira da “universalização” da educação para a população, acaba, porém, 

sendo como aponta Bruno (2011), um processo de “massificação”, que ao nosso ver 

forma apenas com as capacidades básicas para o mercado de trabalho, tendo em vista 

as necessidades do capital.  

Ter uma educação profissional de qualidade com base na pesquisa é um dos 

desafios propostos para a educação profissional no país, como proposto nos objetivos 

estratégicos da criação dos Institutos Federais, fazer isso de fato nas condições de 

subordinação a que nos encontramos enquanto país subdesenvolvido e subserviente 

às políticas dos organismos internacionais é não só um desafio, mas também uma 

árdua tarefa de cada um de nós educadores deste país.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem e os procedimentos metodológicos aqui apreendidos para 

responder o problema de pesquisa tem como base o método do materialismo 

histórico dialético e busca o estudo de um programa específico sem, portanto, 

perder de vista a relação coma totalidade. 

 

3.1 Abordagem Metodológica 

 

A metodologia utilizada para responder os objetivos da pesquisa, apoia-se no 

referencial da filosofia marxiana de busca de uma concepção filosófica e política da 

realidade, assim como seus critérios epistemológicos. Nosso quadro referencial é o 

materialismo histórico dialético, a partir de algumas categorias de análises que 

apontamos no desenvolvimento desse capítulo. 

Porém, antes de entrarmos nas categorias de análise, cabe chamar a atenção 

que, ao tomarmos este referencial para nossas análises, não pretendemos aqui 

defendê-la como uma obra acabada, cabendo a nós a admiração e/ou sua mera 

aplicação. Nem tê-la como verdade absoluta, numa postura dogmática. 

Com isso, queremos registrar que adotamos o referencial da filosofia 

marxiana na perspectiva de que ela é um processo em desenvolvimento enquanto 

concepção materialista histórico dialética, visto que, nos pressupostos das 

concepções filosóficas de Marx e Engels, está a práxis humana como ponto de 

partida, como expressa em A Ideologia Alemã, que o ser dos homens é o seu 

processo de vida real, isto é, que não se deve partir do que os homens dizem ou 

pensam, mas deve partir dos próprios homens, de sua atividade real (2009, p. 31). 

É com base no princípio materialista dessa filosofia como princípio explicativo 

do mundo e para o conhecimento, que nos orientamos na análise da pesquisa de 

campo, buscando desvelar as relações reais existentes, isto é, as relações 

materialmente construídas pelos próprios homens. 

Para tanto analisaremos o projeto de educação com mediação tecnológica, 

como modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia na perspectiva do 

referencial marxista, isto é, do materialismo histórico e dialético. 

 
3.2 Procedimentos metodológicos da Pesquisa 
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Tendo em vista a necessidade de produção científica sobre as políticas 

educacionais e em específico o EMMTEC, temos como objetivo geral da pesquisa 

analisar o Projeto de Educação com Mediação Tecnológica, como modelo de 

reestruturação do ensino médio em Rondônia, tendo como base o materialismo 

histórico dialético. 

Quanto ao método materialista histórico dialético adotado na pesquisa este: 

 
(...) está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no 
seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, antecede ao método. 
Este constitui-se numa espécie de mediação no processo de apreender, 
revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 
fenômenos sociais (FRIGOTTO, 2000, p. 77). 

 
Por isso, optamos neste trabalho pelo referencial metodológico do 

materialismo histórico dialético. Esse, segundo Frigotto (2000, p.73), “para ser 

materialista e histórica tem de dar conta da totalidade, do específico, do singular e 

do particular”, pois como método possibilita o estudo da parte, sem, no entanto, 

perder de vista a totalidade, assim como possibilita a compreensão “radical (que vai 

à raiz) da realidade” criando as condições para a intervenção transformadora dessa 

realidade, possibilitando ainda novas sínteses no plano do conhecimento e no plano 

da realidade histórica (Frigotto, 2000). 

Os dados coletados foram analisados tendo por base o referencial teórico-

metodológico por nós adotado. De acordo com Cury (1986, p. 23), no fenômeno 

temos a essência manifestando-se, “mas só de modo inadequado e parcial, ou 

apenas sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno, ao indicar algo que não é ele 

mesmo, vive graças à contradição com a essência”. Dessa forma, a investigação 

científica por nós empreendida busca justamente compreender tais contradições 

existentes no objeto que propomos estudar aproximando-nos do conhecimento 

objetivo.  

Para Kosik (1995), o processo de compreensão da essência de um fenômeno 

é necessário propor antecipadamente a decomposição do todo na ação e no 

conhecimento filosófico, decorrendo nesse sentido o que secundário nesse 

fenômeno. O fenômeno mostra-se como um todo, porém é um todo que se 

apresenta de forma imediata como uma visão de mundo das aparências, não 

reconhecendo a essência verdadeira, o que denominou de pseudoconcreticidade. 
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Para atingirmos a essência, precisamos do fenômeno e de sua manifestação, 

no entanto, a representação do fenômeno e sua manifestação não pode ser uma 

qualidade natural da coisa e da realidade, mas sim, “uma projeção na consciência 

do sujeito, de determinadas condições históricas petrificadas” (KOSIK, 1995, p.19). 

Nesse sentido o mundo real ou totalidade concreta encontra-se oculto pelo mundo 

da pseudoconcreticidade, necessitando ser desvelado para que se aproxime da 

verdade, num processo de ir e vir do conhecimento em relação ao fenômeno 

analisado (Kosik, 1995). 

Para Martins (2006, p.11), “a epistemologia materialista histórico dialética, a 

compreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade encontra 

respaldo apenas na dialética entre singularidade, particularidade e universalidade”, 

evidenciando dessa forma a impossibilidade de construção do conhecimento 

objetivo tomando o particular ou o universal separadamente. Afirma que o processo 

do conhecimento pode-se iniciar pela particularidade, porém é somente com a 

análise dialética entre o singular e o universal que se chega ao conhecimento 

concreto. 

Marx (2008), ao apontar o método da economia política afirma que o concreto 

é a síntese de múltiplas determinações e constitui unidade no diverso. Para Marx, 

pode parecer mais correto iniciar pelo que há de mais concreto e real nos dados, isto 

é, a população “que é a base e sujeito de todo o ato social da população” (MARX, 

2008, p. 258). O autor está criticando os expoentes da economia política que não 

levavam em conta em suas análises as relações concretas estabelecidas no âmbito 

da produção. 

Para tanto propõe o método que considera correto, 

 
Se começasse, portanto, pela população, elaboraria uma representação 
caótica do todo e, por meio de uma determinação mais estrita, chegaria 
analiticamente, cada vez mais, a conceitos mais simples. Do concreto 
representado chegaria a abstrações cada vez mais tênues, até alcançar as 
determinações mais simples. Chegado a esse ponto, teria que voltar a fazer 
a viagem de modo inverso, até dar de novo com a população, mas dessa 
vez não como uma representação caótica de um todo, porém como uma 
rica totalidade de determinações e relações diversas (MARX, 2008, p. 258). 
 

Observa-se que o autor chama a atenção que na análise do fenômeno a ser 

estudado parece, em primeira vista, ser correto começar pelo real e pelo concreto, 

porém, se devidamente analisado, essa perspectiva mostra-se incompleta, pois não 

é suficiente observar o concreto para desvelar suas partes constituintes, porque, em 
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um primeiro momento, a realidade apresenta-se à consciência como representação 

plena e caótica do todo. Dessa forma, se deixado de lado as classes que compõem 

a população, essa passa a ser uma mera abstração, ou se, ignorarmos o trabalho 

assalariado e o capital sobre as quais repousam as classes sociais, essas se tornam 

palavras sem sentido. 

A análise dos dados foi realizada a partir da aplicação do método dialético do 

qual buscaremos interpretar a realidade por meio das categorias: teoria e prática, 

realidade, contradição, possibilidade e ideologia. As categorias teoria e prática 

devem ser compreendidas como um processo e não algo mecânico, como apontam 

MARX e ENGELS (2009, p.32):  

 
[...] são os homens que desenvolvem a sua produção material e o seu 
intercâmbio material que, ao mudarem essa sua realidade, mudam também 
o seu pensamento e os produtos de seu pensamento. Não é a consciência 
que determina a vida, é a vida que determina a consciência. No primeiro 
modo de consideração, parte-se da consciência como indivíduo vivo. No 
segundo, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos 
vivos e reais e considera-se a consciência apenas como a sua consciência. 

 
E acrescentam: 

[...] o homem também tem “consciência”. Mas também, logo de início, não 
como consciência “pura”. O “espírito” tem consigo de antemão a maldição 
de estar “preso” à matéria, a qual nos surge aqui na forma de camadas de 
ar em movimento, de sons, numa palavra, da linguagem [Sprache]. A 
linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência 
real prática que existe também pra mim, e a linguagem só nasce, como a 
consciência, da necessidade orgânica [Notdurft], do intercâmbio com outros 
homens. Onde existe uma relação, ela existe pra mim, o animal não se 
“relaciona” com nada, sequer se relaciona. Para o animal, a sua relação 
com outros não existe como relação. A consciência é, pois, logo desde o 
começo, um produto social, e continuará a sê-lo enquanto existirem homens 
(MARX e ENGELS, 2009, p 43-44). 

 
Portanto, a unidade buscada entre teoria e prática remonta a necessidade de 

compreensão de que a consciência é um produto social, resultado das relações 

sociais estabelecidas na vida em sociedade, é algo que se desenvolve e se modifica 

a partir das vivências individuais e coletivas, não sendo algo estático. 

As categorias realidade, contradição e possibilidade são categorias da 

dialética que contribuem para a aproximação do real. A explicitação e o 

desvelamento da realidade ao qual estamos imersos não se dão de forma imediata, 

pois o real não se manifesta imediatamente ao homem. Para chegar ao 
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conhecimento aproximado da realidade, é necessário fazer um esforço de ir além 

das “simples” aparências, como aponta Kosik (1976): 

 
O mundo da pseudo-concreticidade é um claro - escuro de verdade e 
engano. O seu elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a 
essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência se manifesta no 
fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou apenas sob certos 
ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não pé ele mesmo e vive 
apenas graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente, é 
mediata ao fenômeno e, portanto, se manifesta em algo diferente daquilo 
que é. A essência se manifesta no fenômeno. O fato de se manifestar no 
fenômeno revela seu movimento e demonstra que a essência não é inerte 
nem passiva. A manifestação da essência é precisamente a atividade do 
fenômeno (KOSIK, 1976, p. 11). 

 
A busca da realidade como real concreto exige que abandonemos certa 

eficiência cognitiva de tipo positivista, em que, ao assumir uma postura rigorosa e 

formalizada da atividade cognoscitiva de forma eficaz, obtém-se um conhecimento 

seguro. Temos em vista que a busca da realidade como real concreto não tem 

caráter meramente especulativo. Tal busca de aproximação do real não pode perder 

de vista a riqueza efetiva da realidade e sua complexidade inesgotável enquanto 

totalidade social. 

A categoria da contradição para Cheptulin (1982) é uma lei do conhecimento 

na perspectiva dialético-materialista histórico, isto é, uma categoria de análise que 

permite apreender para além dos antagonismos e anacronismos, os 

desenvolvimentos dos elementos internos que entram em conflitos, bem como seu 

processo de superação. 

 
[...] contradição não é uma coisa fixa, imutável, mas encontra-se em 
movimento incessante, em mudança permanente, passando das formas por 
inferiores às superiores, e vice-versa, enquanto os contrários passam um 
pelo outro, tornam-se idênticos, e a formação material que os possui 
propriamente entra em um novo estado qualitativo. (CHEPTULIN,1982, p. 
295). 

 
Cheptulin (1982) aponta para a atividade prática dos homens, baseada na 

utilização consciente da transformação da possibilidade em realidade. Segundo o 

autor, a possibilidade que tem diferentes aspectos e determinados alcances na 

prática, apresenta-se de forma concreta e abstrata. 

 
Uma possibilidade concreta é a possibilidade para cuja realização podem 
ser reunidas, no momento presente, as condições correspondentes; a 
possibilidade abstrata é uma possibilidade para cuja realização não há, no 
momento presente, condições necessárias. Para que esta última se realize, 
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a formação material que a contém deve transpor vários estágios de 
desenvolvimento (CHEPTULIN, 1982, p. 342). 

 
A direção do processo é norteada pelas necessidades de superação das 

contradições e pelas necessidades de construção de possibilidades de essência, 

uma vez que o horizonte desse processo é a transformação ampla. 

O conceito de ideologia servirá para analisar o conteúdo ideológico das 

políticas educacionais e seus reais objetivos. Para Marx e Engels (1999, p. 28), a 

ideologia é tida como "um conceito pejorativo, crítico, que implica ilusão, ou se refere 

à consciência deformada da realidade que se dá através da ideologia dominante". 

Em consonância com esse entendimento, Souza (2010, p. 26), afirma ser necessário 

“destacar a ideologia como fator condicionante na situação em que a educação se 

encontra, tendo em vista que ela tem no seu conteúdo uma relação de poder que 

acaba por reafirmar o status quo de uma determinada classe social”. E Mészáros 

(2004) nos alerta que o discurso ideológico domina as determinações dos valores 

que somos levados aceitar, sem questionamento tudo que nos apresenta. 

O método proposto por Marx parte da concepção de que “não é a consciência 

que determina a vida, é a vida que determina a consciência” (Marx e Engels, 2009, 

p. 32). Essa concepção suporta teoricamente seu método histórico e dialético, 

concebendo o trabalho em geral como o responsável pela criação humana e por sua 

subsistência. Não se trata, aqui, de qualquer trabalho, mas sim, o trabalho em geral, 

daquele capaz de qualificar o homem, relacionando sua subsistência ao contato 

direto com a natureza, a fim de modificá-la e, dessa forma, modificando a si mesmo. 

Essa é a modalidade de trabalho concreto, concebido por MARX (2001) como 

criador de valor de uso, em oposição ao trabalho abstrato, concebido como 

mercadoria, alienado, ou seja, o trabalho assalariado. 

A partir do referencial teórico buscamos estudar o fenômeno que se 

desenvolve na implantação do Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica 

– EMMTEC nas escolas públicas do Estado de Rondônia, buscando analisar nele o 

projeto de educação com mediação tecnológica, como modelo de reestruturação do 

ensino médio em Rondônia. 

Nosso campo de pesquisa está relacionado ao Estado de Rondônia por meio 

do estudo de leis, resoluções e decretos que embasaram a normatização do 

EMMTEC. Utilizaremos como fontes de dados a pesquisa bibliográfica e documental 

e a construção do questionário com questões abertas e fechadas, destinados a 
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professores, alunos e a sujeitos dos movimentos sociais e sindicais. A metodologia 

empregada consiste de um estudo de caso e representa o caso particular de duas 

Escolas, dentre tantas, do Governo do Estado de Rondônia. 

 
O caso é tomado como unidade significativa do todo e, por isso, suficiente 
tanto para fundamentar um julgamento fidedigno, quanto propor uma 
intervenção (...) [O caso] tanto retrata uma realidade quanto revela a 
multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma dada situação 
(CHIZZOTTI, 2000, p. 102). 

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas, que denominamos escolas A e 

B, com 5 professores e 20 alunos e com representantes dos movimentos sociais e 

sindicais dos municípios de Porto Velho (3) Ji-Paraná (1) e Rolim de Moura (1). 

Os sujeitos das escolas A e B, professores, alunos, foram assim 

denominados: P1, P2, P3 P4 e P5 (professor); A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 A11, A,12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20 (aluno). E assim foram 

denominados: M1, M2, M3, M4, M5 os movimentos sociais e sindicais. 

As análises dos documentos foram realizadas com base no referencial teórico 

ao qual adotamos. Os questionários (anexos) para professores, alunos e 

movimentos sociais foram aplicados no mês de agosto, possibilitando assim os 

resultados aqui expressos. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Percorrido esse caminho até aqui, apontamos agora como chegamos à 

implantação do Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica – EMMTEC em 

atendimento às demandas educacionais do Estado de Rondônia. 

 Como visto nos capítulos anteriores, a educação brasileira acompanha os 

modelos econômicos que o Estado adotou ao longo de sua história de formação, dessa 

forma orientando o tipo de educação oferecida à população. Assim como as constantes 

transformações no mundo do trabalho afetam diretamente as políticas educacionais 

submetendo-as a constantes reformas às quais visam atender às necessidades 

imperiosas do capital, orientadas pelos organismos multilaterais como BM, CEPAL 

entre outros. 

 Nesse contexto, analisamos a implantação do EMMTEC no Estado de Rondônia 

como modelo de reestruturação do ensino médio, e sua relação com a adoção das 

políticas educacionais emanadas dos organismos internacionais. 

 Termo comumente utilizado “Mediação” e “Mediação tecnológica”, porém sem a 

devida clareza. Nesse sentido nos perguntamos que sentido tem a mediação para o 

Governo do Estado? Qual é a definição de “Mediação”? Como poderíamos definir a 

“Mediação Tecnológica”? O que é mediação tecnológica na educação?  

Iniciamos a discussão apontando que nos documentos do Governo do Estado 

utilizados para a implantação do referido projeto não aparece nenhuma discussão 

sobre o que o Governo do Estado entende por “Mediação” ou “Mediação Tecnológica”.  

Partimos do referencial marxista de mediação para analisar o EMMTEC. 

Segundo o Dicionário do Pensamento Marxista - Bottomore (1988, p.264), Marx 

resignificou o termo em mediação identificando-o com o próprio trabalho: “Marx indicou 

o trabalho (ou diligência) como o mediador entre o homem e a natureza, identificando 

assim na atividade produtiva do ‘ser natural automediado’ a condição vital da 

autoconstituição’ humana”. 

O conceito de mediação tecnológica na educação pode ser compreendido como 

sendo “os procedimentos e as reflexões em torno da presença e dos múltiplos usos das 

tecnologias da informação na educação” (SOARES, 1999, p.29), ou ainda como: 

 
[...] os estudos das mudanças decorrentes da incidência das inovações 
tecnológicas no cotidiano das pessoas e grupos sociais, assim como o uso das 
ferramentas da informação nos processos educativos, sejam presenciais, 
sejam a distância (SOARES, 2002, p.18). 
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Entendemos “mediação” e “mediação tecnológica” como citada acima, e não 

como subentendido (por que não encontra a definição nos documentos do governo do 

estado) pelo Governo no sentido de a máquina substituir o papel do professor. Para 

nós a maquina é mecanismo e não o fim como apontado nesse modelo educacional. 

 Nesse sentido, analisamos o EMMTEC como modelo de reestruturação no 

ensino médio de Rondônia, e sua relação com as políticas educacionais orientadas 

pelos organismos internacionais. 

 

 
4.1 Educação com Mediação Tecnológica: Explicando o EMMTEC  

Segundo o “Plano Estratégico Rondônia de Oportunidade 2013-2018” (p.09), em 

sua introdução já aponta para a adequação do Estado às reformas advindas da década 

de 90: 

 
O advento da reforma do Estado e a estabilidade econômica, ocorridos a 
partir da década de 90, incutiram na Administração Pública brasileira a 
busca pelas boas práticas de gestão. Dois eventos foram fundamentais para 
a sedimentação desse valor: a Emenda Constitucional n. 19 e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Essas duas normas mudaram a 
forma de gerir o Estado, estabelecendo limites para gastos e impondo aos 
administradores públicos que utilizassem os recursos com economicidade e 
eficiência. 

 Observe que o Plano Estratégico do Governo de Rondônia já direciona para 

quais valores a administração em sua gestão pós reforma do Estado tende a adequar-

se: a Emenda Constitucional nº 19 que busca instalar no Brasil a administração pública 

gerencial, realizada por meio no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, ou 

como ficou conhecida a Reforma Administrativa. Essa Emenda busca a minimização da 

ação do Estado na sociedade, como se pode observar no Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado (1995, p.4): 

(1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 
mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, 
garantam a concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da 
competição internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação 
dos instrumentos de política social, proporcionando maior abrangência e 
promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do 
aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua "governança", ou seja, sua 
capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF busca a chamada “disciplina fiscal” 

muito importante para o país, porém que se tornou um instrumento de negação de 
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aumento salariais dos trabalhadores. A LRF está se tornando um dispositivo para negar 

investimentos no setor público, tendo em vista que os governos não estão melhorando 

a forma de gestão uma vez que que 16 anos depois de promulgada, 14 dos 27 Estados 

não cumpriram com os dispositivos legais dessa lei. 

Como aludido na seção 2 quando falávamos das transformações no mundo do 

trabalho e a educação, a reestruturação produtiva exige a implantação de um novo 

padrão de acumulação de capital, que tem como base a conservação da dependência 

estrutural imperialista. Esse processo de reestruturação produtiva exigiu um conjunto 

de reformas das quais possibilitasse a ampliação dos mercados. Nesse sentido, 

implantam nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento medidas que 

beneficiassem a ampliação do padrão de acumulação capitalista, por meio de 

orientações advindas dos organismos internacionais.  

Com base no processo de reestruturação produtiva que tem como base as 

demandas do capital, as políticas educacionais visam atender aos interesses do capital 

internacional. E nesse sentido surge uma visão que decreta a morte da educação em 

nome da racionalidade econômica. Assim buscam propor a redução dos conteúdos 

básicos e específicos, para enfatizar percursos e disciplinas de acordo coma atual 

“sociedade do conhecimento” com a justificativa de flexibilização, ou com a formação 

por “percursos” aligeirados, de baixo custo que, de uma maneira ou outra, atenderá a 

demanda reprimida. 

A LDB 9.394/96, em seu artigo 80 contempla a EaD que foi posteriormente 

regulamentada por meio do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 em seu 

artigo 30, inciso IV. Em seu artigo 1º, afirma que: 

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Com base nessas legislações foram surgindo no Brasil várias experiências de 

Educação a Distância e modalidades como o EMMTEC. 

A Educação com Mediação Tecnológica surge no Brasil, primeiro no Estado do 

Amazonas quando no ano de 2007 é aprovado pelo Conselho Estadual de Educação 

daquele Estado. Dados de 2014 demonstram que o programa atende a 2.715 

comunidades por meio de 905 escolas em áreas urbanas e rurais com 2.168 turmas 

distribuídas e 62 municípios do Estado, com um público de 29.371 alunos 
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(AMAZONAS, 2014). Logo essa experiência se espalha para vários outros Estados da 

Federação, entre eles, Bahia, Piauí, Alagoas e Rondônia atendendo hoje milhares 

alunos. 

Em Rondônia, as discussões para implantação do Programa iniciam em 2013, 

por meio de uma proposta de projeto de lei que foi aprovado em 2016. A proposta foi 

de atender aos 52 municípios do Estado. No ano de 2016 iniciaram os trabalhos 

atendendo a 85 escolas.  

O Projeto de “Ensino Médio com Mediação Tecnológica” tem como base legal a 

LDB nº 9.394/96. Foi estabelecido por meio da Portaria nº 680/2016GAB/ SEDUC, de 

08/03/2016 nas escolas da rede pública do estado de Rondônia. Tem como objetivo 

universalizar o acesso à última etapa da educação básica. 

 Nesse sentido, o EMMTEC, como projeto do Governo do Estado de Rondônia se 

constitui em: 

[...] uma alternativa administrativo-pedagógica para garantir o acesso e 
assegurar a qualidade no atendimento dos alunos concluintes do Ensino 
Fundamental, das comunidades rurais, cuja oferta atual, enfrenta além dos 
problemas qualitativos, a falta de vagas para atender a demanda e também 
para atender excepcionalmente a área urbana, nos municípios interioranos, 
haja vista que o déficit de professores habilitados atinge vários componentes 
curriculares do Ensino Médio (SEDUC/RO, 2016, p. 4). 

A justificativa do governo do Estado vem no sentido de que o EMMTEC é uma 

alternativa para garantir acesso e assegurar a qualidade no atendimento aos alunos 

nas comunidades de difícil acesso e com déficit de profissionais habilitados. Observa-

se que a justificativa do governo do Estado está pautada em uma visão – como 

anteriormente apresentada – de uma educação como mecanismo 

econômico/mercadoria, isto é, a busca de redução dos investimentos econômicos na 

educação como rezam as orientações, também, dos organismos internacionais. Isso 

fica claro na fala da então Secretaria da Educação no período de implantação do 

EMMTEC: 

São 80 escolas que são assistidas pelo projeto, nós temos 8 professores 
habilitados para atender toda nossa grade curricular, seriam necessários hoje 
contratar 712 professores se nós tivéssemos que suspender a mediação hoje, 
eu teria que colocar pra dentro 712 professores. Supondo que precisaríamos 
contratar 4 profissionais para cada unidade, com uma média de salário que nós 
temos hoje na folha, nós teríamos ali um milhão e sessenta e oito mil 
(1.068.000,00) por mês o que equivale a treze milhões oitocentos e oitenta e 
quatro mil (13.884.000,00) por ano. O que vai equivaler ao período do contrato 
com o Instituto Federal a quarenta e um milhão seiscentos e cinquenta e dois 
mil (41.652.000,00). Então veja senhores, com a mediação eu vou gastar vinte 
(20) e com a não mediação, correndo o risco de fazer concurso e o cara nem tá 
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lá pra dá aula, quarenta e um milhões setecentos e cinquenta e dois (41. 
752.000,00) (Transcrição de fala). 

 Como podemos observar o Governo substitui os 712 professores necessários 

para a educação presencial por 8 professores, em uma política clara de barateamento 

do custo da educação. Além de apontar para a negação em se fazer concurso público, 

pois o Governo pressupõe que “o cara nem tá lá para dá aula”. Novamente ficam claro 

as orientações do Governo do Estado em fazer a gestão da educação como se fosse 

uma mercadoria e não como um projeto para o desenvolvimento do Estado. O Governo 

do Estado tem como objetivo geral: 

Implantar o Ensino Médio regular concomitante ao ensino profissional com 
Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, conforme 
orienta o princípio constitucional quanto a obrigatoriedade gradativa da 
universalização do Ensino Médio até 2016 (SEDUC/RO, 2016, p. 11). 

O governo utiliza os dados apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE-RO- 2014), que aponta taxas acima de 24% dos jovens com idade 

entre 14 e 17 anos estão fora da escola, para justificar a necessidade do projeto de 

Ensino Médio com Mediação Tecnológica.  

Figura 1: Mapa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia sobre 

universalização do ensino médio em Rondônia (TCE/RO -2014). 
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Fonte: PNAD/IBGE, 2014 (adaptado) 

A figura 1 demonstra que 24% dados jovens com idade entre 14 e 17 anos 

encontram-se fora da escola. A justificativa do Governo do Estado para a implantação 

do EMMTEC está pautada na própria falta de execução de suas responsabilidades em 

anos anteriores para com a educação básica de nosso Estado, a execução de 

concurso público. O projeto tem como objetivos específicos: 

 
Estabelecer as diretrizes para o Ensino Médio Presencial com Mediação 
Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, ofertando o Ensino 
Médio progressiva e cumulativamente, em três anos, a estudantes das 
localidades de difícil acesso, com demanda reprimida e déficit de profissionais 
qualificados.   
Favorecer o acesso, permanência e êxito do aluno no Ensino Médio, com a 
presença de professores e uso da tecnologia, remetendo diretamente às 
atividades relacionadas à aplicação dos conhecimentos e habilidades 
constituídas ao longo da educação básica, coerente com a diversidade cultural 
dos alunos (SEDUC/RO, 2016, p. 11). 
 

Os objetivos do projeto apontam para a sua implantação em localidades de difícil 

acesso e principalmente nas zonas rurais. No entanto observamos que o projeto vem 

sendo implementado em cidades do eixo rodoviário do Estado (BR-364), a exemplo de 

Porto Velho com 15 escolas contempladas (algumas dentro da cidade), Ariquemes com 

15, Jaru com 10, Ouro Preto com 4, Ji-Paraná com 8, Presidente Médici com 2, Cacoal 

com 2, Pimenta Bueno com 5 e Vilhena com 11. Todos esses municípios como podem 

ser observados no mapa são próximos à BR – 364, não justificando a nosso ver como 

localidade de difícil acesso: 

Figura 2: Mapa rodoviário do Estado de Rondônia. 
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Fonte: Infoescola, 2012 (adaptado)
6
. 

 
Com a justificativa de expandir o acesso ao ensino médio como vem sendo 

exigido pelo governo Federal a partir da Emenda Constitucional nº 59 de 11 de 

novembro de 2009, o governo do Estado de Rondônia aponta como justificativa para o 

EMMTEC: 

Destina-se prioritariamente, a democratizar o acesso de adolescentes, jovens e 
adultos das comunidades rurais dos municípios rondonienses à última etapa da 
Educação Básica, adotando a mesma solução idealizada e implementada 
pela SEDUC/AM, - que passou - a utilizar as modernas tecnologias de 
informação e comunicação para vencer as barreiras geográficas regionais 
e escassez de professores habilitados (SEDUC/RO, 2016, p. 5).  

Tendo como base as mesmas justificativas do Projeto do Estado do Amazonas, - 

com realidade bem diferente que da nossa - o Governo do Estado de Rondônia se 

utiliza de um discurso que vai se “utilizar as modernas tecnologias de informação e 

comunicação”, com o intuito de convencer os jovens a aceitarem o EMMTEC como 

mecanismo de acesso a tecnologia: 

[...] acentuada é a diversidade regional no Estado, constituído de inúmeras 
localidades de difícil acesso, com estradas sem pavimentação, problemas de 
atoleiros na época das chuvas, áreas alagadas, grande extensão de terras 
destinadas a Reservas e Unidades de Conservação. Esses obstáculos 
mencionados, somados a outros, dificultam e em alguns casos impossibilitam a 

                                                 

6  http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/11/mapa-rodoviario-rondonia.pdf 

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/11/mapa-rodoviario-rondonia.pdf
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oferta educacional do Ensino Médio do Campo, sobretudo considerando a falta 
de professores habilitados para atender o crescimento da demanda nesses 
segmentos populacionais, este último, compromete também o atendimento na 
área urbana, principalmente nos municípios do interior do Estado [...] 
(SEDUC/RO, 2016, p.6). 

Com base na experiência do Estado do Amazonas - extensão e formação bem 

distinta do nosso Estado - nosso Estado tem quase que em sua maioria as cidades 

formadas ao entorno da Rodovia o que não justifica citar o Amazonas como modelo a 

ser seguido. Porém:  

[...] Objetivando solucionar essa problemática educacional e estabelecer 
avanços substanciais na ampliação do atendimento nas comunidades rurais o 
Governo do estado, por meio da SEDUC/RO em parceria com o IFRO, com o 
fulcro na resolução n° 1 de 02 de fevereiro de 2016, propõe a implantação do 
Ensino Médio regular concomitante ao ensino profissional com Mediação 
Tecnológica, tendo como firme propósito garantir condições sociais dignas para 
os jovens das populações rurais, oferecendo-lhes uma educação com padrão 
de qualidade que possibilite a continuidade dos estudos, a construção e 
reconstrução de conhecimentos para o exercício da cidadania, o oportunizando 
a inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento econômico do Estado 
(SEDUC/RO, 2016). 

 

Observa-se que a justificativa do governo do Estado está na universalização e 

na criação de condições sociais dignas para os jovens das populações rurais, como 

mostram inúmeras pesquisas, a escola do campo nunca foi prioridade para nenhum 

dos governos de nosso Estado. Apesar das inúmeras iniciativas de Educação rural, 

essas nunca foram discutidas com a comunidade para melhor atender a suas 

demandas. As comunidades têm experiências de escolas que poderiam ser exemplo 

para o Governo do Estado quando se trata de educação do campo a exemplo das 

Escolas Famílias Agrícolas e o próprio Instituto Abaitará, sob responsabilidade do 

próprio Governo do Estado. Falta, portanto, parte do Governo esse diálogo com as 

comunidades no sentido de implantação de um modelo de educação do campo que 

venha ao encontro dos anseios da comunidade camponesa tendo em vista que 

existe no Estado uma longa experiência em educação do campo.  

A proposta de universalização da educação aos jovens por meio do EMMTEC 

se ampara no ensino por meio de: 

[...] uma moderna plataforma de telecomunicação, para oferecer a veiculação 
de conteúdo programático modular/ano, por meio de Solução de 
Videoconferência, incluindo acesso simultâneo a Internet em Banda Larga & 
Alocação de equipe multidisciplinar para apoiar a coordenação pedagógica da 
SEDUC/RO na implantação e operacionalização do projeto (SEDUC /RO, 
2016, p. 5).  
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Isto é, uma proposta que tem por base a telecomunicação para veiculação de 

conteúdos aos alunos, porém o Estado de Rondônia, segundo a Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel (2014), possui a 3ª pior internet banda larga fixa do país. O 

EMMTEC propõe a veiculação do conteúdo por meio de uma metodologia que 

As aulas serão transmitidas pela televisão, em tempo real, proferidas pelo 
professor ministrante, do estúdio localizado em Porto Velho, as quais o aluno 
assiste na sala interativa da escola de sua comunidade. Orientado por um 
professor que estará presente em sala, chamado de professor presencial, o 
aluno interage com o professor ministrante, posicionando-se diante de uma 
webcam, que transmitirá sua imagem, sua voz e dados, do que resultará um 
diálogo efetivo, em tempo real, garantindo a completa comunicação entre os 
participantes do processo de ensino e aprendizagem (SEDUC/RO, 2016, p. 
35). 

A metodologia proposta pelo EMMTEC como se pode constatar indica para a 

substituição dos professores em sala de aula pelo atendimento, no qual a comunicação 

será realizada pela webcam com o acompanhamento de um professor presencial. O 

projeto desenvolve-se a partir do uso de tecnologias que têm por base as 

telecomunicações e nesse caso, depende de outras estruturas para seu efetivo 

funcionamento, como exemplo a rede elétrica que não é elemento existente em todas 

as comunidades do Estado de Rondônia.  

Outro ponto do qual levantamos aqui é a possibilidade do ponto de vista 

pedagógico de durante uma aula o professor ministrante atender dúvidas de alunos 

de todo o Estado, tendo em vista que atenderá neste momento mais de 4 mil alunos. 

Aqui remontamos a legislação, a qual aponta que um professor nos anos finais do 

ensino médio deve atender a 40 alunos. Nesse caso, o professor passará a atender 

milhares de alunos. Segundo a afirmação do Governo do Estado, o Ensino Médio 

Presencial com Mediação Tecnológica: 

 
[...] está em total consonância com a legislação vigente, obedecendo 
prioritariamente a Constituição Federal, considerando a nova redação do Art. 
208 inciso I, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 
novembro de 2009, que determina como dever do Estado “educação básica 
obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que nela não tiveram acesso em 
idade própria” e, determina também, a competência prioritária do Estado no 
atendimento a adolescentes, a jovens e adultos no Ensino Médio, conforme art. 
211,§ 3º, assegurando-lhes o acesso a este nível e a sua permanência nele e, 
no § definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização 
do ensino obrigatório”.4º que reafirma “na organização de seus sistemas de 
ensino, os Estados e os Municípios (SEDUC/RO, 2016, p. 10). 
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 O que percebemos aqui é uma leitura equivocada da legislação educacional 

buscando interpretá-la de acordo com os interesses de empresas que querem uma 

educação fácil de comercializá-la, isto é, a mercantilização a educação.  

O projeto de Lei nº 3.846 de 4 de julho de 2016, que institui o Projeto Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC no âmbito da Secretaria de Estado da 

Educação, em seu art.1º aponta que o EMMTEC será implantado “aos estudantes 

que residem na zona rural, cujas localidades são de difícil acesso, com demanda 

reprimida ou em localidades onde houver carência de profissionais habilitados” 

(RONDÔNIA, 2016, p.1). Como afirma Kuenzer (2006, p. 880), essas políticas que 

são apontadas como processo de democratização da educação, “precarizam-se os 

processos educativos, que resultam em mera oportunidade de certificação, os quais 

não asseguram nem inclusão, nem permanência”. Ou ainda, como afirma Mészáros 

(2005, p.36), essa educação ofertada a todos tem a função não só de fornecer “o 

pessoal necessário à maquinaria produtiva e a expansão do sistema capitalista”, 

mas também de “gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes”,  

 Se agora implantado como lei estadual cabe-nos compreender a forma como 

se chegou a sua implantação. 

 O Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC foi 

encaminhado à Câmara de Deputados do Estado de Rondônia e aprovado tornando 

o projeto de Lei nº 3.846, de 4 de julho de 2016. Em seu art.1º afirma que,  

 

Fica instituído o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica no âmbito 
da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com o objetivo de 
implantar o Ensino Médio com Mediação Tecnológica aos estudantes que 
residem na zona rural, cujas localidades são de difícil acesso, com 
demanda reprimida ou em localidades onde houver carência de 
profissionais habilitados (RONDÔNIA, 2016, p.1) 

  
O projeto estabelece em seu primeiro artigo que tem como objetivo atender 

“aos estudantes que residem na zona rural, cujas localidades são de difícil acesso”.  

 O EMMTEC foi criado pela SEDUC/RO a partir das experiências da 

SEDUC/AM e tem como base legal a LDB nº 9.394/96, as Resoluções nº 04/2010 – 

CNE/CEB, a nº. 2/2012 – CNE/CEB, nº 095/2003-CEE/RO e a nº 1.166-CEE/RO. 

Sendo estabelecida por meio da Portaria nº 680/2016-GAB/SEDUC de 03 de março 

de 2016.  
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As discussões para implantação do EMMTEC iniciam no Estado de Rondônia 

em 2011 quando a gestora da SEDUC, na época, conhece o Centro de Mediação 

Tecnológica do Amazonas. Em 2013 é apresentado ao Poder Executivo um projeto: 

 
Como estratégia para a implantação do Emitec, a SEDUC poderá celebrar 
parcerias, convênios ou termos de cooperação com os municípios, através 
de suas redes de ensino, para a utilização das escolas existentes. Além 
disso, o Governo do Estado ficará autorizado a dotar as comunidades que 
serão atendidas pelo Programa de uma rede de comunicação multimídia 
(dados, voz e imagem) por meio de uma moderna plataforma de 
telecomunicações, incluindo acesso simultâneo a internet em banda larga 
(SILVA, 2013, p.02). 

 

Desde então a proposta do EMMTEC ronda a casa de lei do Estado de 

Rondônia, por meio da SEDUC, ganhando expressividade no final de 2014 quando 

assume em 3 de dezembro desse mesmo ano, a nova Secretária de Educação. 

Essa desenvolve trabalho junto ao governador do Estado na perspectiva de assim 

como no Estado do Amazonas implantar no Estado de Rondônia o projeto de Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica. 

Depois de elaborado o EMMTEC pela SEDUC/RO tendo por base o projeto 

da SEDUC/AM, em 13 de abril de 2016 a então secretária foi recebida pela 

Comissão de Educação para esclarecer a implantação do EMMTEC:  

 
A secretária explicou que o método foi implantado em razão do colapso de 
professores que vive o país. Citou que as pessoas não apresentam mais 
predisposição para a docência, para a licenciatura, pois, segundo ela, está 
cada vez mais fácil a forma de monitorar a qualidade de ensino e a 
avaliação do desempenho dos professores dentro da sala de aula. 
“E não é por causa de salário, pois à medida que se avalia a qualidade de 
ensino, muitos professores acabam pedindo exoneração e grande parte, 
quando percebe que ensinar não é a sua praia, entra com laudo médico, e 
assim vamos ficando sem professores”, explicou (PEREIRA, 2016, p. 02). 

 
A justificativa da implantação do EMMTEC devido ao “colapso de professores 

que vive o país” demonstra, entre outras coisas, a falta de um estudo sério por parte 

do Governo do Estado sobre o tema. Pinto (2014) demonstra por meio de estudos 

que levem em conta a carga horária de cada componente curricular e a carga 

horária docente, que nos anos finais no ensino fundamental e o ensino médio não há 

falta de professores: 

 
Ora, o que os dados indicados até aqui apontam é que, longe do que se 
imagina, não há no Brasil, um problema generalizado de falta de 
professores formados aptos a lecionar em suas áreas de formação. O 
problema persiste apenas em física (PINTO, 2014, p. 8). 
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O autor demonstra que não há falta de professores generalizada como alega 

o Governo do Estado, o que há é a desvalorização do profissional de educação que, 

muitas das vezes, é colocado a lecionar fora de sua área de formação.  

Segundo Pinto (2011, p.12), há a necessidade de discutir a melhoria efetiva 

da remuneração docente. Segundo o autor, o ensino médio no Brasil no ano de 

2014 tinha 395.846 professores, recebendo uma média salarial de R$ 1.916 reais, 

com um limite inferior de R$ 1.847 e superior de 1.985, com uma jornada semanal 

entre 23,2 a 20,5 em horas de trabalho: 

 
[...] o mais grave é que com a expansão totalmente irresponsável de 
licenciaturas na modalidade EAD, cujos alunos são reconhecidamente 
menos preparados que os alunos dos cursos presenciais, a tendência é 
achatar ainda mais os salários, dada a grande oferta, afugentando da 
profissão exatamente os docentes mais bem preparados que o país tanto 
precisa para melhorar a qualidade de seu ensino. Qualquer política, no 
momento, de estímulo à expansão de vagas, em especial na modalidade 
EAD é um grave equívoco, com consequências danosas para a educação 
brasileira. 

 
A expansão do ensino na modalidade EAD provocou, segundo o autor, a 

diminuição na procura de cursos de licenciatura presenciais que é o responsável 

pela formação de professores e também que a formação na modalidade EAD com 

alunos menos preparados leva à diminuição dos salários dos docentes no país. 

Em outro estudo do Conselho Nacional de Educação (2007, p. 9) aponta que: 

 
[...] o Brasil é um dos países que menos paga aos seus professores. É o 
que demonstrou um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), apresentado em Paris, durante as comemorações do Dia 
Internacional do Professor, realizadas em 38 países, entre eles, o Brasil. O 
levantamento revelou que um número cada vez menor de jovens está 
disposto a seguir a carreira do magistério. E os baixos salários praticados 
constituem uma das principais causas apontadas para isto, senão a mais 
importante. 

 
Portanto, a afirmativa do Governo do Estado, por meio de sua Secretária de 

Educação, não faz jus ao real contexto da educação brasileira, e sim como já 

confirmado, querem apenas a redução de custos em detrimento de uma educação 

realmente de qualidade. 

Logo em seguida, no dia 22 de abril de 2016, foi realizada a assinatura do 

convênio entre o Governo do Estado de Rondônia via SEDUC/RO e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO para a transmissão 

das aulas. O Convênio de duração de três anos tem como objetivo de que o IFRO 



128 

 

possa disponibilizar a oferta de 22 mil vagas em cursos de nível médio regular 

concomitante ao ensino profissional e superior em 179 polos espalhados pelo 

Estado, além de atender a toda a rede estadual de ensino por meio da Mediação 

Tecnológica. 

Como afirmou o então Diretor do Campus Porto Velho Zona Norte, o objetivo 

é “democratizar o acesso à educação de nível médio em localidades com escassez 

de professores da área propedêutica”:  

 
A iniciativa também pretende levar a educação profissionalizante mediada 
por tecnologia a regiões de difícil acesso, como zonas rurais, áreas carentes 
e áreas indígenas. Com essa ação, o IFRO dá um importante passo para o 
alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) do Governo 
Federal (IFRO, 2015, p. 1). 

 
O Convênio foi assinado também na perspectiva de cumprimento das metas 

de matrículas do IFRO juntamente com as exigências do Governo Federal na 

expansão da modalidade de educação EAD, sem a preocupação de uma educação 

que atenda as reais necessidades dos povos camponeses, indígenas e povos da 

floresta.  

Sendo bem sinceros, os gestores demonstram que os objetivos com os quais 

estão preocupados são com o cumprimento de metas do Governo do Estado e do 

IFRO, procurando aumentar o número de alunos matriculados sem a preocupação 

com a qualidade educacional ofertada aos alunos, tendo em vista as críticas 

apontadas a essa modalidade de ensino se comparada ao presencial.  

Em 8 de março sai a Portaria nº 680/2016 - GAB/SEDUC que implanta o 

Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica, nele, em seu artigo 3º 

apresenta uma contradição que deve ser discutida: 

 
Art. 3º As aulas do Projeto do Ensino Médio com Mediação Tecnológica 
serão realizadas pelo professor ministrante, principalmente em tempo real, 
no estúdio localizado em Porto Velho - RO. 
Parágrafo único. Poderão ser utilizados telaulas gravadas como recurso 
tecnológico de atendimento aos componentes curriculares, quando 
necessário. 

 

Em inúmeros momentos o Governo justifica que as aulas serão presenciais, 

sem prejuízo para os alunos, no entanto na aprovação da portaria de implantação do 

projeto, afirma que as aulas serão ministradas “principalmente em tempo real” e 

“poderão ser utilizadas teleaulas gravadas como recurso tecnológico”, demonstrando 

assim que não há por parte do governo a certeza da oferta dessa modalidade de 
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ensino na forma como divulga. Além de vários momentos que as aulas são 

transmitidas em pen drive para as escolas para que essas transmitam aos alunos. 

Logo em seguida, tivemos a suspensão da apresentação do projeto em 23 de 

maio de 2016 por parte do Conselho Estadual de Educação por um prazo de 45 dias 

a pedido dos movimentos sociais como MAB, Liga Camponesa, FETAGRO, MPA e 

Território da Cidadania, no sentido de aprofundar as discussões sobre o projeto. 

Após o projeto já estar sendo implantado e encontrar resistência na 

mobilização dos movimentos sociais e sindicais, o Governo do Estado, a pedido do 

Deputado Lazinho, convida a população para uma Audiência Pública que ocorreu 

dia 23 de junho de 2016. Nessa, movimentos como o MAB, Liga camponesa, MPA, 

MST, Via Campesina, Território da Cidadania, sindicais como a FETAGRO, 

SINTERO, CUT e UNIR, representantes da comunidade e movimento estudantil se 

fizeram presentes e puderam demonstrar sua insatisfação com o EMMTEC. 

Estiveram também presentes órgãos governamentais como Ministério Público, 

Tribunal de Justiça e SEDUC defendendo o projeto. 

Os movimentos sociais e sindicais, pais e discentes apontam que “a 

mediação tecnológica passou de exceção à regra, e estava sendo implantada 

indiscriminadamente em locais que poderiam ter professores” (SINTERO, 2016, p.1). 

 Como podemos observar, a fala remete ao que já anteriormente 

identificamos, de que o Governo do Estado, ao encaminhar o projeto de Lei, afirma 

que esse seria implementado em “locais de difícil acesso”, porém ele está sendo 

implantado indiscriminadamente nos municípios do eixo da BR 364, localidade que 

não se caracteriza difícil acesso. 

 Considera-se, ainda, a intervenção feita pelos alunos/as: 

 
Alguns alunos de escolas onde o projeto foi implantado também puderam 
externar suas opiniões. Duas alunas disseram que a mediação tecnológica 
está ajudando a melhorar o aprendizado. Uma delas disse “embora o 
projeto seja bom, o melhor mesmo seria a presença de professores em sala 
de aula”. (SINTERO, 2016, p. 1).

7
 

  
Nessa fala vemos que os alunos percebem a melhor qualificação dos 

professores do programa, porém percebem também que seria melhor ter 

professores em sala de aula. 

A mãe de um aluno fez a seguinte declaração: 

                                                 
7 Disponível em: http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-
audiencia-publica-na-ale.html. Acesso em 8 de maio de 2017. 

http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
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Uma mãe de aluno criticou o projeto e deu um depoimento emocionante 
dizendo que agora a filha tem aulas pela televisão, e que na localidade onde 
mora não tem energia elétrica nem internet, por isso a mediação tecnológica 
não trouxe benefícios. (SINTERO, 2016, p. 1).

8
 

   
Observa-se que os pais dos alunos que vivem a realidade concreta - 

diferentemente da SEDUC e do Governo do Estado - da educação que recebem 

sabem muito bem que a falta de estrutura não possibilita essa modalidade de 

educação mesmo que ela fosse a modalidade adequada para a educação de seus 

filhos. O que explica que uma mãe de aluno possa afirmar que a Mediação não 

trouxe benefícios, e a SEDUC e o Governo do Estado continuam afirmando que 

essa é a única modalidade de ensino possível para atender a todas as regiões do 

Estado? Somente aos interesses escusos das políticas educacionais podem explicar 

tais contradições. A fala também está em consonância com a problemática que a 

Anatel aponta que Rondônia tem a 3ª pior internet banda larga do país. 

Representando os professores do Estado, o presidente do SINTERO, diz que 

os trabalhadores da educação são contrários ao EMMTEC. E reafirmando o 

posicionamento contrário da categoria de profissionais da educação disse que, 

 
[...] a educação em Rondônia tem muitos problemas, e que um deles é a 
falta de professores. Mas a solução, conforme destacou e tem defendido, é 
a realização de concurso para o preenchimento das vagas, e não a 
implantação indiscriminada de qualquer projeto. Manoel Rodrigues 
disse que antes de criar ou implantar um projeto o governo deveria dialogar 
com a comunidade e discutir com quem entende do assunto, que são os 
trabalhadores em educação, pois, do contrário, em vez de solucionar um 
problema o governo prejudica ainda mais a qualidade do ensino”. (Grifos 
nossos). (SINTERO, 2016, p. 1).

9
 

  
 A fala remonta à falta de diálogo do então Governador para com a sociedade 

quando se trata de implantação das políticas públicas no Estado. 

Após a Audiência foram tirados alguns encaminhamentos:  

 
1) seja criado um projeto para formação de professores em Educação do 
Campo; 2) seja constituída uma coordenadoria de Educação voltada para o 
campo; 3) Valorizar os educandos do curso de Licenciatura em Educação 
do Campo; 4) A participação dos movimentos sociais em todos os 
processos de formação de educação do campo; 5) Que se cumpra a Lei de 
Diretrizes e base em que trata da Educação do Campo e; 6) Seja elaborado 
um “TAC” (termo de ajuste de conduta) entre estes envolvidos na Educação 

                                                 
8 Disponível em: http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-

audiencia-publica-na-ale.html. Acesso em 8 de maio de 2017. 
9 Disponível em: http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-
audiencia-publica-na-ale.html. Acesso em 8 de maio de 2017. 

http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
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para estabelecer critérios no Projeto Mediação Tecnológica. (SINTERO, 
2016, p. 1)

10
. 

   
Tal pauta de reivindicações apresentada pelos movimentos sociais e sindicais 

vem de uma longa experiência de trabalho e luta na educação. 

Pelo que apuramos perante os movimentos sociais e sindicais mesmo com a 

audiência não houve por parte do Governo qualquer iniciativa em atender às 

reivindicações/encaminhamentos tirados na Audiência Pública. 

Tivemos ainda antes da votação do projeto de lei, no dia 15 de agosto de 

2016, por parte do Conselho Estadual de Educação a votação de alteração no 

projeto do EMMTEC. 

E no dia 4 de julho de 2016 foi aprovado pela Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia por 17 votos a favor e 5 contra o Projeto de Lei nº 3.846/2016 

que institui o Projeto do Ensino Médio com Mediação Tecnológica no Estado de 

Rondônia.  

 

4.2 O modus operandi do Governo do Estado de Rondônia para a implantação 

do EMMTEC 

 
 A democratização do ensino médio é obrigatória na legislação vigente, e no 

Art. 206 da Constituição Federal, temos garantida a gestão democrática, na qual 

aparece novamente na LBB nº 9394/96, no seu Art 3º e no PNE 2014-2024, no seu 

Art. 2º, Inciso VI que diz da “promoção do princípio da gestão democrática da 

educação pública”. E o próprio Governo do Estado que instituiu a Lei nº 3.162 de 27 

de agosto de 2013 “dispõe sobre a Gestão Democrática na Rede Pública Estadual 

de Rondônia” que aponta para o princípio da gestão Democrática como base para o 

funcionamento do ensino pública. 

 A LDB em seu Art. 14 aponta para a necessidade de cumprimento do 

princípio da gestão democrática na educação básica: “I – a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II 

participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (BRASIL, 2015, p.15).  

                                                 
10 Disponível em: <http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-
audiencia-publica-na-ale.html>. Acesso em 8 de maio de 2017. 
 

http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
http://www.sintero.org.br/noticia/2016/06/23/mediacao-tecnologica-e-criticada-em-audiencia-publica-na-ale.html
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 Diante do exposto e considerando o princípio da gestão democrática, nos 

questionamos em que momento o Governo do Estado de Rondônia apresentou e 

discutiu com a comunidade escolar o Projeto de Ensino Médio com Mediação 

Tecnológica?  

Ainda com base no Decreto nº 5.622/2005, que regulamenta o Art. 80 da 

LDBN 9.394/961, o qual discorre em seu Art. 30 que: 

 
As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão 
solicitar autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos 
sistemas de ensino, para oferecer os ensinos fundamental e médio a 
distância, conforme § 4o do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996, 
exclusivamente para: 
I - a complementação de aprendizagem; ou 
II - em situações emergenciais. 

 
 Ressaltamos que o EMMTEC não corresponde à “complementação de 

aprendizagem”, tendo em vista que a aprendizagem ocorre aqui por meio da 

transmissão via TV e não caracteriza como justifica o projeto “situações 

emergenciais”, já que como visto anteriormente o projeto será implantado nos 

municípios e zonas rurais, onde muitos desses não caracterizando difícil acesso, 

portanto não sendo situações emergentes. 

 Questionamos ainda o fato de o projeto EMMTEC afirmar que  

 
A estrutura curricular do Ensino Médio Presencial com Mediação 
Tecnológica objetiva, por meio dos princípios da contextualização e da 
interdisciplinaridade, vincular a educação ao mundo do trabalho e à 
prática social (RONDÔNIA, 2013, p. 13) (Grifos nossos). 

 
 Tendo por base que o “atendimento será efetivado por meio de uma moderna 

plataforma de telecomunicação, para oferecer a veiculação de conteúdo 

programático modular/ano, por meio de Solução de Videoconferência [...]”, como a 

SEDUC afirma oferecer “contextualização e da interdisciplinaridade” em aulas 

produzidas em série para veiculação em todo o Estado (comunidades, indígenas, 

camponesas, quilombolas, ribeirinhas, e na cidade) e em conteúdos oferecidos 

modularmente e em aulas? 

Com base nesses questionamentos passamos analisar o EMMTEC como 

modelo de reestruturação à mercantilização do ensino médio em Rondônia. 

 
4.2.1 Ensino Médio das escolas do campo e da cidade e os propósitos do 

EMMTEC 
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 Partimos do entendimento de que o Estado de Rondônia está submetido às 

políticas educacionais nacionais e como ele tem direcionado suas políticas para 

atendimento aos princípios neoliberais por meio dos financiamentos advindos de 

organismos internacionais, também aqui a educação deixa de ser um direito e passa 

a ser um serviço como outro qualquer, sem a garantia de seguridade pelo Estado. 

 Como identificado em capítulos anteriores, as transformações no mundo do 

trabalho e a dependência do Estado brasileiro leva as políticas educacionais a 

seguirem os direcionamento dos organismos internacionais buscando adaptar a 

educação às necessidades do capital e não à resolução dos problemas 

historicamente enfrentados pela população. 

Em Rondônia não é diferente, mesmo que os inúmeros governos afirmam a 

importância da educação e a defesa da escola, verificamos na prática que as 

escolas do Estado de Rondônia encontram-se em estado deploráveis, sem 

condições materiais, de recursos e pedagógicos. 

A estratégia para a educação no Estado de Rondônia foi estabelecida no 

Plano Estadual de Educação do Estado de Rondônia – PEE/RO (2014-2024) de 

2015, com base em várias bases de dados. 

Dados do Índice de desenvolvimento da educação Básica – IDEB (INEP, 

2014) demonstram que o Estado de Rondônia apresenta os seguintes resultados. 

Entre 2007 e 2013 o IDEB do Estado de Rondônia total nos anos iniciais foi 

de 3,7 para 4,7 nos critérios de cumprimento de metas estabelecidos pelo Governo 

Federal. No ano de 2007 a meta era de 3,7, o Estado de Rondônia atingiu 4,0 e em 

2013 a meta era 4,7 e atingimos 5,2, significando que nos anos iniciais alcançamos 

as metas. Nos anos finais observamos que em 2007 a meta era 3,4 e atingimos a 

meta com exatamente 3,4, enquanto que em 2013 a meta era 4,2 e ficamos com 

média de 3,9, demonstrando assim que houve uma elevação nos níveis, porém não 

o suficiente para atingir as metas estabelecidas. 

Em relação ao ensino médio, o Governo do Estado por meio do PEE/RO 

(2014-2024) afirma que: 

 
Apesar das ações desenvolvidas pelo Governo Federal e o Ministério da 
Educação, dentre os quais destacam-se o Plano Nacional de Educação 
2001-2010 (Lei nº 10.172/2001), a criação do FUNDEB (Lei nº 
11.494/2007); Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e a 
ampliação da obrigatoriedade da escolarização, resultante da Ementa 
constitucional nº 59 de novembro de 2009, os sistemas de ensino ainda não 
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alcançaram as mudanças necessárias para alterar o contexto educativo e 
atender as necessidades dos estudantes do Ensino Médio, tanto nos 
aspectos da formação para a cidadania como para o mundo do trabalho 
(RONDÔNIA, 2015, p. 39-40). 

  
 Isto é, as ações do Governo Federal no sentido da implantação das políticas 

educacionais não estão surtindo os efeitos desejados quando se vê a realidade da 

educação, e principalmente do ensino médio no Brasil. 

Segundo o mesmo PEE/RO, com base em dados do INEP 2013, aponta que 

o ensino médio no Estado esta dividido da seguinte forma por unidades 

administrativas. 

Tabela 1: Escolas que atendem o Ensino Médio regular (2013) 

Dependência Administrativa Localização Quantidade de Escolas 

Estadual Urbana 150 
 Rural 28 
Total 178 
Federal Urbana 4 
 Rural 2 
Total 6 
Municipal Rural 0 
Particular Urbana  36 
 Particular 7 
Total  43 

Fonte: CEPIE/SAE/GE/SEDUC/2013 (adaptado PEE/RO, 2014). 

 
O Ensino médio em 2013 contava com 150 escolas na área urbana e 28 na 

zona rural, isto é, 81,3% das unidades escolares em 2013 encontravam-se na área 

urbana e somente 18,6% na zona rural. Observe que a grande maioria das escolas 

do Estado de Rondônia encontra-se na zona urbana, não justificando a tão 

propalada alegação do governo do Estado por meio da SEDUC da execução do 

EMMTEC por ter difícil acesso dos alunos à escola na forma presencial. 

Quanto à taxa de rendimento e movimento, por série o PEE/RO (2014), 

apontava que: 

 
Tabela 2: Ensino médio Regular – Taxa de Rendimento e Movimento, por série em 2013. 

Rede TAXA de Aprovação, Reprovação e Evasão por Ano - 2013 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série Não Seriada 
Apro
vaçã
o 

Repro
vação 

Evas
ão 

Apro
vaçã
o 

Repr
ovaç
ão 

Eva
são 

Apro
vaçã
o 

Repro
vação 

Eva
são 

Apro
vaçã
o 

Repro
vação 

Eva
são 

Apro
vaçã
o 

Repro
vação 

Evasã
o 

Esta
dual 

69,9 14,9 15,2 79,8 9,6 10,6 86,7 5,9 7,4 0,0 0,0 0,0 83,2 4,6 12,2 

Muni
cipal 

0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Priva
da 

88,4 10,9 0,7 93,3 6,3 0,4 95,3 4,3 0,4 100 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

Fede
ral 

79,7 19,0 1,3 87,3 10,7 2,0 94,8 4,5 0,7 86,6 11,9 1,3 0,0 0,0 0,0 

Fonte: CEPIE/SAE/GE/SEDUC/2013 
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Com base nesses dados, o PEE/RO (2015), consideramos que entre os 

principais desafios para o ensino médio está na universalização e na melhora dos 

índices de permanência e aprendizagem dos alunos, além da ampliação do ensino 

profissionalizante, visto que faltam por parte das políticas educacionais elementos 

que deem às escolas condições estruturais e de pessoal para que esses índices 

sejam melhorados. 

Temos ainda o ensino médio do campo, que em 2013, contava com 101 

escolas e 4.656 estudantes que em parceria com as Secretarias municipais de 

Educação sediam as estruturas físicas das escolas “polos” e convênios para atender 

ao transporte escolar. Além das Escolas Famílias Agrícolas que eram 6 em 2014, 

nos municípios de Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Novo Horizonte do Oeste, São Francisco 

do Guaporé e Vale do Paraíso, atendendo a um total de 813 alunos, como o próprio 

Governo afirma no PEE/RO -2015: 

 
Tal modelo adota a formação integral, na qual a alternância integra e 
articula os três agentes educativos: família, comunidade e escola. A prática 
pedagógica da alternância, hoje reconhecida pelo Conselho Nacional de 
Educação, é uma estratégia adequada ao modo de vida do campo, 
respeitando as atividades produtivas da família, o seu tempo, as condições 
climáticas e a cultura da localidade, e ao mesmo tempo, contribui para 
repensar sua realidade. Partindo desse pressuposto, as escolas organizam 
o seu tempo educativo em dois momentos: tempo escola e tempo 
comunidade, dentro de um processo dinâmico, rico e significativo 
(RONDÔNIA, 2015, p. 61). 

 
 Ao mesmo tempo em que o Governo do Estado reconhece uma forma 

histórica de educação construída pelas comunidades camponesas, por meio da 

implantação do EMMTEC, ele anula esse reconhecimento impondo um modelo 

educacional totalmente fora da realidade camponesa. 

O ensino médio no Brasil tem suas bases legais na Constituição Federal de 

1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 e na Lei 

nº 12.061/2009 que torna o ensino médio obrigatório no país.   

Os dados do Censo Escolar de 2016 demonstra que o país conta com 186, 1 

mil escolas de educação básica, dessas 33,9% estão na zona rural, são 4,5 mil 

escolas em áreas de assentamentos; 2,4 mil em áreas remanescentes de quilombo 

e 3,1 mil em terras indígenas. Demonstrando dessa maneira que a zona rural possui 

ainda um grande número de escolas que necessita de políticas públicas para 
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anteder a essas especificidades educacionais. Por outro lado, 66,1% das escolas 

que atendem a educação básica estão na área urbana. 

 
Tabela 3: percentual de escolas por localização 

Localização % 

Urbana 66, 1 
Rural 33,9 
Fonte: Censo Escolar - 2017 (adaptado) 

 
O mesmo Censo apresenta em relação ao ensino médio os seguintes dados: 

68,1% das escolas de ensino médio são estaduais e 29,2% privadas, a União e os 

municípios participam com 1,8% e 0,9%, respectivamente.  

Em relação à população do ensino médio constata-se que 89,8% das escolas 

com ensino médio estão na zona urbana e 10,2% na zona rural, tendo uma menor 

participação da zona rural em toda educação básica.  

Dessas 205 escolas, (0,7%) funcionam em estabelecimentos de apenas uma 

sala de aula; 65,9% dessas escolas são urbanas. Quanto ao laboratório de 

informática, esse está presente em 82,7% das escolas de ensino médio e 94,5% 

dispõem de internet e computador para uso dos alunos em 88,8% das escolas. 

Os dados do MEC/INEP/DEED (2010) demonstram que o Estado de 

Rondônia tinha 484.058 mil matrículas na educação básica, com 16.041 mil 

docentes em 1491 escolas. Em MEC/INEP/DEED (2016) tinha 448.283 mil 

matrículas, com 16.579 docentes em 1306 escolas. Dentro da lógica da chamada 

reorganização da educação, os dados demonstram que houve o fechamento de 

12,4% de escolas neste período de 7 anos.  

De acordo com o Plano Estadual de Educação (Rondônia, 2015, p.40), o 

Estado de Rondônia necessita “não só de apores de recursos financeiros e humanos 

para ampliar a oferta de vagas àqueles que venham requerer, mas também, o 

fortalecimento institucional na execução das políticas traçadas para o Ensino Médio”. 

Dados do IBGE de 2015 demonstram que o Estado de Rondônia encontra-se 

na seguinte situação quanto ao ensino médio. 

 

Tabela 4: Número de matrículas, docentes e escolas em atendimento ao ensino médio em 2015. 

Matrícula Ensino médio Docentes Escolas  Utilizam internet domicílio (%) 

Total  64.820 4.122 238 
 

Total 44,1 

Pública estadual  56.822 3.317 188 
 

Microcomputador 10,5 

Pública federal  3.200 282 6 Celular/ tablete 35,4 
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Pública municipal  0 0 0 Banda larga fixa 60,7 
Privada  4.798 523 44 Banda larga móvel 61,1 

  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015 (adaptada). 

 
Tínhamos em 2015, um total de 64.820 matrículas no ensino médio em 

Rondônia, desses 56.822 na rede pública de ensino, 3.200 na rede federal e 4.798 

na rede privada. Com um total de 4.122 docentes dos quais 3.317 eram da Rede 

estadual, 282 da rede federal e 523 da rede privada. Em 238 escolas das quais, 188 

da rede estadual, 6 da rede federal e 44 da rede privada. Como podemos observar 

95, 8% dos alunos matriculados no ensino médio são da rede pública de ensino, 

enquanto 4,2% são da rede privada. Tendo utilização de internet em 44,1% dos 

domicílios somente.  

O ensino médio continua sendo o nível educacional, o qual muitos jovens 

brasileiros não frequentam. Segundo Carmo e Correa (2014, p. 28), a “[...] idade 

considerada ideal para cursá-lo é de 15 a17 anos, porém apenas 50,9% desses 

jovens encontram-se nesse estágio de ensino”. 

Com base nos dados apresentado acima sobre a situação da educação no 

Estado de Rondônia, a SEDUC/RO acreditando não serem satisfatórios os 

resultados de seu próprio trabalho, traz das experiências desenvolvidas pelo Estado 

do Amazonas o Projeto de Ensino Médio com mediação Tecnológica – EMMTEC. É 

muito interessante ressaltar que foram buscar como experiência em um Estado que 

se encontra dez posições atrás de Rondônia nos índices de avaliação do Ministério 

da Educação. Isso significa que os Estado que estão à frente nos índices avaliativos 

não adotaram o EMMTEC como modelo educacional. 

Com o aporte desses dados pode-se afirma que: 

 
O Estado de Rondônia vivencia um círculo virtuoso de crescimento e 
desenvolvimento, cuja sustentabilidade representa um grande desafio e 
impõe diversas demandas. Dentre as quais, evidencia-se claramente a 
necessidade de intensificar investimentos na expansão do Ensino Médio 
com qualidade. Estudos sobre estimativas de demandas educacionais no 
Ensino Médio apontam para cenários que necessitam não só de aportes de 
recursos financeiros e humanos para ampliar a oferta de vagas àqueles que 
venham requerer, mas também, o fortalecimento institucional na execução 
das políticas traçadas para o Ensino Médio (RONDÔNIA 2014, p. 40). 

 

O Governo do Estado cria o Ensino Médio com Mediação Tecnológica – 

EMMTEC, para superar as dificuldades anteriormente apontadas. Em nossas 

análises procuramos mostrar que a implantação do EMMTEC tem outros propósitos 

que não os apresentados pelo governo do Estado como a falta de professores, 
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localidade de difícil acesso e recursos financeiros, mas sim a adequação da 

educação as reestruturações do capital e às exigências do capital internacional. 

 
4.2.2 O papel da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia na formulação 

do EMMTEC: de instância deliberativa para a qualidade da educação à 

instância de centralização de poder 

 
O papel do Governo do Estado por meio da SEDUC, na implantação do 

EMMTEC deve ser analisado com base no diálogo com a sociedade civil. Porém é 

questionável, mesmo com toda a legislação vigente que aponta a possibilidade de 

participação nas tomadas de decisão do poder público, a forma com que a SEDUC 

conduziu o debate para implantação do projeto ora analisado. 

A Constituição de 1988 em seu artigo 205 diz que:  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2016, p.123). 

 
No Brasil, a organização da educação se dá por meio da Lei de Diretrizes e 

Bases, LDB, Lei nº 9.394/96, que aponta para os princípios e finalidades da 

educação no país em alguns de seus artigos como o art. 2º no qual afirma que:  

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2015, p.9). 

  
A Constituição, assim como a LDB, Lei nº 9.394/96 asseguram que a 

educação deve ser realizada segundo o princípio de liberdade e nos ideias de 

solidariedade tendo por finalidade o desenvolvimento pleno do educando, seu 

preparo para a cidadania e mundo de trabalho. Observe que a ação da SEDUC no 

processo de implantação do EMMTEC não respeitou a Constituição e nem a LDB, 

quando não estabeleceu um diálogo com os grupos que seriam diretamente 

afetados por essa modalidade de ensino, ou pior, quando da ação do Estado para 

implantação de um projeto educacional que não respeita a diversidade de nosso 

povo, não possibilita o aprendizado necessário para o mundo de trabalho. 

E em seu art. 3º, afirma que 
 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito a liberdade e apreço a tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais 
(BRASIL, 2015, p.9 -10). 

 

Como o Governo do Estado de Rondônia pretende atender a tais princípios 

tendo em vista a oferta de uma modalidade de educação que não atende aos 

requisitos mínimos de qualidade? Como apontado anteriormente, o projeto 

EMMTEC foi implantado com vistas à diminuição dos custos - assim como a 

modalidade de educação EAD tomou conta do cenário educacional - em detrimento 

aos cursos presenciais e investimentos em centros de pesquisa no país tendo em 

vista a posição assumida pelo Brasil na divisão internacional do trabalho. 

E ainda, em seu art. 5º afirma que 

 
O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo (BRASIL, 2015, 
p.11). 

 
A Constituição Federal parte do princípio de que a educação enquanto direito 

e dever “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Nesse 

sentido, questionamos o papel da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia 

na formulação do EMMTEC, pois de instância deliberativa para a qualidade da 

educação, a qual deveria ter atuado em conjunto com a população, como aponta a 

Constituição, fez exatamente o contrário atuando como instância de centralização de 

poder ao não discutir com a sociedade o projeto de Lei que deu início ao EMMTEC. 

Como anteriormente apontado, a SEDUC/RO iniciou a execução do EMMTEC 

em 2016, com base no projeto executado pelo Estado do Amazonas. Não houve por 

parte da SEDUC/RO discussões com organizações representativa dos profissionais 

da educação no Estado como se pode ver nesta reportagem quando se discutia o 

Grito da Terra/RO: 

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Itamar Ferreira 
agradeceu o apoio da Assembleia pelo apoio a pauta dos trabalhadores 
rurais. Repudiou a postura da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) 
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por não compartilhar o Projeto de Lei para ser discutido sobre a mediação 
tecnológica nas escolas agrícolas. (ALE, 2016, p.1).

11
 

 
 Por mais que a SEDUC diga alguma coisa aos trabalhadores na tentativa de 

justificar a implantação do EMMTEC, nada explica sua postura enquanto órgão 

centralizador de poder nas tomadas de decisões quanto aos projetos e políticas 

educacionais ao longo dos anos. 

Aponta ainda que, para os movimentos sociais e sindicais: 
 

(...) esse projeto é uma medida paliativa que não resolve os problemas 
estruturais da Educação em Rondônia; que fechará postos de trabalho, uma 
vez que os professores serão substituídos por televisores; que fere o 
princípio do respeito à diversidade, pois desconsidera as diferenças 
culturais, regionais e a sociobiodiversidade amazônica. Entendesse ainda 
que esse método não é adequado para a Educação do Campo, sendo que 
esta se fundamenta na relação educador, educando e comunidade; que, por 
ser um método padronizado de ensino, continuará mantendo a educação 
oferecida desvinculada da realidade social do campo e contribuirá ainda 
mais para o êxodo rural. (FETAGRO, 2015, p.1).

12
 

 
A reportagem deixa claro que o entendimento dos movimentos sociais e 

sindicais está pautado no Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010, que dispõe 

sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária - PRONERA, (2012, p.6), no qual seus princípios afirmam a 

necessidade de:  

 
[...] respeito à diversidade, a formulação de projetos políticos pedagógicos 
específicos, o desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação e a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais 
do campo. 

  
Ou ainda, reportagem como essa que demonstra a disposição dos 

movimentos sociais, sindicais e organizações parceiras em continuarem lutando 

contra a implantação do projeto. 

 
A FETAGRO e demais movimentos sociais do campo e organizações 
parceiras que compõem a Articulação Estadual pela Educação do Campo 
estarão coletando assinaturas, por todo o Estado, durante o mês de 
novembro. Articulação Estadual pela Educação do Campo é composta pela 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagro), Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), Movimentos dos Pequenos Agricultores 
(MPA), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Projeto Padre Ezequiel, 
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Associação das Escolas Família Agrícolas (Aefaro). (FETAGRO, 2015, 
p.1)

13
.   

 
Observa-se que a Articulação Estadual pela Educação do Campo que reúne 

vários movimentos sociais, sindicais e organizações que lutam pela educação, 

mobilizou no sentido de barrar a implantação do EMMTEC, pois entende que esse 

seria prejudicial à educação e principalmente a educação do campo. 

Nesse outro caso, na comunidade da Linha 8, Km 14, esquina com a Zero 

Eixo no município de Cabixi, os pais ameaçaram fechar a escola em protesto à 

implantação do EMMTEC: 

 
Os pais chegaram a montar comissão para negociar com a Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE) da Seduc a possibilidade da instalação do 
sistema tradicional de ensino. Porém, a representação da pasta não aceitou 
a proposta. Diante da negativa, os pais protocolaram denúncia junto ao 
Ministério Público (MP) para tentar conquistar as exigências através da 
Justiça. A principal preocupação está concentrada na qualidade do 
aprendizado oferecido pelo sistema. O grupo acredita que os estudantes 
podem encontrar dificuldade em aprender disciplinas mais densas como, 
por exemplo, as de exatas com o sistema de teleconferência. (DIÁRIO DA 
AMAZÔNIA, 2016, p.1)

14
.  

 
Podemos observar como o Governo do Estado, por meio de sua 

Coordenadoria Regional não trabalha na perspectiva de uma gestão democrática - 

tão propalada pelo Governo – e não respeita as diretrizes operacionais da Política 

de Educação do Campo pautada no Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010, 

que entre outras coisas, aponta o direito dos camponeses de formularem seus 

projetos políticos pedagógicos de maneira específica para atender suas demandas. 

Nesse caso o Governo nega a gestão democrática, na qual está assegurada na LDB 

nº 9394/96 e no PNE 2014/2015 em seu Art. 2º quando diz da “promoção do 

princípio da gestão democrática da educação pública”, além da legislação do próprio 

Governo do Estado, Lei nº 3.162 de 27 de agosto de 2013 que dispõe sobre a 

Gestão Democrática.  

Em outra reportagem como essa, na qual se observa o desconhecimento da 

comunidade local para com a implantação do projeto EMMTEC: 

 
Movimentos e organizações do campo entraram novamente em alerta 
após conhecer comunicado da Coordenadoria Regional da SEDUC de 
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Ouro Preto para as escolas estaduais encaminhando "a implantação de 
um projeto piloto de EAD para o Ensino Médio nas escolas da Seduc". O 
projeto de ensino a distância (por TV) seria realizado com ajuda de um 
convênio de assistência técnica o Ifro, Instituto Federal de Rondônia 
(CPT/RO, 2014, p.1)

15
.  

 
Novamente o desrespeito por parte do Governo do Estado, que por meio de 

comunicado informa a implantação do EMMTEC, reforça a atitude antidemocrática 

prática por essa gestão. 

Ou como essa, na qual o Governo do Estado defini a educação do campo 

sem o menor respeito às diretrizes educacionais para o campo tiradas pelo Decreto 

nº 7.352 de 4 de novembro de 2010: 

 
A proposta, que já foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, foi 
defendida durante o seminário pela subgerente de educação da Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc), Angélica Aires. Angélica confirmou que o 
Projeto não foi discutido com as representações do campo, ainda que 
este apresenta como público alvo alunos da zona rural. A 
representante do estado foi enfática em informar que esta é a 
alternativa definida pelo governo estadual para a educação do campo, 
uma vez que procuram desfazer de um “descaso de décadas com a 
educação do campo” (Grifos nossos). (CPT/RO, 2013, p.1).

16
 

 

 Novamente ao afirmar “que essa é a alternativa definida pelo governo 

estadual para a educação do campo”, não deixa duvida do papel da Secretaria de 

Educação do Estado de Rondônia como instância centralizadora de poder, 

antidemocrática e autoritária. Nesse caso a decisão do Governo do Estado de 

Rondônia refletida na fala da subgerente de educação demonstra novamente a 

negação do princípio da Gestão Democrática defendida pela Lei nº 3.162 de 27 de 

agosto de 2013. 

 Opondo-se a essa forma de agir do Governo do Estado: 

 
O presidente da FETAGRO Fábio Menezes transmitiu à subgerente de 
educação o sentimento da categoria de indignação por este projeto “ter 
sido construído sem ouvir as instituições, as famílias, os pais de 
alunos para que se possa implementar a verdadeira educação do 
Campo”. Em relação a isso, a Articulação Estadual pela Educação do 
Campo tem se manifestado. Uma Nota de Repudio foi emitida no mês de 
Julho, logo após a realização de audiência pública para tratar do tema, para 
a qual os representantes do campo não foram informados e/ou convidados. 
No mês de agosto, em audiência de negociação do Grito da Terra Estadual, 
a Fetagro, a Aefaro e um grupo de trabalhadores rurais estiveram com a 
senhora Izabel Luz, na época secretária de educação, para discutir a 
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proposta; mas a secretária não considerou o posicionamento da categoria.  
(Grifos nossos). (FETAGRO, 2013, p.1)

17
  

 

Veja que a fala do presidente da FETAGRO aponta para o desrespeito da 

Secretária de Educação para com os camponeses que nem sequer foram 

convidados a participar da audiência pública - vale ressaltar que esse tipo de atitude 

em realização de audiências públicas sem a participação do público afetado se 

tornou infelizmente algo comum em nosso Estado. Os movimentos sociais e 

sindicais têm como base para a defesa da educação o Decreto nº 7.352 de 4 de 

novembro de 2010, que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, (2012, p.6), nos 

quais estão as bases da defesa de uma educação voltada para o homem do campo 

e não à educação proposta pelo Governo do Estado de Rondônia que tem por base 

a padronização e comercialização da educação. 

Veja que a atitude da SEDUC/RO por reiteradas vezes vai ao sentido de 

expor seu autoritarismo quando se discute as políticas educacionais, ainda mais 

quando se trata das comunidades camponesas, nas quais demonstram além de 

desconhecimento da realidade do campo, uma profunda falta respeito à cultura 

camponesa. O fato de morar em pequenas cidades ou de terem morado no campo 

por algum tempo, dá aos gestores públicos o falso entendimento de saberem sobre 

a cultura camponesa e suas necessidades, implantando assim políticas, dentre elas 

as educacionais que são desastrosas à realidade camponesa. 

Nesse outro caso, em Ji-Paraná, mesmo com a recusa dos alunos em 

aceitarem o EMMTEC, ao buscarem uma resposta da CRE local, receberam a 

seguinte assertiva. 

 
O coordenador Regional de Ensino, Jose Antônio, disse que a decisão da 
implantação do novo modelo de ensino não depende da 
coordenadoria, e sim da Secretaria Estadual de Ensino (Seduc), que já 
tomou o posicionamento em definitivo. 
“A Mediação Tecnológica é um meio de educar à distância que barateia 
os custos, facilitando a atuação do governo do Estado na formação 
dos alunos. Essa decisão foi tomada, não à revelia, mas depois de 
pesquisar resultados onde essa modalidade já funciona, foi votada, pelos 
deputados estaduais, uma Lei específica e a modalidade também foi 
aprovada pelo conselho estadual de educação. Portanto, é uma decisão 
que já está tomada e a modalidade, que já está funcionando na Escola, 
como 1° ano, vai continuar”, explicou. (Grifos nossos) (DIÁRIO DA 

AMAZÔNIA, 2016, p.1).
18

 

                                                 
17

Disponível em: <http://www.tudorondonia.com.br/noticias/movimentossociais 

repudiampoliticadogovernodoestadodeeducacaoadistanciaparaocampo,39994.sht>. Acesso: 8 de maio de 2017. 
18

 Em: http://www.diariodaamazonia.com.br/mediacaotecnologicanaoenegociavel/. Acesso: 8 de maio de 2017. 

http://www.diariodaamazonia.com.br/mediacaotecnologicanaoenegociavel/


144 

 

 
O posicionamento da CRE de Ji-Paraná demonstra o autoritarismo dos 

órgãos do Governo do Estado quanto a sua ação para com a implantação do 

EMMTEC, além de demonstrar o senso comum que paira nesses órgãos do 

Governo do Estado quando aponta que o projeto é “um meio de educar a distância 

que barateia os custos”, discurso esse em consonância com as orientações dos 

organismos internacionais como tratados anteriormente.  

Na audiência Pública realizada em 23 de junho de 2016 - quando o EMMTEC 

já estava implantado em quase todo o Estado - aparece novamente a questão da 

falta de discussão da SEDUC/RO para com a execução do projeto:  

 
O presidente do Sintero, Manoel Rodrigues da Silva, compôs a mesa 
principal e também discursou. Ele disse que a educação em Rondônia tem 
muitos problemas, e que um deles é a falta de professores. Mas a solução, 
conforme destacou e tem defendido, é a realização de concurso para o 
preenchimento das vagas, e não a implantação indiscriminada de qualquer 
projeto. Manoel Rodrigues disse que antes de criar ou implantar um 
projeto o governo deveria dialogar com a comunidade e discutir com 
quem entende do assunto, que são os trabalhadores em educação, 
pois, do contrário, em vez de solucionar um problema o governo prejudica 
ainda mais a qualidade do ensino. (Grigfos nossos) (SINTERO, 2016, p.1)

19
.  

 
Surge novamente a denúncia de negação da lei de Gestão Democrática por 

parte do Governo do Estado de Rondônia e que a forma de implantação realizada 

por ele levará a prejuízos ainda maiores a qualidade da educação.  

Na Escola Municipal Henrique Dias, localizada na comunidade de São Carlos, 

no Baixo Madeira, a falta de diálogo para implantação do EMMTEC aparece da 

seguinte forma:  

 
De acordo com Helena Acácio, do MAB, a comunidade nem sabia o que 
era o EMTEC no início. “A SEDUC disse que daria computadores e 
internet a todos os alunos, que ficaram encantados, assim todos 
aceitaram. Aí entrou o MAB, que começou a chamar os professores 
para conversar sobre o EMTEC e a esclarecer a comunidade sobre o 
projeto”, explica. (Grifos nossos). MAB, 2017, p.1)

20
. 

 
Além da falta de discussões com a comunidade, a fala da dirigente do MAB, 

demonstra que a SEDUC agiu se utilizando dos equipamentos do projeto, nesse 

caso, os computadores para terem da comunidade a aceitação do EMMTEC, que 

depois foi desmascarado pelo MAB: 
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Após as reuniões várias movimentações aconteceram, entre elas um 
abaixo-assinado que foi encaminhado ao Ministério Publico formalizando a 
denúncia. “Tínhamos o apoio da comunidade e dos alunos, porém os 
estudantes tinham que continuar estudando, então foi difícil caminhar, já em 
2017 fomos informados que não haveria aula regular mais, somente 
com mediação, sem professores, então começamos a reunir a 
comunidade, porém a escola não informava isso na matrícula e nem se 
dispôs a conversar com a comunidade, os alunos iam começar as 
aulas mas não sabiam”, como conta Helena. (Grifos nossos). MAB, 2017, 
p.1)

21
.  

 

 Mesmo com a apresentação de denúncia junto ao Ministério Público, a 

comunidade não conseguiu discutir o projeto com o Governo do Estado. Assim como 

afirma Leher (1998) que a ideologia da globalização se apresenta de maneira a 

enganar de suas reais intenções, a implantação do projeto de mediação tecnológica 

do governo do Estado de Rondônia, como aparece na fala anterior, negou às 

comunidades a possibilidade das informações para que pudessem tomar as 

decisões quanto à educação que atendessem as suas reais necessidades.  

Novamente a postura ratifica a falta de diálogo por parte do Governo de 

Estado. Poucas foram as vezes que a SEDUC/RO ou as CREs regionais tiveram 

disponibilidade para discutir com a comunidade a implantação do EMMTEC. Nessas 

vezes, o que se verifica é um posicionamento de que o EMMTEC já está 

implantando ou já é uma lei estadual aprovada pelo Conselho Estadual de Educação 

e pelos Deputados Estaduais e que vai ser assim, não possibilitando um verdadeiro 

diálogo com a comunidade, pois intrinsecamente o Governo, por meio da SEDUC e 

as CREs, sabem, ou deveriam saber que essa modalidade de ensino não possibilita 

respeitar a diversidade das comunidades camponesas. 

Tais reportagens indicam para o papel da Secretaria de Estado da Educação 

de Rondônia na formulação do EMMTEC não como instância deliberativa para a 

qualidade da educação, mas sim como instância de centralização de poder, na qual 

a implantação do projeto antecede as discussões com as organizações 

representativas e a população no geral que serão afetadas diretamente com a 

execução do projeto. Reforçando a tese anteriormente apresentada de que neste 

momento histórico, no qual a educação está sob orientação dos organismos 

internacionais como BM e CEPAL, passa a ter orientações unicamente econômicas 

e não a preocupação da formação integral do sujeito.  
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Averiguamos ainda que, o papel da SEDUC/RO está alinhado às proposituras 

de redução dos custos como manda o receituário neoliberal, pois não fez concursos 

como deveria e se utiliza do EMMTEC como mecanismo de redução de gastos. 

Novamente vamos perceber as contradições existentes no processo educacional. 

Gramsci (1979) chama a atenção para o trabalho como elemento de formação e o 

papel da escola na formação técnica e científica do homem, uma vez que esse deixa 

de ter uma visão ingênua e passa a ter uma “concepção histórico-dialética” do 

mundo, podendo dele participar como sujeito e transformá-lo. 

A esse respeito podemos considerar a afirmação de Krawczyk (2009, p.7):  

 
As atuais deficiências do ensino médio em nosso país são a expressão da 
presença tardia de um projeto de democratização da educação pública, 
ainda inacabado, que sofre os abalos das mudanças ocorridas na segunda 
metade do século XX, que transformaram significativamente a ordem social, 
econômica e cultural, com importantes consequências para toda a 
educação pública. 
 

Como a educação pública demorou a se tornar um elemento democrático, isto 

é, a que todos tivessem acesso, o Brasil ainda está passando pelo processo de 

construção desta educação que se quer universal, porém como afirma Kuenzer 

(2006, p. 880), essas políticas que são apontadas como processo de 

democratização da educação, “precarizam-se os processos educativos, que 

resultam em mera oportunidade de certificação, os quais não asseguram nem 

inclusão, nem permanência”. Ou ainda, como aponta Mészáros (2005, p.36), essa 

educação ofertada a todos tem a função não só de fornecer “o pessoal necessário à 

maquinaria produtiva e a expansão do sistema capitalista”, mas também de “gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes”. É o que 

representa o EMMTEC para a educação pública do Estado de Rondônia. 

Segundo análises de Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005, p. 1095-1096): 

 
A manutenção da validade das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio e para a Educação Profissional, após a edição do novo 
decreto, dá continuidade à política curricular do governo anterior, marcada 
pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas 
para a empregabilidade. Reforça-se, ainda, o viés adequacionista da 
educação aos princípios neoliberais. Neste particular, reafirma-se um dos 
fetiches ou uma das vulgatas, insistentemente afirmada nos oito anos de 
Governo Fernando Henrique Cardoso, de que no Brasil não havia falta de 
empregos, mas de “empregáveis”. O relator, de forma inteligente e 
competente, por conhecer bem o pensamento do governo passado e dos 
empresários, acomodou o Decreto n. 5.154/2004 aos interesses 
conservadores, anulando o potencial que está em sua origem. Sob as 
Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes e um parecer que sedimenta a 
separação, as perspectivas de mudanças substanciais de ordem 
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conceptual, ética, política e pedagógica, que poderiam ser impulsionadas 
pelo governo, ficam cada vez mais afastadas (FRIGOTTO, CIAVATA, 
RAMOS, 2005, p. 1095-1096). 

 

A manutenção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio e 

para o ensino profissional dá continuidade à perspectiva individualista e de 

competências voltadas para a empregabilidade emanada pelo ideário neoliberal. 

Quando da formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais se mantém os 

interesses conservadores em oposição a qualquer perspectiva de mudanças nos 

rumos da educação em nosso país.  

Observa-se com isso que a escola assume historicamente a função de 

capacitação separando teoria e prática, o que leva à exclusão. Kuenzer (2000, p. 03) 

chama a atenção nos seguintes termos:  

 
Mudadas as bases materiais de produção, é preciso capacitar o trabalhador 
de novo tipo, para que atenda às demandas de um processo produtivo cada 
vez mais esvaziado, onde a lógica da polarização das competências se 
coloca de forma muito mais dramática do que a ocorrida sob o 
taylorismo/fordismo. 

 

As mudanças das bases produtivas - como trabalhado na seção 2 – exige 

novo tipo de formação para o trabalhador, essa agora flexível, para um trabalho 

cada vez mais precarizado seguindo a lógica dos mercados internacionais. Nesse 

sentido de atender aos interesses da capital, move-se a ideologia neoliberal. 

Segundo Leher (1998, p.80): 

 

A ideologia neoliberal aparece assim completada a sustentada por uma 
outra dimensão da ideologia, a globalização, que se pretende ‘científica’ e, 
‘empírica’ e, ironicamente, isenta de ideologia. A ideologia da globalização 
transforma o dado empírico na manifestação de uma realidade que não é 
possível de transformação. Esta ideologia idealiza a economia e a política, 
configurando uma situação frente a qual parece não haver outra atitude que 
a aceitação total de sua lógica inexorável, sobretudo a extensão das regras 
do mercado a todos os planos da sociedade, até os limites do universo. 

 
Observa-se que para a sustentação de uma forma de organização da 

educação em nosso país, move-se a ideologia neoliberal, que sustentada pela 

ideologia da globalização procura fazer crer que a única saída é aceitar a forma de 

organização dada à economia e à política, não havendo outra forma de organização. 

O ensino médio historicamente busca conformar essa ideologia neoliberal, com 

contradições é claro. 

Nesse sentido de um Estado neoliberal, Gonh (2005, p.11), afirma que: 



148 

 

 
A reestruturação do papel do Estado, não mais como produtor de muitas 
ações, mas como gestor e repassador de recursos, tem levado á 
privatização de serviços essenciais, á emergência de novos parceiros no 
atendimento de questões sociais, e à estratificação desse atendimento 
segundo imperativos da lógica do mercado; a flexibilização e 
desregulamentação de políticas sociais – com a retirada de direitos 
adquiridos pelos trabalhadores do setor privado e público, são também 
parte do cenário da nova questão social do Brasil. [...] resultando em 
políticas sociais excludentes, que promovem uma modernização 
conservadora na qual a inclusão deixou de ser um direito de todos, e a 
pobreza perdeu o caráter universal e subdividiu-se entre pobres e 
miseráveis. Somente parcelas ínfimas destes últimos têm sido incluídas 
como ”usuárias” do sistema público, dentro de um atendimento 
setorializado. 

 

A perspectiva neoliberal de Estado vem sendo implantada no Brasil e feita 

crer ser a melhor, pois não há outra saída, no sentido de o Estado deixar de ser o 

provedor das ações, e sim passar a atuar como “gestor e repassador de recursos”, 

deixa de atender às questões sociais, privatiza o que é público, flexibiliza e 

desregulamenta as políticas sociais produzindo um Estado mínimo para as questões 

sociais e máximo em atendimento às demandas do capital. Somente uma pequena 

parcela, “os miseráveis” terão atendimento por parte das políticas do Estado, 

jogando todo o restante da população nas regras do mercado. 

Nesse contexto, o Estado de Rondônia, mesmo sendo novo, tem um histórico 

muito rico da participação da população e em especial dos profissionais da 

educação nas lutas em defesa da educação. Em se tratando do EMMTEC não foi 

diferente, a população se mobilizou para que o projeto não fosse implantado nas 

escolas do Estado por entenderem que essa política do Governo do Estado não 

seria boa para a educação do Estado. 

 

4.2.3 A sociedade rondoniense nas tomadas de decisões educacionais: em 

busca da participação  

 
 Para subsidiar a análise se houve a participação dos discentes, docentes e 

movimentos sociais/sindicais nas discussões de implementação do EMMTEC e a 

sua percepção do projeto, realizamos entrevistas com 20 discentes, 5 docentes que 

participam do projeto, e 5 representantes de movimentos sociais/sindicais. Após 

esse levantamento e com base no referencial desse trabalho, partimos para a 

análise de dados, procurando fazer uma reflexão sobre o EMMTEC como modelo de 

reestruturação do Ensino Médio em Rondônia, buscando identificar suas relações 

com as políticas educacionais orientadas pelos organismos internacionais. 
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4.2.3.1 Dados da SEDUC: contrariedades e controversas no aumento de 

contratação de docentes 

 
Os dados coletados são para transformá-los em informações e conhecimento 

e servir de suporte aos planos de ação em busca de uma melhor qualidade em seus 

trabalhos. Na educação não é diferente. Os dados coletados pelo Governo do 

Estado de Rondônia por meio do diário eletrônico e os dados do INEP pelo Governo 

Federal servem para subsidiar os governos nas tomadas de decisões em relação às 

políticas educacionais que devem fomentar. Nesse sentido, a coleta de dados é 

muito importante para orientar as tomadas de decisões dos gestores e informar à 

sociedade sobre o que acontece com os recursos públicos sob suas 

responsabilidades. 

Nesse sentido, os dados da SEDUC/RO dos anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 

2017 referente ao número de professores, alunos e escolas foram informados pela 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação/CTIC/SEDUC por meio 

do suporte técnico/Diário Eletrônico da própria SEDUC, dos quais retiraram os 

dados do Diário Eletrônico (diario.seduc.ro.gov.br), em resposta ao ofício nº 

15/2017/PPGE/MEDUC, que comporta informações relativas às escolas estaduais e 

administrativas associadas à educação do Estado de Rondônia. 

Os dados da SEDUC/RO (2017) demonstram que entre 2013 e 2015 houve 

um aumento no número de professores no Estado de Rondônia em atendimento ao 

Ensino Médio Regular em 100,5%. Os dados de 2013 apontam que a rede pública 

do ensino médio contava com 3.947 professores, “saltando” em 2015, para o 

número de 7.915, desse modo, tendo um aumento de 3.968 professores.  

 
Tabela 5: Professores contratos pela SEDUC/RO para o Ensino Médio Regular. 

Função 2013 2014 2015 2016 2017 

Professores 3.947 6.880 7.917 6.855 6.426 

Fonte: (SEDUC/RO, 2017)
22

.  

 
A pergunta da qual fazemos é: onde estão esses professores? Que programa 

o Governo implantou para que houvesse a contratação de tantos professores? 

                                                 
22 Disponível em:<http://www.diario.seduc.ro.gov.br/>. Acesso 13 de julho de 2017. 



150 

 

Se compararmos com os dados apresentados no site do próprio Governo 

(http://www.transparencia.ro.gov.br/) sobre o pagamento de professores do ensino 

médio, vamos observar que os professores do ensino médio nos respectivos anos 

não correspondem aos dados fornecidos pela SEDUC/RO (2017) do quantitativo de 

professores. 

 
Tabela 6: Professores do Ensino Médio no Estado de Rondônia. 

Função 2013 2014 2015 2016 2017 

Professores 3.499 3.574 3.604 3.367 3.266 

Fonte: TRANSPARÊNCIA/RO, 2017
23

.   

 
Com esses dados, observa-se que há inconsistência nos dados fornecidos 

pela SEDUC/RO do quantitativo de professores no Ensino Médio. 

 Observamos também que existe diferença entre os dados da SEDUC/RO e 

do INEP quanto à contratação de docentes 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP é uma autarquia federal criada pela Lei nº 9448, de 14 de março de 1997, que 

realiza estudos, pesquisa e avaliações do sistema educacional brasileiro. Nesse 

sentido, o INEP é responsável pelas avaliações de todos os níveis e modalidades do 

Sistema Educacional Brasileiro e pela promoção de pesquisas e estudos sobre a 

educação. 

Com o propósito de conferir e comparar os dados fornecidos pela SEDUC/RO 

(2017) e os dados do INEP, na perspectiva da contratação de profissionais para a 

educação no Estado de Rondônia, temos: os dados da SEDUC/RO (2017) 

demonstram que de 2015 para 2016, em apenas um ano perdemos 13,4% dos 

professores, o que significa a perca de 1.062 professores, e em dois anos de 2015 

para 2017, perdemos 18,3% dos professores, o que representa 1.489 professores a 

menos na rede pública no ensino médio. 

Os dados do INEP (2015) demonstram que o número de professores do 

Estado de Rondônia no Ensino Médio Regular eram 3.946 e comparando com os 

dados do INEP (2016), observamos que houve uma redução para 3.727, isto é, de 

219 professores o que equivale a 5,5% do número de profissionais no ensino médio. 

Comparando os dados da SEDUC/RO (2017) referente ao ano de 2015, 7.917 

professores com os dados do INEP (2015), com 3.946 professores, temos uma 

                                                 
23

 Disponível em: <http://www.transparencia.ro.gov.br/>. Acesso: 17 de julho de 2017. 

http://www.transparencia.ro.gov.br/
http://www.transparencia.ro.gov.br/
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diferença no número de contratação de professores de 50,1% entre os dados do 

SEDUC/RO e os do INEP o que equivale a 3.971 professores. No ano de 2016 a 

diferença entre os dados da SEDUC/RO e INEP continuam, pois em 2016 a SEDUC 

apresenta ter 6.855 professores e o INEP, 3.727 uma diferença de 45,6% no número 

de contratação de docentes. 

 
Tabela 7: Diferença de informações entre dados da SEDUC/RO e INEP. 

SEDUC/RO 2015 2016 Diferença Percentua

l 

INEP 2015 2016 Diferença Percentual 

 7.917 6.855 1.062 13/4%  3.94

6 

3.72

7 

3.128 45,6% 

Fonte: SEDUC/RO, 2017 e INEP (2015) e (2016). 

 

Novamente os dados da SEDUC/RO (2017) demonstram uma diferença 

substancial em relação ao INEP. Importante observar que tanto os dados da 

SEDUC/RO quanto os dados do INEP demonstram uma diminuição no número de 

professores no Estado de Rondônia. 

 No entanto, os dados da SEDUC/RO demonstram o aumento do número de 

alunos matriculados nesse mesmo período. 

O governo do Estado de Rondônia busca com a implantação do EMMTEC, 

atingir as metas do Plano Nacional de Educação (2014), que apontam para a 

necessidade de até o final da vigência do plano, elevar “a taxa líquida de matrículas 

no ensino médio para 85%”. 

Os dados da SEDUC/RO (2017) demonstram que em 2013 tínhamos 153.425 

alunos matriculados no Ensino Médio regular e em 2016, tínhamos 230.060, isto é, 

tivemos um aumento de 33,3% do número de alunos, o equivalente a 76.635 alunos. 

E no ano de 2017 os dados apontam que temos matriculado 201.873, o que equivale 

a uma perda em 1 ano de 12,2%, isto, é, de 28.187 alunos matriculados no ensino 

médio regular. 

 Se verificarmos que em 2013 tínhamos 452 escolas atendendo 153.425 

alunos e em 2016 temos as mesmas 452 escolas, porém atendendo 230.060 alunos, 

ou seja, tivemos um aumento de 33,3%, o que equivale a 76.635 alunos, e 

permanecemos com as mesmas 452 escolas. 

 
Tabela 8: Aumento do número de matrículas x número de escolas  

Anos Aluno Escolas Média de aluno x escola 



152 

 

2013 153.425 452 339,4 

2014 228.739 452 506 

2015 225.413 452 498,7 

2016 230.060 452 508,9 

2017 201.873 452 446,6 

Fonte: SEDUC/RO, 2017. 

 
Conforme o quadro 8, observa-se que o número de alunos matriculados 

aumentou entre 2013 e 2016 em 33,3%, isto é, a política de polarização ou 

nucleação implantado pelo Governo do Estado tem obtido resultados no sentido de 

manutenção do número de escolas – quando não as fecham – e o aumento do 

número de alunos em uma mesma escola. 

Tais metas implantadas pelo Governo do Estado estão dentro das metas 

definidas pelo “Todos pela Educação” que foram incorporadas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação. O Decreto nº 6094 de 24 

de abril de 2007 dispõe sobre a  

 
[...] implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 
pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 
Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante 
programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a 
mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica (MEC, 
2007). 
 

 
 O referido Decreto expressa a influência dos organismos internacionais nas 

políticas educacionais brasileiras quando direciona como podemos perceber a 

educação para a execução de metas como o foco na aprendizagem; os resultados a 

serem atingidos, a alfabetização das crianças avaliadas por exames periódicos, 

programa de formação para professores em regime de colaboração, implantação do 

plano de carreira, cargos e salários baseados no mérito, formação e avaliação de 

desempenho, envolvimento da família e dos alunos na manutenção da escola, 

monitoramento das ações e metas, formação do comitê local do compromisso, 

utilização do IDEB como indicador objetivo para verificação do cumprimento de  

metas (MEC, 2007).  

 Ainda sobre as metas estabelecidas pelos organismos internacionais 

podemos citar as advindas da UNESCO em relação às matrículas. 

 
As conferências da UNESCO estabeleceram metas claras e definidas. Até 
1980, todas as crianças em idade escolar deveriam estar matriculadas na 
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escola primária; e, na América Latina, onde as condições já existentes eram 
mais favoráveis, até 1970. O resultado foi espantoso. Até 1980, na Ásia e 
na América Latina, as taxas de matrícula na escola primária mais do que 
dobraram; na África, triplicaram” (UNICEF, 1999, p.13). 

 
 Observa-se que o aumento no número de matrículas no Estado de Rondônia 

está em consonância com as políticas dos organismos internacionais. 

Os dados da SEDUC/RO (2017) apontam que, de 2012 para 2016, tivemos 

um aumento de 38,2% na quantidade de alunos por sala no Estado de Rondônia, 

saindo de uma média de 61,1 em 2012 para 99,3 alunos por sala em 2016.  

 
Tabela 9: Relação aluno x sala no Ensino Médio. 

Ano Aluno Sala Média de número de aluno x sala 

2012 150.481 2.459 61,1 

2013 153.425 2.498 61,4 

2014 228.739 2.498 91,5 

2015 225.413 2449 92 

2016 230.060 2.315 99,3 

Fonte: SEDUC/RO, 2017. 

 
Observa-se que o número de alunos por sala no ensino médio no Estado de 

Rondônia como demonstra os dados acima, estão crescendo com o passar dos 

anos. Em 5 anos tivemos um aumento considerável de 38,2% no número de alunos 

por sala, apontando dessa forma para um inchaço de alunos nas salas de aulas do 

ensino médio. 

A LDB 9394/96 não determina o número de alunos por sala, deixando para 

Estados e municípios legislarem sobre o assunto, porém as inúmeras organizações 

representativas dos profissionais da educação apontam que 35 alunos seria um 

número adequado para se trabalhar. 

Os dados nacionais do INEP entre 2012 e 2016 apontam que há uma 

diminuição do número de turmas tendo em vista o processo de reorganização ou 

nucleação das escolas em todo o país. 

Como apontado no início das análises, as políticas educacionais implantadas 

pelo Governo do Estado de Rondônia estão em consonância com as políticas 

educacionais do Governo Federal no sentido de fechar turmas/salas/escolas, os 

dados a seguir não deixam dúvida quanto a essa perspectiva. Por sua vez, as 

políticas educacionais do governo federal estão fixadas de acordo com as metas dos 

órgãos internacionais como anteriormente apontadas. 



154 

 

Verifica-se a diminuição do número de turmas no campo e na cidade e um 

movimento do campo contrário ao fechamento de escolas. 

 
[...] após décadas de lutas por conquistas no âmbito educacional, cujas 
reivindicações foram atendidas em parte – o que permitiu a consolidação da 
pauta – o fechamento das escolas vão no sentido contrário do que parecia 
cristalizado (ALBUQUERQUE, 2011, p. 1). 

 
 A escola do campo sob outros referenciais pedagógicos vinha avançando 

lentamente, porém nos últimos anos uma contra ofensiva contra a educação do 

campo. Por isso,  

 
[...], os camponeses são considerados como “atraso”. Por isso, lutar contra 
o fechamento das escolas tem se constituído como expressão de luta dos 
camponeses, de comunidades contra a lógica desse modelo capitalista 
neoliberal para o campo (ALBUQUERQUE, 2011, p. 1). 

 
 Além da diminuição no número de turmas tanto no campo quanto na cidade, 

temos que nos atentar para o modelo de sociedade que vem sendo construído pelo 

sistema capitalista de produção, no qual o camponês trona-se um atraso para o 

desenvolvimento da agricultura comercial. Então o controle sobre as escolas torna-

se estratégico do ponto de vista dos organismos internacionais, entre eles, o Banco 

Mundial. 

 
Está em curso uma ofensiva do Banco Mundial (BM) sobre a formulação da 
política agrária dos Estados nacionais, com um duplo objetivo: de um lado, 
mercantilizar o acesso à terra, por meio da mudança neoliberal do aparato 
estatal, de modo a favorecer o livre fluxo de força de trabalho no campo, 
estimular o investimento privado na economia rural e potencializar a 
integração subordinada de parcelas pontuais do campesinato ao circuito 
agroindustrial, comandado por grandes empresas; de outro lado, aliviar de 
maneira focalizada a pobreza rural, especialmente em situações onde as 
tensões sociais no campo possam atingir níveis “perigosos” para a 
segurança do capital privado e/ou a estabilidade da ordem política vigente 
(PEREIRA, 2005, p. 01). 

 
O projeto para o campo do Banco Mundial busca fazer com que as grandes 

empresas possam se apossar das terras não tendo o governo mais responsabilidade 

para com a questão agrária e com isso os camponeses sejam expulsos de suas 

terras e vão para a cidade. Controlar as escolas desses sujeitos é uma das formas 

de fazê-los sair mais rápido do meio rural. 

Na cidade não é diferente, os casos mais emblemáticos foram nas cidades de 

São Paulo e Curitiba quando centenas de alunos ocuparam as escolas protestando 
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contra a reorganização das escolas propostas pelos governos estaduais em 

atendimento às políticas do Governo Federal.  

Nessa perspectiva, sinalizamos que os dados do INEP demonstram que no 

Estado de Rondônia houve também diminuição no número de turmas de 2012 para 

2016. Em 2012, o número era de 2.459 turmas, sendo que em 2016, caiu para 2315, 

o que representa 144 turmas a menos, equivalendo a 5,8% turmas. 

 
Tabela 10: Percentual de turmas a menos 

Turmas em RO 2012 2016 Percentual 

 2.459 2.315 5,8% 

Fonte: INEP (2012 e 2016) Adaptado. 
 
Com base nos dados acima, podemos constar que houve a redução de 5,8% 

no número de turmas no Estado de Rondônia dos últimos 5 anos, demonstrando, 

dessa forma, como as políticas educacionais adotadas pelo Governo do Estado têm 

produzindo a redução do número de turmas como orientação nacional e 

internacional. 

 
 
 
 
 
4.2.3.2 Professores, alunos, movimentos sociais e sindicais de Rondônia no 

contexto do EMMTEC: a luta por uma educação de qualidade. 

 
A luta por uma educação de qualidade no Estado de Rondônia sempre foi o 

objetivo dos docentes que desde muito cedo criaram o sindicato da categoria para 

representação nas lutas por melhorias na qualidade da educação. 

Houve inúmeras manifestações em todo o Estado por parte dos docentes, 

discentes e movimentos sociais e sindicais em relação à implantação do EMMTEC. 

Deteremos em apontar como síntese dos debates a Audiência Pública, realizada dia 

23 de junho de 2016, na Assembleia Legislativa de Rondônia, convocada pelo 

Deputado Lazinho, a pedido dos movimentos sociais, na qual tivemos vários 

depoimentos de docentes, discentes e movimentos contrários ao EMMTEC. 

 
O professor do Grupo de Pesquisa da Unir, Antônio Carlos Maciel, pediu 
que se acabe imediatamente com este projeto de mediação tecnológica, 
citando que o projeto aprovado em 2013 está embasado em uma 
resolução do Conselho de Educação Brasileiro de 2016. Concluiu com a 



156 

 

afirmativa de que retiraria todas as críticas ao projeto se os gestores 
colocassem seus filhos neste processo. (grifos nossos) (ROTEIRO 
AMAZÔNICO, 2017, p.1)

24
.  

 

Nessa fala, podemos perceber que o Professor Maciel levanta umas das 

incoerências na implantação do EMMTEC, pois “o projeto aprovado em 2013 está 

embasado em uma resolução do Conselho de Educação Brasileiro de 2016”, além 

de apontar para outra contradição em que se os gestores acham que o projeto é 

mesmo uma revolução que matricule seus filhos nele:  

 
A também professora da Unir, Marilsa Miranda, do grupo Nedets, disse que 
o argumento da secretária de Educação é falacioso e que a exceção 
está se transformando em regra e que há sim professores aguardando 
ser chamados. Afirmou que a educação no campo sempre foi relegado a 
segundo plano e que em Rondônia mais de 70% das escolas rurais foram 
fechadas. (grifos nossos). (ROTEIRO AMAZÔNICO, 2017, p.1)

25
.  

 
A professora e pesquisadora da UNIR indica para a falácia do argumento da 

secretária de Educação quando afirma que o EMMTEC será implantado em 

localidade de difícil acesso e que como já apontamos anteriormente, o projeto está 

mesmo sendo implantado nos municípios do eixo da BR 364, que não é caracteriza 

de difícil acesso. Afirma ainda que o Governo do Estado deve chamar os docentes 

que estão para serem convocados no concurso de 2016. Afirma ainda que 70% das 

escolas do campo já foram fechadas.  

Em outra fala: 

A representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintero), 
Claudir Mata, afirmou que está havendo um desmonte na educação em 
Rondônia e que só é prioridade durante a campanha de eleição e depois 
deixa de ser. “É preciso valorizar a escola do campo, voltada para as 
necessidades desta população”, afirmou. Pediu um projeto de educação 
pública, de qualidade, laica, de Estado, voltado para o futuro. (grifos 
nossos). (ROTEIRO AMAZÔNICO, 2017, p.1)

26
. 

 
Nessa, observamos a denúncia da representante da categoria dos 

professores ao afirmar que está havendo um desmonte da educação em Rondônia, 

o que está em consonância com as orientações para as políticas públicas advindas 

dos organismos internacionais, no sentido de acabar com o ensino público de 

qualidade, no sentido de deixar as portas abertas para o mercado gerir também a 

                                                 
24

 Disponível em: 
<http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/>. 
 Acesso: 8 de maio de 2017. 
25

 Disponível em: 
<http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/>. Acesso: 8 
de maio de 2017. 
26

 Disponível em: 
<http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/>. Acesso: 8 
de maio de 2017. 

http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/
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educação. Aponta ainda que é necessária a valorização da educação do campo 

voltada para a especificidade da população camponesa. 

Neste outro comentário: 

 
O professor em Ariquemes Alan Goulart disse que “este projeto é um 
engodo, uma falácia”. Afirmou que o discurso de difícil acesso não se 
aplica a Rondônia e que o Estado deveria criar gratificações de difícil 
acesso e concursos para ocupar vagas. (grifos nossos) (ROTEIRO 
AMAZÔNICO, 2017, p.1)

27
.  

 
Esse outro docente diz do engodo, a falácia que é o EMMTEC, pois o projeto se 

propõe ser um diferencial na educação em nosso Estado, porém, como a realidade concreta 

em que os profissionais da educação vivenciam no seu dia a dia, percebem a 

impossibilidade de esse projeto ser bom para a educação. Percebem ainda, que o discurso 

do governo do Estado quanto ao desenvolvimento do projeto em locais de difícil acesso não 

se aplica em Rondônia. Este outro docente: 

 
O professor do curso de licenciatura em educação do campo da Unir em 
Rolim de Moura, Fernando Bilhalva Vitória, afirmou ser o projeto um 
retrocesso e retorno ao neoliberalismo, se transformando apenas na 
venda de um pacote de recursos tecnológicos ao Estado. (grifos 
nossos). (ROTEIRO AMAZÔNICO, 2017, p.1)

28
. 

 
O EMMTEC é um retrocesso, transformando-se apenas em uma venda de 

pacotes tecnológicos, como muitas vezes na educação brasileira a venda de 

produtos de tecnologia para a educação deu ganhos astronômicos para empresas 

alinhadas com o Ministério da Educação. E do ponto de vista político o EMMTEC, 

uma ofensiva do neoliberalismo na educação. 

A partir das questões (anexo 1) que nortearam a entrevista com os 

professores, passamos às análises das respostas das escolas A e B. 

Dos 5 professores entrevistas todos afirmam que conhecem o EMMTEC. 

Desses 2 participaram das discussões de implantação, enquanto 3 não participaram. 

Quando questionados se o projeto trará prejuízos ou benefícios à educação, 3 

disseram que não trará nenhum prejuízo, enquanto 2 acreditam ser prejudicial.  

 
É um projeto bom, pois os alunos estudam aqui no local onde mora e não 
precisa se deslocar pra outra cidade [...] (P1). 
O projeto contribui no atendimento de um número maior de alunos para o 
Estado [...] (P2). 
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 Disponível em: 
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O projeto foi pensado em boa hora, pois necessitava atender todo o estado 
com o ensino médio (P3). 
O Projeto contribuirá com os alunos em localidades de difícil acesso, porém 
deveria ter educação presencial como defende a LDB [...]. (P4). 
[...] O projeto trará prejuízos no papel do professor e na relação educativa 
[...] (P5). 

 
Identificamos nas falas da maioria dos docentes que esses remontam a 

preocupações dos discursos oficiais do Governo do Estado como há atendimento a 

todo o Estado, que os alunos não precisam se deslocar de seus municípios entre 

outros, porém sem reconhecerem que é um direito, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA de ter 

escola próxima ao seu local de moradia. Por outro lado, temos a preocupação com a 

função do professor e com o ambiente escolar que se faz com essa relação, entre 

professores, alunos e comunidade.  

Quanto à concordância ou não com o projeto, 4 deles concordam e 1 não, e 

justificaram da seguinte forma. 

 
Em nosso município as escolas rurais são longe então ter aulas em uma 
escola polo facilita o atendimento aos alunos. (P1). 
[...] hoje é a melhor forma de atendermos a demanda em nosso município 
(P2). 
Pela dificuldade de professores em algumas áreas e poucos alunos em 
algumas localidades (P3). 
O projeto possibilita a aprendizagem dos alunos como o modelo presencial, 
temos que ter professores presenciais também qualificados (P4). 
Acabará com a função do professor [...]; teremos prejuízos no ambiente 
escolar como um todo. (P5). 

 
A justificativa das escolas no município de serem longe não leva o professor 

(D1) a pensar no deslocamento dos alunos, e sim no dele enquanto professor, ou 

justificativas de que não há professores para a área. Outros apontam para a 

aceitação passiva do projeto sem questionamentos maiores dos problemas 

pedagógicos, a relação com a comunidade e a possibilidade de terem escolas 

presenciais e não o EMMTEC. Aparece o questionamento de acabar com a função 

do professor, demonstrando assim que o professor tem um papel fundamental na 

relação de aprendizagem, da qual na educação por mediação tecnológica deixa de 

existir. Também vemos a visão de que aparecerão prejuízos em todo ambiente 

escolar.  

Quando questionados sobre a justificativa do Governo do Estado quanto à 

implantação do EMMTEC sob a justificativa de não ter recursos para manter a 

educação presencial, todas as respostas apontam que acreditam que o governo tem 
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recursos financeiros para manter a educação presencial no ensino médio regular. 

Tivemos também 3 docentes que acreditam que a Medição Tecnológica é sim a 

melhor saída para a educação no Estado de Rondônia, enquanto 2 acreditam não 

ser o EMMTEC a melhor saída:  

 
Por atender todos da mesma maneira e de forma mais qualificada [...] (P1). 
Por não ter professores para todos os locais do estado, o projeto acaba 
sendo uma solução encontrada pela SEDUC (P2). 
Devido a falta de investimento maior na área da educação; [...] falta de 
dinheiro, falta de interesses (P3). 
Poderia pensar em outras formas de educação que não seja a distância e 
respeitando a diversidade de nosso estado (P4). 
Por que teria que ter educação presencial, com professores em sala e 
infraestrutura, material didático-pedagógico e valorização do professor [...]. 
(P5) 

 

Ficam evidentes nas respostas dos professores, questões como a melhor 

qualificação dos profissionais que ministram as aulas do EMMTEC e as 

metodologias diferenciadas que atraem os alunos. Os que concordam como sendo o 

projeto a melhor saída, ainda assim, falam da falta de investimentos na educação, 

da falta de dinheiro. Ao mesmo tempo em que outros reconhecem que existe a 

necessidade de ter uma educação diferenciada para o contexto do Estado com 

professores em sala de aula, como melhores infraestruturas, materiais didáticos e 

valorização dos profissionais da educação. Nessas falas, podemos perceber por um 

lado, a referência às aulas show que atraem os alunos e por outro lado, há 

professores que percebem a necessidade de uma educação presencial com 

professores qualificados em sala de aula e maior valorização desses profissionais. 

Apontamos que desse, a LDB 9.394/96 em seu art. 80 que trouxe o amparo 

legal para a educação EAD em nosso país. Essa não conseguiu tornar-se consenso 

como modalidade de ensino. Mesmo que em muitos países essa modalidade de 

ensino esteja se desenvolvendo muito. No Brasil não é visto com bons olhos tendo 

em vista a falta de investimentos mesmo na educação presencial. 

Quando questionados sobre a formação continuada ofertada pela SEDUC/RO 

para que o/a professor/a presencial possa orientar todas as áreas do conhecimento, 

estes afirmaram não ser suficiente. 

 
Fomos pra Porto Velho ter duas formações que deram o entendimento do 
projeto, porém precisamos de mais formações para acompanhar todas as 
disciplinas [...] (P1). 
São formações de pouca duração, muitas dúvidas não são sanadas [...] 
(P2). 
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A formação dada pela SEDUC foi importante, mas para ser professor 
presencial na mediação necessitamos de mais formação [...] os conteúdos 
são muito diversos (P3) 
O professor presencial tem que buscar sempre estudar para poder dar o 
melhor, mas alguns conteúdos não tem como ajudar [..] fica a desejar (P4). 
Tem muitas disciplinas para saber de tudo ao mesmo tempo, ajudamos no 
que podemos [...] (P5). 

 
 Fica evidente que a formação continuada ofertada aos professores do 

EMMTEC não é suficiente para o acompanhamento de todas as áreas do 

conhecimento. Como as aulas são ministradas por um professor em Porto Velho 

tendo ele o tempo de 1 hora e 40 minutos para dar a aula e tirar dúvidas de mais de 

4 mil alunos, fica claro que essas dúvidas recairão sobre o professor presencial que 

não tem a capacitação necessária para atender a todas as disciplinas curriculares. 

Nas falas podemos perceber que apontam para a necessidade de mais formações, a 

necessidade de estudarem para atender os alunos e que alguns conteúdos ficam a 

desejar. Aqui podemos apontar para algo interessante que a SEDUC/RO não se 

atentou ainda: se até hoje não conseguiu atender a educação presencial com um 

programa de formação para os professores que a levasse a índices satisfatórios nas 

avaliações nacionais, porque em um sistema de aulas como o EMMTEC o Governo 

conseguiria dar formação continuada para atender tantas demandas distintas? 

O programa de formação continuada dos professores do Governo do Estado 

de Rondônia para atender ao Ensino Médio Regular, segundo inúmeros estudos, 

não atinge os objetivos esperados. Quando falamos em um professor presencial da 

mediação tecnológica, estamos falando em um profissional que terá que ter 

habilidades em diversas áreas do conhecimento para poder dar o suporte 

necessário aos alunos. Será que o governo do Estado vai investir em formação 

continuada para formar esses professores presenciais com tais habilidades para 

serem capazes de orientar os alunos nessas diversas áreas do conhecimento? 

Ainda sobre a formação (treinamento) dada aos professores encontramos 

esta passagem bastante ilustrativa da forma aligeirada com que estes professores 

presenciais estão sendo submetidos. 

 
“Eu fui para Porto Velho para uma capacitação no mês de dezembro e 
fevereiro, lá nós aprendemos sobre essa nova metodologia, sobre como 
reagir às dúvidas dos alunos e como incentivá-los nesse processo de 
adaptação”. (DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2017, p.1)

29
. 

 

                                                 
29

 Disponível em: <http://www.diariodaamazonia.com.br/alunosdevempassaraassistiraulasviasatelite/>. Acesso 15 de maio de 
2017. 
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Essa fala remete bem ao conceito utilizado pela SEDUC/RO de capacitação 

para com os professores presenciais, no sentido de como “reagir às dúvidas dos 

alunos e incentivá-los nesse processo de adaptação”. Bem típico do treinamento 

necessário para adaptar o aluno ao novo método, negligenciando a formação 

necessária ao professor. 

A LDB 9394/96 defende a necessidade de respeitar as diversidades. Os 

professores apontam que fica difícil por mediação tecnológica produzir aulas que 

venham respeitar a diversidade: 

 

Fica difícil tendo em vista que são aulas produzidas para todo o Estado [...] 
mas podemos trabalhar em momentos específicos (P1). 
As aulas são elaboradas [...] focando mais o currículo comum (P2). 
A tendência será de trabalhar igualmente com todos, deixando para o 
professor presencial e atividade nas escolas polo para trabalhar outros 
temas (P3). 
Não terá diversidade respeitada, será padronizado (P4). 
Procurarão deixar para a escola polo fazer esta parte, mas não teremos 
horários para isto (P5). 

 
 Observe que nas respostas não fica dúvida quanto à dificuldade de haver 

respeito à diversidade nessa modalidade de ensino, pois as aulas serão produzidas 

de maneira padronizada focando o currículo comum em um estúdio em Porto Velho 

sem ter a real dimensão das distintas realidades em que estão inseridos os alunos. 

Apontam também que deixaram para as escolas polos fazerem essa parte, mas que 

acreditam ser difícil de ser executado. Veja que a diversidade não será respeitada 

tendo em vista que a produção de aulas será padronizada para atender a todo o 

Estado, haja vista que a educação a distância não leva em consideração a 

diversidade do público, mas foca na redução do conteúdo para que todos possam 

apreender o mínimo necessário para a certificação. A diversidade defendida pelo 

Conselho nacional de Educação em seu Parecer n.017/2001 no qual aponta que a 

identidade é a “consciência do direito de constituir uma identidade própria e do 

reconhecimento da identidade do outro” e “necessidade de haver condições 

diferenciadas para o processo educacional” está claramente sendo desrespeitado 

quando o assunto é o respeito a diversidade dos povos do campo. 

 Quando questionados se seus posicionamentos para responderem o 

questionário se fundamentavam em discussões apresentadas pelo Governo ou pela 

mídia do Estado de Rondônia, as repostas foram que os dois influenciaram nas 

respostas: 
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Pelos dois. Como fomos convidados a participar do projeto pelo Governo, 
fomos influenciados por ele. E a mídia foi mostrando os pontos fortes do 
projeto ao longo do tempo (P1). 
Por ambos, o governo e a mídia trabalharam junto na implantação do 
projeto (P2). 
Sim. E também por já estar participando como professora presencial da 
turma [...]. (P3). 
Nos dois, a formação em Porto Velho nos influenciou e a mídia como 
sempre defende o projeto do governo (P4). 
Não diretamente pelo governo ou pela mídia, mas eles influenciam sim [...] 
(P5). 

 
 Observamos pelas falas dos professores o papel da mídia na formação da 

opinião a serviço do Governo do Estado no sentido de convencimento dessa nova 

modalidade de ensino. É o poder da ideologia sendo utilizado para convencer a 

população da aceitação do EMMTEC como saída para a educação, enquanto 

sabemos que mesmo com toda utilização de mídia que o Governo se utilizou, não 

convence os docentes, discentes e movimentos sociais e sindicais e que essa seja a 

saída para a educação pública de nosso Estado. 

 Depois desses depoimentos dos professores que participaram da luta contra 

a implantação do EMMTEC e dos professores que hoje trabalham nessa modalidade 

de ensino, podemos perceber que os profissionais da educação no Estado de 

Rondônia estão atuantes na luta por uma educação de qualidade e que percebem 

os limites do EMMTEC enquanto projeto de ensino visando à substituição do ensino 

médio regular. 

 Também nessa luta estão os discentes, que mesmo com todo trabalho 

realizado entre a mídia e Governo do Estado no sentido de fazer com que os alunos 

aceitassem a Mediação Tecnológica, esses em diversos locais se revoltaram contra 

o projeto. 

 Foi o caso dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Jorge Teixeira, do 

Distrito de Nova Londrina, na região de Ji-Paraná que fizeram uma carta aberta 

sobre o EMMTEC que foi fixada na parede da escola e distribuída para ser entregue 

aos pais, segue trecho da carta: 

 
Nós alunos do nono ano viemos por meio desta manifestar nossa total 
revolta e indignação como o novo método de ensino que é a mediação 
tecnológica. Nós não aceitamos a troca de nossos professores por uma TV. 
Não vemos vantagens em um projeto que não respeita a particularidades da 
região e retira o diálogo dentro de sala de aula entre professor aluno. Ao 
invés de investir pesado na interiorização da formação e contratação de 
professores e na construção de escolas o governo preferiu um caminho 
mais fácil, levantar antenas e infraestrutura de internet para veicular aulas 
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online em salas destinadas às populações mais distantes. Nada contra o 
avanço das comunicações, mas não para substituir escolas e professores. 
(DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2017, p.1)

30
.  

 
Essa reportagem demonstra bem a luta dos discentes contra a implantação 

do EMMTEC. Eles percebem que o projeto é prejudicial a eles, pois além de não 

respeitar suas particularidades, também troca o professor de sala de aula por um 

tutor que não detém o conhecimento de todas as disciplinas trabalhadas. Vale 

ressaltar que são alunos do nono ano e já sabem muito bem o que o Governo do 

Estado deve fazer para melhorar a educação, com a contratação de professores e 

trazer a formação docente para o interior do Estado. É uma alerta a que nível 

chegou de aceitação das regras impostas pelo capital internacional, enquanto que 

crianças e adolescentes saibam o que precisa ser feito em termos de melhoras na 

educação e o Governo do Estado juntamente com a SEDUC e suas CREs defendam 

o EMMTEC como saída para a educação. 

Nessa mesma escola, por inciativa dos discentes, foi criado o movimento “não 

à Mediação Tecnológica”, de acordo com a aluna Patrícia Porto: 

 
Nosso medo é de não conseguir acompanhar as aulas como acontece no 
modelo convencional, pois o professor está presente e as dúvidas que 
temos, são sanadas no momento e sem grandes dificuldades. Nós 
acreditamos que esse contato é importante e necessário, justificou Patrícia 
(DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2016, p.1)

31
. 

 
Os discentes percebem claramente que a Mediação Tecnológica não 

possibilita que eles tenham uma relação direta com o professor, prejudicando assim 

seu aprendizado. 

Em audiência Pública realizada em 23 de junho de 2017, as alunas também 

se manifestaram sobre o projeto do Governo. 

 
Duas alunas disseram que a mediação tecnológica está ajudando a 
melhorar o aprendizado. Uma delas disse embora o projeto seja bom, o 
melhor mesmo seria a presença de professores em sala de aula (SINTERO, 
2016, p. 1)

32
. 

 

 Observe que nessa reportagem apontam para pontos positivos que as alunas 

apresentaram sobre o projeto no sentido de estar “ajudando a melhorar o 

                                                 
30 Disponível em: <http://www.diariodaamazonia.com.br/mediacaotecnologicaereprovadaporalunos/>. Acesso: 16 de maio de 

2017. 
31 Disponível em: <http://www.diariodaamazonia.com.br/mediacaotecnologicaereprovadaporalunos/>. Acesso: 16 de maio de 

2017. 
32
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aprendizado”. Podemos observar que as alunas percebem a importância da 

tecnologia na educação, desde que não substitua o professor em sala de aula. É a 

tecnologia como instrumento para melhorar a educação e não a tecnologia em 

substituição ao professor. 

Na mesma audiência pública houve alunos favoráveis ao EMMTEC: 
 
A aluna Daniela Bento, de Presidente Médici, disse que o estudo está muito 
bom com a mediação, pois os professores são capacitados e dominam a 
matéria, não sendo professores de uma disciplina querendo ensinar outra e 
as dúvidas pelos chats são construtivas com aulas dinâmicas. Em: < 
http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecn
ologicodebatidaemaudienciapublica/>. Acesso: 15 de maio de 2017. 

 
Observe que a defesa da Mediação por parte da aluna se refere à formação 

dos professores, elemento esse de responsabilidade do próprio Estado que não 

possui política de formação continuada para os professores que estão no ensino 

médio regular. E o outro elemento é quanto às dúvidas dos alunos serem tiradas 

pelo chat ao vivo durante a aula. Como podemos perceber esse argumento da aluna 

não condiz com a realidade, pois como um professor em um estúdio em Porto Velho 

tirará dúvidas ao vivo em uma aula com duração de 50 minutos de mais de 4 mil 

alunos? Por esse motivo podemos auferir que tal defesa só se justifica no sentido de 

por parte do Governo ter alguém que defenda o EMMTEC em uma audiência pública 

para demonstrar para a população ali presente que há discentes que apoiam o 

projeto. 

Outra aluna criticou a mediação “[...] e disse que em vez de ajudar, a 

mediação tecnológica prejudica o ensino” (SINTERO, 2016, p.1).33
  

Observe que os alunos que participaram das mobilizações sobre o EMMTEC 

conseguem perceber as limitações do projeto e os malefícios desse para a 

educação do Estado. 

A partir das questões (anexo 2) que nortearam o questionário dos discentes, 

passamos às análises das respostas dos alunos das escolas A e B. 

Os 20 respondentes têm entre 15 e 17 anos de idade, estudam na parte da 

tarde no EMMTEC. Desses, 16 deles só estudam, enquanto 4 trabalham no contra 

turno da aula. 

                                                 
33
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Iniciamos perguntando se eles conheciam o Projeto de Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica – EMMTEC, se participaram das discussões de implantação 

em sua escola, se conheciam o modelo de gestão participativa e se concordavam ou 

não com o projeto.  

Desses, 15 dizem conhecer o projeto, e 5 dizem não conhecer o projeto, 

mesmo sendo alunos. Quanto à participação na implantação do projeto em sua 

escola, foram unânimes em dizer que não participaram das discussões, e quanto à 

gestão participativa, 6 disseram que conheciam, enquanto 14 afirmaram que não 

conheciam. Quanto a se concordam ou não com o EMMTEC, obtivemos 13 alunos 

que concordam e 7 que não concordam com o projeto.  

Os que concordam apontam suas justificativas da seguinte maneira: 

 
Por quê é bastante inovador [...] (A1).  
Projeto para estudos sempre são bons quando se é bem aproveitado e se 
tem recursos que se pede [...] (A2) 
Porque eu acho que vai melhorar pra mim, porque eu entendo melhor na TV 
(A3). 
[...] o programa é bem formulado, com um bom nível de ensino (A4). 
Pois os professores explicam melhor e agente tem que prestar mais 
atenção (A5). 
É melhor porque os professores explicam melhor (A7). 
[...] ajudará muito os estudantes na faculdade e no ENEM, tipo “futuro 
melhor” (A9). 
Porquê acho que este projeto foi implantado para a melhoria do nosso 
aprendizado (A10). 
Porque esta mais fácil de dialogar com as matérias (A11). 
[...] ele trás algo diferente, um ensino diferente, acompanhado com um bom 
curso para nosso aprendizado (A12). 
Porque com o vídeo dá pra aprender mais (A13). 

 
A defesa do projeto se dá principalmente com ênfase na inovação, por 

ser apresentado na televisão e ter condições de assistir a aula novamente nos 

vídeos depois disponibilizados no youtube. Esses elementos demonstram 

como a tecnologia ainda é algo tão distante da realidade de nossas salas de 

aula, pois o que cativa os alunos é o fato de eles terem a tecnologia a sua 

disposição para terem acesso aos conteúdos trabalhados em sala. Não está 

em discussão aqui a qualidade educacional, e sim a disponibilização dos 

instrumentos técnicos para as aulas.  

Os que não concordam com o EMMTEC apontam como justificativas o 

seguinte: 

Pois com o tempo fica cansativo assistir aulas por monitores e muitos 
alunos ficam sem ter entendido completamente a matéria (A14). 
Pois exige muito mais atenção do que teríamos com o regular (A15). 
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Porque não dá pra entender o conteúdo direito (A16). 
[...] esse programa não dá pra nós um ensino digno, por ele ter suas aulas 
em um período rápido (A17). 
[...] eu não gosto dessas aulas (A18). 
[...] não é fácil acompanhar aula sem professor (A20). 

 
Em contrapartida aqueles alunos que não se identificam com o projeto, 

apontam que ele é cansativo, não dá pra entender o conteúdo direito, que não é fácil 

acompanhar a aula sem professor e que o EMMTEC não é um ensino digno. 

Observa-se que por outro lado, há alunos que não se identificam com as aulas 

serem transmitidas por meio de aparelhos de telecomunicações, pois esses se 

tornam cansativos e que seria melhor a presença do professor em sala de aula. 

Uma das perguntas foi sobre se eles acreditavam que o EMMTEC traria 

benefícios ou prejuízos à educação. Os alunos acreditam que trará benefícios (15), 

prejuízos (4) e 1 disse trazer os benefícios e prejuízos dependendo do aluno. 

Seguem as respostas de quais benefícios trariam segundo os alunos: 

 
Por que é um ensino bom [...] (A1). 
Tanto profissional, quanto pelo conhecimento. Estudar [...] sempre tem 
benefícios, não prejuízos (A2). 
Porque fica mais fácil entender [...] (A3). 
[...] o nível de ensino que os professores ministrantes das aulas passam 
para os alunos (A4). 
Pois a gente pode aprender e ainda fazer vários cursos (A5). 
Para ajudar no ENEM; sair com um curso, ajudar mais na educação e no 
ensino (A6). 
[...] mais opção de estudos (A7). 
Bom para o ENEM [...] (A8). 
Na forma como é aplicado a matéria (A11) 
[...] mais explicação (A12). 
Pois somente os interessados em estudar é que terão um melhor 
aproveitamento do projeto (A15). 

 
Os discentes que acreditam que o projeto trará benefícios apontam no sentido 

de que nele existem professores qualificados, possibilitam ajudar no ENEM e que 

ajudará de maneira geral.  

Aqueles que justificam que o EMMTEC trará prejuízos: 

 
Profissionais menos qualificados (A14) 
Quando formos fazer uma prova como de um concurso, vamos perder em 
alguns momentos, ter dificuldades (A17). 
Porque não tem o professor em sala de aula [...] (A19). 
Porque a [...] (professora presencial) não sabe como ajudar em todas 
matérias (A20) 

  
Em oposição aos que são favoráveis ao projeto, estes apontam que os 

profissionais são menos qualificados, que nos concursos terão mais dificuldades, 
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que não há professor em sala e que o professor presencial não tem condições de 

contribuir em todas as áreas do conhecimento como já apontados por nós sobre o 

processo de formação/qualificação que o professor presencial recebe e que não é 

suficiente para tirar as dúvidas de todas as disciplinas.  

Quando questionados se eles se identificavam com as aulas do EMMTEC, 

obtivemos os seguintes posicionamentos: 3 disseram que se identificam com as 

aulas, 4 que não se identificam, enquanto a maioria apontaram que em partes se 

identifica: 

Não porque eu nunca estudei e vi isso (A1). 
Porque as vezes, são coisas, que nunca se foi explicadas antes e isso é 
bom (A2). 
Dependendo do assunto (A5). 
Porque é bem diferente das aulas que a gente tinha ano passado com as 
aulas de hoje (A6). 
[...] são mais difíceis que outro modo (A7). 
Algumas não consigo me encaixar na disciplina (A12). 
Porque algumas horas um professor qualificado em sala ajudaria a entender 
melhor (A14). 
Somente naquelas que consigo acompanhar e entender o que os 
ministrantes estão explicando (A15). 
Depende do professor que explica a matéria (A16) 
Porque não gosto (A17). 
Porque falta o professor na sala (A19). 

 
Assim, observamos que mesmo sendo aluno no projeto, a grande maioria se 

identifica em partes com as aulas do projeto. Vale ressaltar que algumas colocações 

remontam à necessidade do professor em sala acompanhando os alunos. O fator 

identificação é muito importante, pois quando o discente não se identifica com a 

forma como as aulas são transmitidas fica ainda mais difícil o processo de 

aprendizagem. E como podemos perceber não há grande identificação com as 

aulas, elementos que dificultará a aprendizagem dos alunos. Podemos ainda 

apontar que se o EMMTEC não atende à diversidade - assunto anteriormente 

analisado – dificilmente ele terá uma identificação com as realidades distintas na 

qual está sendo implantado. Observa-se o seguinte: como um projeto que aponta 

para a padronização da educação poderá atender à demanda de identificação para 

com a diversidade existente em nosso Estado? 

Quanto ao funcionamento dos aparelhos tecnológicos (internet, 

computadores, TV entre outros) utilizados na mediação, 16 alunos apontaram que 

não funcionam, e 4 responderam que funcionam: 

 
Computador bom (A1). 
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De internet às vezes ficam dúvidas sobre as atividades, e de longe sem 
internet não se dá pra perguntar, e assim tirarmos dúvidas (A2). 
Nenhum até agora (computadores) (A3). 
A internet não é muito boa, falta computadores (A4). 
Pois precisamos deles, pois é transmitidos via TV (A5). 
Não, porque a gente não tem o computador ainda e a internet e muito ruim 
(A6). 
Internet as vezes não pega [...] e não chegou ainda (computadores), já era 
pra ter chegado (A7). 
Ainda não temos (computadores) e pelo jeito nem vamos ter os notebooks; 
as transmissões caem (A8). 
Não temos notebook; não temos acesso a internet (só os professores) e as 
aulas sempre caem (A9). 
O sinal é muito ruim (A10). 
Que os notebooks não chegaram ainda (A11). 
Ainda não recebemos os computadores (A12). 
Porque falta internet e as vezes a “TV” fica sem sinal (A13). 
Não recebemos os notebooks (A15). 
A internet é lenta e não temos computadores (A16). 
Nós não temos os computadores ainda (A18). 
A TV é pequena e o som não é bom (A20) 

 
As falam remontam a problemas que desde o início do projeto apresenta-se e 

nada é feito pelo Governo do Estado para melhorar. São problemas como entrega 

dos computadores, a queda de sinal e a internet de má qualidade. Confere-se com 

as informações da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (2014) que 

afirma que Rondônia possui a 3ª pior internet banda larga fixa do país. Além do 

Governo do Estado de Rondônia não ter entregado os notebooks prometidos para o 

projeto mesmo depois de um ano e meio de funcionamento do EMMTEC. Essa 

modalidade de ensino agora amplamente difundida pelo país tem ligações estreitas 

com as empresas que vendem esses pacotes tecnológicos para a educação e ainda 

remontam ao processo de mercantilização da educação com vistas a apresentar 

para a população que os problemas educacionais serão resolvidos, pois agora, 

estamos lidando com tecnologia na educação. 

Por esses e outros depoimentos apontados, observa-se que no Estado 

mesmo depois de todo um trabalho da mídia não houve a aceitação passiva por 

parte dos alunos que se manifestaram de inúmeras formas contra a implantação do 

EMMTEC, assim como hoje depois de ser uma lei estadual e estar em 

funcionamento em 122 escolas, encontra resistência em vários sentidos como se 

pode perceber nas falas dos alunos. 

 Concluímos com isso que a juventude rondoniense percebe mesmo com 

várias contradições os malefícios que um projeto como esse traz para a educação 

do Estado, ou seja, eles em suas distintas realidades percebem o processo de 
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precarização à que a educação está sendo submetida quando da implantação do 

EMMTEC. 

Docentes, discentes e também os movimentos sociais e sindicais se juntaram 

na luta contra a implantação do EMMTEC. 

 Os movimentos sociais e sindicais de Rondônia e parceiros em anos de 

debates construíram uma larga experiência sobre a educação e em especial sobre a 

Educação do Campo. Por meio da Articulação Estadual pela Educação do Campo e 

de experiências das Escolas Famílias Agrícola – EFAs desenvolveram concepções e 

metodologias pedagógicas que são referências para a educação do campo e estão 

em constantes lutas para que se tenha esse modelo de educação reconhecido pelo 

Estado de Rondônia. 

 Mesmo com vasta experiência no tipo de educação que se queira os 

movimentos sociais e sindicais, sequer, foram chamados para mesas de discussões 

quando o assunto foi da implantação do EMMTEC. 

Diante desse quadro, os movimentos sociais e sindicais que desde o início se 

posicionaram contra o EMMTEC, iniciaram várias frentes de lutas para barrar o 

projeto e demonstrar para a sociedade rondoniense os prejuízos que esse causaria 

à educação se fosse aprovado. 

Em outubro de 2013 a Articulação Estadual pela Educação do Campo 

realizou o 1º Seminário Municipal de Educação do Campo em Ji-Paraná que teve 

como objetivo debater sobre a situação da educação do campo. Nele o presidente 

da FETAGRO, Fábio Menezes apontou que 

 
A educação tem que estar contextualizada com a realidade do campo e 
contribuir para uma transformação positiva da realidade. O ensino aplicado 
atualmente induz o educando, filho de agricultor familiar, a não querer 
continuar no campo (CUT/RO, 2017, p.1)

34
. 

 
Neste mesmo sentido a, 

 
Articulação Estadual pela Educação do Campo tem atuado por uma 
educação do campo referenciada e de qualidade.  Reuniões e seminários 
têm servido de espaços de debate. Também tem manifestado sua 
indignação a atual situação da educação do campo no estado de Rondônia, 
e repúdio a proposta do governo estadual de implantar o Projeto de Ensino 
Médio com Mediação Tecnológica que, segundo eles, é contraditório às 
diretrizes operacionais da educação do campo. Uma Nota de Repudio foi 
emitida no mês de Julho, logo após a realização de audiência pública para 
tratar do tema, para a qual os representantes do campo não foram 

                                                 
34 Disponível em: <http://cut.org.br/noticias/fetagro-abre-dialogo-sobre-educacao-do-campo-com-governo-estadual-a90b/>. 

Acesso: 15 de maio de 2017. 

http://cut.org.br/noticias/fetagro-abre-dialogo-sobre-educacao-do-campo-com-governo-estadual-a90b/
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informados e/ou convidados. Eles repudiam a implantação do Projeto, uma 
vez que, para os mesmos, a proposta é: uma medida paliativa para 
mascarar os verdadeiros problemas estruturais da Educação em Rondônia; 
fecha postos de trabalho já que os professores serão substituídos por 
televisores; fere o princípio do respeito à diversidade, pois desconsidera as 
diferenças culturais, regionais e a sociobiodiversidade amazônica; não 
permite interação entre educador e educando; além de desconsidera as 
constantes falhas na telecomunicação no país. O projeto também é 
rejeitado pelos povos indígenas (CUT/RO, 2017, p.1)

35
. 

 
 Os movimentos camponeses historicamente têm construído experiências de 

educação voltadas para atender às distintas realidades que vivenciam, o que os 

credenciam para saber em termos de que modalidade educacional é melhor para 

atender suas necessidades. Porém por reiteradas vezes o Governo do Estado não 

leva em consideração na implantação de políticas educacionais a experiência dos 

movimentos camponeses, não possibilitando a discussão e não levando em 

consideração tais experiências que muito contribuiria para a educação pública do 

Estado. 

Observamos claramente que os movimentos sociais do campo têm 

manifestado seu posicionamento contrário ao tratamento dado pelo Governo do 

Estado à educação do campo, ao mesmo tempo em que afirmam seu repúdio à 

proposta do EMMTEC, por ser um projeto que “é contraditório às diretrizes 

operacionais da educação do campo”. Afirma ainda que a implantação pelo Governo 

do Estado do EMMTEC “é uma medida paliativa para mascarar os verdadeiros 

problemas estruturais” da educação em nosso Estado. 

 Nesse mesmo sentido: 

 
A Articulação Estadual pela Educação do Campo elaborou 
ABAIXOASSINADO PELA NÃO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 
ENSINO MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA (E DUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA) NO CAMPO DE RONDÔNIA. O documento será protocolado 
junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e entregue ao 
governador do estado Confúcio Moura. (FETAGRO, 2017, p.1)

36
.  

 
A Articulação Estadual pela Educação do Campo agiu por vários meios entre 

eles a construção e um abaixo-assinado para barrar o projeto, porém não houve por 

parte do Governo do Estado qualquer diálogo que não fosse a condição de 

aceitação do EMMTEC como saída para a educação do Estado. 

                                                 
35 Disponível em: <http://cut.org.br/noticias/fetagro-abre-dialogo-sobre-educacao-do-campo-com-governo-estadual-a90b/>. 
Acesso: 15 de maio de 2017. 
36 Disponível em: <http://www.fetagro.org.br/noticias/509-abaixo-assinado-e-elaborado-contra-educacao-a-distancia-para-o-

campo>. Acesso: 15 de maio de 2017. 

http://cut.org.br/noticias/fetagro-abre-dialogo-sobre-educacao-do-campo-com-governo-estadual-a90b/
http://www.fetagro.org.br/noticias/509-abaixo-assinado-e-elaborado-contra-educacao-a-distancia-para-o-campo
http://www.fetagro.org.br/noticias/509-abaixo-assinado-e-elaborado-contra-educacao-a-distancia-para-o-campo


171 

 

Demonstrando a disposição dos movimentos sociais e sindicais em lutarem 

contra o EMMETEC desde o início de sua implantação: 

 
O presidente da Fetagro, Fábio Menezes, disse que esta educação 
tecnológica é perigosa. Ninguém é contra a tecnologia, disse, mas tem de 
ser utilizada de forma correta. “Oitenta professores irão substituir mais de 
700 e isso precisa ser repensado, pois é desemprego também”, considerou. 
Ele pediu mais diálogo entre governo e movimentos sociais. (ROTEIRO 
AMAZÔNICO, 2016, p.1)

37
. 

  
O perigo da educação tecnológica está no sentido de que hoje a tecnologia se 

tornou uma fonte de poder na mão da burguesia contra a classe trabalhadora. Do 

mesmo modo afirma Kuenzer (2001, p.41): 

 
Do ponto de vista do trabalhador, a educação assume feições perversas, 
uma vez que, para os que vivem do trabalho, a aprendizagem de 
conhecimentos e habilidades, instrumentais e cognitivas, são imediatamente 
vinculadas ao exercício de atividades produtivas. É condição não só de 
existência, mas também da própria permanência no sistema de ensino, na 
maioria das vezes viabilizada pelo ingresso no mercado de trabalho. 

 
A tecnologia passa a assumir a função de transmitir aos alunos por meio de 

uma educação, cada dia mais técnica, os elementos necessários às atividades 

produtivas. 

Em maio de 2014 a Comissão Pastoral da Terra – CPT/RO, por meio de sua 

agente Liliana Anken já alertava para o retrocesso que significa a implantação do 

EMMTEC e apontando que a população camponesa tem experiências exitosas que 

não são reconhecidas e valorizadas pelo Governo do Estado. 

 
[...] mesmo que o nome seja Ensino Médio Presencial com Mediação 
Tecnológica, essa tecnologia, para as organizações sociais do campo, 
representam na verdade um retrocesso no processo de aprendizagem. 
A população camponesa já criou, gestou e manteve durante anos 
experiências exitosas de escolas camponesas, provando que um modelo de 
ensino voltado para o campo é possível e viável. Um desses o modelo 
conhecido como EFAs que continua abandonado, ao descaso dos 
governos, que escolhem retroagir e oferecer o que de pior teria para a 
educação. Mediação Tecnológica em lugares onde a tecnologia terá sérios 
problemas de acesso e manutenção. (Grifos nossos) (CPT/RO, 2014, p.1)

38
. 

  
 O desenvolvimento tecnológico, como afirma Frigotto (2005), deveria produzir 

uma melhor qualidade de vida e dar ao sujeito mais tempo livre na vida, porém sob o 

julgo do capitalismo produz o desemprego e trabalho precarizado, como é o caso da 

                                                 
37

 Disponível em: 

http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/. Acesso: em 
15 de maio de 2017. 
38 Disponível em: < http://cptrondonia.blogspot.com.br/2014/05/camponesesderondoniaalertamcontra.Html>. Acesso 15 de 

maio de 2017. 

http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/
http://cptrondonia.blogspot.com.br/2014/05/camponesesderondoniaalertamcontra.Html
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implantação do EMMTEC tendo em vista o abandono das experiências de educação 

do campo formando os jovens para ocupar os postos de trabalho precarizado na 

cidade. 

Também houve manifestação por parte da representante da Liga dos 

Camponeses Pobres - LCP, que apontou que o Estado sempre ignorou a educação 

do campo, o respeito à cultura local, seja ela quilombola, indígena ou camponesa. 

 
[...] Leila Denise disse que o Estado sempre ignorou a educação no campo, 
voltada à formação de conhecimento e ao respeito à cultura local 
quilombola, indígena e famílias do campo. Como encaminhamento, pediu 
que todos os movimentos sociais participem das discussões do processo 
ROTEIRO AMAZÔNICO, 2016, p.1)

39
.  

 
 Observa-se que a percepção dos movimentos sociais está em que esse 

projeto não leva em conta a cultura do povo, isto é, a diversidade, da qual está 

pautada nos documentos da educação do campo, além de não possibilitar a 

aquisição dos conhecimentos produzidos historicamente (SAVIANI, 2011). 

 Novamente o SINTERO se posiciona contra o EMMTEC: 

 
O presidente do Sintero, (...) afirmou (...) que este projeto deveria ter sido 
discutido antes de ser implementado e que precisa ser construído junto com 
a sociedade e verificado onde há efetivamente a necessidade de instalação 
(ROTEIRO AMAZÔNICO, 2016, p.1)

40
.  

 

 
 A aprovação do projeto de Lei nº 3.846, de 4 de julho de 2017 que dispõe 

sobre a instituição do EMMTEC, em votação na Assembleia Legislativa do Estado 

de Rondônia do dia 28 de junho de 2016 provocou de imediato a reação dos 

movimentos sociais e sindicais que apontaram suas insatisfações: 

 
Implantar o EMMTEC no estado de Rondônia significa ignorar por completo 
a lógica, a racionalidade e as conquistas da população que vive no campo e 
que há muito tempo vem lutando por um direito básico: ter uma educação 
de qualidade nas próprias comunidades, concebida a partir delas mesmas. 
Em constante construção, esta proposta de educação do campo reconhece 
a presença ativa das comunidades e professores como parte imprescindível 
na formação dos sujeitos do campo, caracterizados por suas diversas 
especificidades. Esta diversidade é razão central para a incompatibilidade 
entre a Educação do Campo que queremos e pela qual lutamos e a 
proposta do Governo do Estado, que por meio do EMMTEC tem imposto 
uma educação padronizada, refém das empresas privadas que dominam 
os instrumentos “pedagógicos” em sua totalidade na lógica mercadológica. 

                                                 
39

 Disponível 
em:<http://www.roteiroamazonico.com.br/site/noticia/ro.implantacaodoensinotecnologicodebatidaemaudienciapublica/>.  
Acesso 16 de maio de 2017. 
40

 Disponível 
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Acesso 16 de maio de 2017. 
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Em: <http://cptrondonia.blogspot.com.br/2016/07/ l>. Acesso: 15 de maio de 
2017. 

 
 A CPT/RO aponta que a implantação do EMMTEC – e nesse caso aprovado 

pela Assembleia Legislativa de Rondônia - significa ignorar a luta do povo do campo 

que tem como base legal o Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010 que dispõe 

sobre a Política de Educação do Campo. A educação do campo reconhece a 

participação da comunidade e professores no processo de formação do sujeito o que 

é incompatível com o EMMTEC com uma educação padronizada e de lógica 

mercadológica.  

A partir das reportagens acima que forma veiculadas nos meios de 

comunicação e das análises que fizemos delas, aplicamos um questionário (anexo 

3) a 5 representantes de movimentos sociais e/ou sindicais para verificar o 

posicionamento desses em relação ao EMMTEC. Eles foram identificados como M1, 

M2, M3, M4 e M5. Segue análise do questionário. 

A partir das questões (anexo 3) que nortearam o questionário aplicado aos 

movimentos sindicais e sociais, passamos às análises das respostas dos 

movimentos. 

Todos os movimentos sociais e sindicais sujeitos desta pesquisa participaram 

ativamente da luta contra a implantação do EMMTEC na educação do Estado de 

Rondônia. As lutas foram as mais diversas, como formação de base nas escolas, 

associações e comunidades que seriam afetadas, mobilizações municipais nas 

sedes regionais das Coordenadorias Regionais de Educação – CRE, mobilizações 

na SEDUC de Porto Velho entre outras ações. 

Iniciamos perguntando se conhecem o EMMTEC, se participaram das 

discussões e se conhecem o modelo de gestão participativa do Governo do Estado. 

As respostas foram que todos conhecem o projeto, assim como todos participaram 

das discussões sobre a implantação do projeto e que conhecem, sim, o modelo de 

gestão participativa. 

Perguntado se concordam com a implantação do EMMTEC, todos 

responderam que não. 

 
Não há estudos suficientes. Alunos em idade que precisa de 
acompanhamento/presença do professor. Não é on line. Ensino 
padronizado sem levar em consideração a realidade local. (M1). 
[...] o projeto só contribui com a evasão escolar haja visto que o ensino é 
transmitido a distância, sem contextualização. (M2). 

http://cptrondonia.blogspot.com.br/2016/07/%20l
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[...] é uma educação padronizada que não respeita a cultura camponesa 
(M3). 
Queremos uma educação feita por nós mesmo, a partir de nossa cultura de 
nossa realidade e não a educação urbana [...] (M4). 
[...] temos nossas experiências de educação que o Governo do Estado não 
respeita; queremos a educação do campo que lutamos para ter e não este 
projeto que visa somente diminuir custo (M5). 

 
Apontam várias questões para justificarem porque são contra o projeto, entre 

elas, a necessidade de presença do professor na relação ensino-aprendizagem, a 

necessidade de levar em consideração a realidade local, nesse caso a realidade 

camponesa, de ser um projeto com educação padronizada que não respeitará a 

cultura camponesa, que querem um educação feita por eles mesmo sendo a 

Educação do Campo um exemplo delas, e a visão de que o projeto está dentro da 

lógica de diminuição de custos. 

 Quando perguntado se acreditavam que o EMMTEC traria benefícios ou 

prejuízos à educação, todos alertaram para os sérios prejuízos que o projeto trará. 

 
Graves prejuízos; pois comprometerá a formação de milhares de jovens. 
(M1) 
Forma apenas analfabetos funcional, pois é um modo de ensino que não 
leva em consideração a realidade do educando. (M2) 
Induz nossos filhos irem pra cidade causando ainda mais êxodo rural [...] 
(M3). 
O desmonte da educação do Estado em função dos pacotes educacionais 
oferecido pelos grupos educacionais [...] (M4). 
Acabará com a educação do campo e prejudicará as comunidades 
camponesas pois é uma educação descontextualizada (M5). 

 

Importante observar que quanto aos prejuízos causados pela implantação do 

projeto, os movimentos sociais e sindicais não têm nenhuma dúvida quanto a isso. 

Apontando entre outras coisas que o EMMTEC comprometerá a formação de 

milhares de jovens, formará apenas analfabetos funcionais por não levar em 

consideração a realidade do educando, a indução de seus filhos a saírem do campo, 

o desmonte da educação do campo em prol dos pacotes educacionais oferecidos 

por grupos educacionais. Nesse sentido podemos perceber que esses sujeitos que 

foram afetados diretamente com a implantação do projeto sabem os prejuízos a que 

esse vem causar na educação e consequentemente em suas vidas. 

 Em relação às deficiências do projeto, os movimentos sociais e sindicais se 

posicionaram afirmando que existem e são as seguintes. 

 
Como a implementação é em distantes escolas rurais, não tem rede de 
internet/sinal compatível. Conteúdo pedagógico distante da realidade dos 
educandos. (M1). 
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Inúmeras, pois falta participação/interação entre educando e o educador e 
não forma cidadão, apenas robôs. (M2). 
Não leva em consideração a relação educador e educando no processo de 
ensino-aprendizagem e a participação da comunidade na educação (M3). 
Muitas, [...] a dificuldade de internet, as aulas até hoje são dadas em pen 
drive, a relação educador educando, por ser a distância não contextualiza o 
saber (M4). 
A falta de contextualização [...], a falta de estrutura, a falta formação [...] 
(M5). 

 
Percebem as deficiências do projeto em vários sentidos como: a falta de 

internet, as aulas que seriam ao vivo são passadas em pen drive devido dificuldades 

de internet, a falta de interação educador/educando, além da falta de 

contextualização. Questões que não estão sendo levadas em consideração pelo 

Governo do Estado de Rondônia na implantação do projeto. 

 Da mesma maneira nenhum dos representantes dos movimentos sociais e 

sindicais de Rondônia acredita que o EMMTEC seria a melhor saída para a 

Educação de nosso Estado. 

 
A educação se tornará desumanizada, sem respeitar os diferentes estágios 
e/ou capacidade individual de cada aluno. (M1). 
Esse modelo só serve para comunidades isoladas, não é o nosso caso. 
(M2). 
Claro que não, a melhor saída é uma educação que seja construída com a 
participação da comunidade, que leve em consideração as especificidades 
dos sujeitos do campo (M3). 
Por não respeitar as diretrizes operacionais da educação do campo que 
construímos com tanto trabalho e ver hoje ser jogada for apelo Governo 
(M4). 
Por não ser uma educação de qualidade, por ser cópia do que tem de pior 
na educação e não do que tem de melhor (...) (M5). 

 
Apontam para a desumanização na educação, a falta de respeito aos estágios 

de desenvolvimento das crianças, que seria para comunidade isolada que não é 

nosso caso, que a saída seria uma educação construída com a participação da 

comunidade com suas especificidades, que não se respeita as diretrizes da 

educação do campo e que por fim não tem qualidade. Esses pontos levantados 

pelos movimentos sociais e sindicais evidenciam que conhecem bem a educação 

que defendem sendo radicalmente contra esse modelo de educação implantada pelo 

Governo do Estado. 

 Quando questionados sobre por que então o Governo do Estado de Rondônia 

optou por essa modalidade de ensino, obtivemos os seguintes posicionamentos. 

 
Certamente para reduzir o número de professores e consequentemente 
custo. (M1). 
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A falta de compromisso com a educação e com a comunidade, apenas para 
atender os interesses escusos. (M2). 
Para baratear custo (...) (M3). 
Por seguir orientações dos organismos internacionais devido 
financiamentos para educação (M4). 
Por seguir regras do mercado que impõe a mercantilização da educação 
(...) (M5). 

 
A opção do Governo do Estado por esse projeto de educação está bem clara 

para os movimentos sociais e sindicais. Esses percebem que o governo optou por 

reduzir custos, por não ter compromisso com a educação, por seguir regras de 

mercantilização da educação, assim como orientações dos organismos 

internacionais. 

 Nesse sentido, perguntamos então se os movimentos sociais ou sindicais aos 

quais participam estavam presentes nas lutas contra o EMMTEC e o que está 

dificultando a organização e luta em defesa da educação de qualidade para todos 

neste momento histórico. Foram unânimes em afirmar a participação de seus 

movimentos na luta contra a implantação do projeto e apontaram como dificuldades 

na luta neste momento como sendo: 

 
Conscientização da população sobre das graves consequências, esta 
faltando isso. (M1). 
A falta de conhecimento e o papel da mídia em desqualificar a luta e os 
sindicatos. (M2). 
A manipulação da opinião pública em relação ao papel dos movimentos 
sociais e sindicais (M3). 
A própria educação que não forma de maneira crítica, para que o sujeito 
compreenda as cosias em sua totalidade mais sim por partes (M4). 
A falta de consciência de classe a que estamos submetidos no atual 
momento (M5). 

 

Quanto às dificuldades que enfrentam em prol de uma educação de 

qualidade, podemos ressaltar a falta de consciência, a manipulação da mídia, a falta 

de conhecimento do papel dos movimentos sociais e sindicais, a falta de uma 

educação que forma de maneira crítica e a falta de consciência de classe. 

 Dos elementos apresentados anteriormente da luta dos docentes, discentes e 

movimentos sociais e sindicais contra o EMMTEC, passamos a verificar como sua 

implantação contribui para o fechamento das escolas/sala/turmas no Estado de 

Rondônia. 

 O fechamento de escolas no Brasil não é um tema novo nos estudos sobre 

Educação, seja no campo ou na cidade. A chamada reorganização/polarização das 
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escolas vem causando o fechamento de inúmeras escolas no campo e na cidade em 

todo o Brasil. 

Dados do INEP (BRASIL, 2016) demonstram que mais de 40 mil escolas 

foram fechadas nos últimos 15 anos no país. Ao longo dos anos se criou um modelo 

de concentração de alunos nas escolas, e para que esse modelo fosse efetivado 

muitos governos se utilizaram do mecanismo via transporte escolar.  

Nesse contexto, temos as escolas municipais que, desde 1996, recebem 

recursos por aluno matriculado - política essa implantada pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 

1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo 

Decreto nº 2.264, de junho de 1997. Ao estabelecer critérios para a transferência de 

recursos às escolas públicas, estimularam o fechamento de pequenas escolas 

sendo seus alunos transferidos para escolas maiores, isto é, nucleadas. 

Na realidade do FUNDEF funciona como um instrumento político com o 

propósito de diminuir o número de professores, mas aumentar o número de alunos 

para que sejam atendidos. As escolas também acabam se atrelando a esse 

instrumento, porque quanto mais alunos e menos professores, mais recursos 

recebidos. Essa política foi caracterizada como otimização de recursos por parte do 

Governo Federal. 

A política de polarização/reorganização ou nucleação das escolas é uma 

política que se materializa no fechamento de escolas em uma determinada 

localidade com menos alunos e transferência desses alunos para localidades mais 

populosas.  

 Nos últimos anos temos observado que essa polarização/reorganização ou 

nucleação das escolas não tem gerado melhorias na qualidade educacional tendo 

em vista as colocações nas várias avaliações realizadas pelo próprio governo. 

Na esteira do Governo Federal, todos os Estados da Federação estão se 

utilizando desse mecanismo para fechar escolas/salas/turmas ou mesmo em 

transformar esse instrumento em determinadas modalidades, como o caso do 

conhecido Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC. 

 As sucessivas políticas educacionais brasileiras não estão sendo suficientes 

para colocar o Brasil em patamares de destaque no cenário mundial na educação. 

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 
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apontam que de 76 países em 2015 que participaram do Programa Internacional de 

Avaliação de alunos – PISA, o Brasil estava na 60ª posição. 

A implantação de inúmeras políticas educacionais sob orientação dos 

organismos internacionais tem demonstrado que não são suficientes para melhorar 

a educação no país. Nesse sentido observamos que o EMMTEC, assim como vários 

outros projetos no Estado de Rondônia implantados, apenas procuram reorganizar 

as escolas – quando não as fecham – ou diminuir o número de salas/turmas em 

função da otimização de recursos, como analisamos na subseção seguinte, 

apontando os impactos do EMMTEC sobre o ensino médio regular no Estado. 

 Ninguém sério na educação questiona o papel do professor em sala de aula 

na relação ensino-aprendizagem, porém no EMMTEC não vemos uma preocupação 

com o papel do professor em sala de aula, visto que estão buscando reduzir o 

número de professores do ensino médio regular para o atendimento ao EMMTEC. 

Segundo dados da SEDUC/RO (2017), tínhamos em 2016 tínhamos 6.855 

professores no Ensino Médio Regular, e desses 120 eram do EMMTEC, ou seja, 

1,7% dos professores. O número de professores em 2017 foi de 6.426 no Ensino 

Médio Regular para 313 no EMMTEC, isto é, 4,8% de professores migraram do 

Ensino Médio Regular para o EMMTEC. 

Outro elemento importante no projeto de Lei nº 3.846 de 4 de julho de 2016 

que institui o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, é que não consta a 

figura do professor presencial, aquele de sala de aula. Questionemo-nos: foi falha na 

formulação da lei, ou no futuro não teremos professores da rede pública em sala 

havendo, portanto, somente a figura de um tutor sem as qualificações necessárias 

contratados por tempo determinado para execução do papel do professor presencial 

na educação do Estado? 

 Nesse sentido apontamos na tabela a seguir o quantitativo de professores 

necessários hoje para atender o EMMTEC e a relação quantitativa professor por 

aluno neste momento de implantação do projeto. 

 
Tabela 11: Quantitativo de professores ministrantes para atender o EMMTEC e relação 

professor por aluno. 

Ano Prof. Ministrante Alunos Professor por aluno 

2016 25 2.002 80 
2017 23 4.366 189,8 

Fonte: SEDUC/RO, 2017.  

 



179 

 

O quantitativo de professores diminuiu de 25 para 23 enquanto o número de 

alunos aumentou de 2.002 para 4.366. Podemos observar que no quesito professor 

ministrante temos uma média de 80 alunos por professor em 2016 e em 2017 esse 

número chegou a 189,8 alunos por professor. Um crescimento de 57,8% do número 

de alunos por professores. A questão levantada aqui é: Existem condições de o 

professor ministrante atender a esse quantitativo de alunos no momento de sua 

aula? Outro problema ainda mais grave. Sabemos que essa é a média de 

atendimento por professores, porém no momento em que o professor ministra sua 

aula, ele deve atender ao total de alunos que neste momento são 4.366. 

 Quanto aos professores presenciais, a tabela a seguir demonstra como está 

hoje a situação do EMMTEC. 

 
Tabela 12: Quantitativo de professores presenciais para atender o EMMTEC.  

Anos Prof. Presencial Alunos % de aumento em 2 anos 

2016 95 2.002  -  
2017 218 4.366 4,8% 

Fonte: SEDUC/RO, 2017.  

 
Observa-se que em dois anos 4,8% dos professores do ensino médio regular 

migraram para o EMMTEC, isto é, um total de 313 professores deixou de atender ao 

ensino médio regular e passou a atender à medição tecnológica. Os dados 

demonstram o direcionamento dado pelo Governo do Estado em relação ao ensino 

médio.  

 Segundo dados da SEDUC/RO (Em:<http://www.diario.seduc.ro.gov.br/>. 

Acesso 13 de julho de 2017), tínhamos em 2016, 230.060 alunos no Ensino Médio 

Regular, e desses, 2002 alunos eram do EMMTEC, isto e, em 2016 perdemos 0, 

87% dos alunos do ensino médio regular para o EMMTEC. No ano seguinte em 

2017, o número de alunos no Ensino Médio Regular é de 201.873 e no EMMTEC, 

4.366, isto é, 2,1% dos alunos do Ensino Médio Regular migraram para o EMMTEC.  

 
Tabela 13: Número de alunos no Ensino Médio Regular e no EMMTEC 

Anos Alunos Ensino Médio Regular  Alunos no EMMTEC % de aumento de alunos 
no EMMTEC 

2016 230.060 2002 0,87% 
2017 201.873 4.366 2,1% 

Fonte: SEDUC/RO, 2017.  
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O EMMTEC em dois anos de implantado saiu de 2.002 alunos para 4.366, o 

que significa um crescimento do número de alunos atendido em 2,1%. Novamente 

confirmando a tese de que o Governo de Rondônia está investindo na substituição 

do ensino médio regular pelo Ensino Médio por mediação. 

O Governo do Estado quando implantou o EMMTEC buscava atingir as metas 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE (2014), em específico a 

meta 3 que afirma: 

 
[...] universalizar, até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 
(oitenta e cinco por cento) (PNE, 2014).  

 
Nesse sentido justifica-se o investimento do Governo do Estado no EMMTEC 

e consequentemente no aumento de 2002 alunos no primeiro ano do projeto para 

4.366 no segundo ano, com um aumento de 2,1%.  

E também na perspectiva da estratégia do PNE (2014, p. 22) que aponta para 
a necessidade de: 

 
[...] institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, 
a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos 
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos 
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, 
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a 
formação continuada de professores e a articulação com instituições 
acadêmicas, esportivas e culturais (Grifos nossos). 

 
O EMMTEC está dentro dessa perspectiva de um programa de renovação do 

ensino médio, por nós, aqui, denominados de reestruturação do ensino médio.  

Comparando nesse mesmo período o número de escolas, tínhamos em 2016, 

452 escolas no Ensino Médio Regular, destas 85 ofertava o EMMTEC, ou seja, 

18,8% se transformaram em escolas de EMMTEC. Em 2017, permanecemos com as 

mesmas 452 escolas atendendo o Ensino Médio Regular, porém com 122 escolas 

atendendo o EMMTEC, ou seja, um aumento de 27% das escolas de Ensino Médio 

Regular que se transformaram em escolas do EMMTEC. 

Observa-se que o Governo do Estado de Rondônia não investiu mais no 

Ensino Médio Regular, mas sim, no EMMTEC, pois de 2013 para 2017, isto é, em 5 

anos, o Ensino Médio Regular não teve aumento no número de escolas. Em 

compensação o EMMTEC saltou de 85 escolas para 122, um aumento de 30,3% em 
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apenas 1 ano, ou seja, em 5 anos o Governo do Estado de Rondônia não criou 

nenhuma escola para o Ensino Médio Regular na forma presencial de educação, 

porém para o projeto EMMTEC ele transformou 122 escolas do Ensino Médio 

Regular em escolas polos para atendimento ao EMMTEC, o que representa 27% 

das escolas do Estado em atendimento ao Ensino Médio. 

 
Tabela 14: Escolas do Ensino Médio Regular (EMR) que transformaram em Escolas Polos para 

atendimento ao EMMTEC – 2016 – 2017 

Anos Escolas do EMR Escolas do EMMTEC Total 

2016 452 85 18,8% 
2017 452 122 27% 

Fonte: SEDUC/RO, 2017.  

 

É interessante observar, que o poder público estadual, movido pela ideia de 

que a educação no ensino médio regular oferecido com o professor presencial e 

com os alunos em suas comunidades é economicamente inviável, e diante das 

políticas nacionais que buscam reduzir investimentos na educação, aderem à projeto  

que visam agrupar os alunos em escolas polos, reduzir o número de professores e 

consequentemente o número de escolas. 

 Segundo o projeto de Lei que institui o EMMTEC no Estado de Rondônia, 

seria necessária hoje a contratação por tempo determinado de trabalho para atender 

a todos os alunos da rede pública estadual o quantitativo 26 professores, como se 

pode ver na tabela a seguir. 

 
Tabela 15: Quantitativo de professores para atender ao Ensino Médio com Mediação 

Tecnológica – EMMTEC em todo Estado de Rondônia.  

Profissional Disciplina CH Quantidade Meses 

Professor Língua Portuguesa 90 02 06 
Professor Geografia 80 02 05 
Professor Filosofia 40 02 03 
Professor Matemática 80 02 05 
Professor Ed. Física 40 02 03 
Professor Biologia 80 02 05 
Professor Inglês 40 02 03 
Professor Química 80 02 05 
Professor Sociologia 40 02 03 
Professor História 80 02 05 
Professor NBAZ 40 02 03 
Professor Física 80 02 05 
Professor Arte 32 02 03 
Coord. Ped. Estúdio Pedagogo/Supervisor 40 01 12 
Coord. Ped. SEDUC Pedagogo/Supervisor 40 01 12 
Coord. Ped. CREs Pedagogo/Supervisor 40 18 12 

Fonte: Projeto de Lei nº 3.846 de 4 de julho de 2016. 
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Temos hoje no Estado de Rondônia 6.426 professores para tender ao ensino 

médio regular, com a implantação do EMMTEC serão necessários para o 

atendimento de todos os alunos, 26 professores contratados por tempo determinado 

de trabalho, como se pode ver na tabela acima.  

Por essa perspectiva, como se pode observar o EMMTEC enquanto projeto 

de reorganização à mercantilização do ensino médio no Estado de Rondônia, 

evidencia o processo de reestruturação produtiva, no qual o Estado busca minimizar 

os custos com as políticas sociais em busca de atender aos ganhos do capital e 

neste sentido verifica-se que esse projeto está atrelado aos interesses também dos 

organismos internacionais. 

Essa modalidade educacional oferecida aos alunos do ensino médio em 

Rondônia, no sentido por eles indicado de ser uma educação inovadora, apontamos 

para a seguinte análise de Kuenzer (2007, p.1170/1171), pois este modelo de 

educação, 

 
Ao invés de explícita negação de oportunidades de acesso à educação 
continuada e de qualidade, há uma aparente disponibilização das 
oportunidades educacionais, por meio de múltiplas modalidades e diferentes 
naturezas, que se caracterizam por seu caráter desigual e, na maioria das 
vezes, meramente certificatório, que não asseguram domínio de 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de competências cognitivas 
complexas vinculadas à autonomia intelectual, ética e estética. 

 
Como aponta Ribeiro (1998, p.37), “a estrutura social do Brasil-Colônia já foi 

caracterizada como sendo organizada à base de relações predominantemente de 

submissão”, tal projeto continua nos levando para essa direção. 

O EMMTEC não representa para a educação pública do Estado de Rondônia 

um avanço na qualidade educacional, pois como afirma Patto (2008, p.36), pelo 

contrário nega a possibilidade de um: 

 
[...] bom ensino, a valorização do corpo docente (que inclui salários dignos, 
boa formação intelectual e participação nas decisões) e a redução da 
dualidade escolar [...]. Ao contrário, aprofundou-se o fosso entre as escolas 
para ricos e para pobres. Foi assim que chegamos ao desmantelamento 
do ensino público, de resultados trágicos do ponto de vista do direito 
universal à educação escolar. Se nunca tivemos uma escola formadora da 
inteligência crítica, já tivemos uma escola que, pelo menos, ensina a ler e a 
escrever. 

  

Parece-nos ser esse o caminho que o EMMTEC nos leva. Na esteira desse 

processo de fechamento de salas de aula/turmas na educação como um todo no 
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Brasil, o projeto EMMTEC no Estado de Rondônia, que apesar do pouco tempo de 

implantado, como podemos observar, o Governo do Estado de Rondônia busca ao 

mesmo tempo dar continuidade a política de polarização, ou seja, a diminuição de 

salas de aula/turmas e consequentemente o número de professores e com isso 

reduzir o custo do Estado com a educação e cumprindo as metas conforme os 

órgãos internacionais dispõem ao Brasil, demonstrando dessa forma como que as 

políticas educacionais neoliberais submetem o ensino público às regras do mercado 

(Silva, 2002). 

Infelizmente a realidade demonstra que as perspectivas boas para a 

educação pública no Brasil e para Estado de Rondônia não são boas. Continuar na 

luta talvez seja a única saída para que um dia possamos ter uma educação de 

qualidade que contribua no apontamento de horizonte para além da hegemonia do 

capital, no qual a educação assim como tudo de transforma em meras mercadorias. 

Este nos parece ser o futuro da educação no Estado de Rondônia tendo em vista a 

implantação do EMMTEC. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
Esta pesquisa estudou o Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica - 

EMMTEC como modelo de reestruturação do ensino médio no Estado de Rondônia. 

O projeto foi implantado no ano de 2016 com o objetivo de atingir todos os 

municípios de Rondônia e universalizar o acesso ao ensino médio tendo em vista 

que ainda boa parte da população jovem não tem acesso a essa etapa de ensino. 

A problemática evidenciada é como o Governo do Estado de Rondônia com o 

objetivo de universalizar o acesso ao ensino médio e oferecer uma educação de 

qualidade, implanta o projeto EMMTEC, tendo em vista os problemas decorrentes da 

falta de infraestrutura das escolas públicas do Estado, da capacitação docente 

deficitária, e dificuldades de diálogo com a sociedade? 

Para responder essa problemática, utilizamos como metodologia o 

materialismo histórico dialético, utilizando-se de questionário como instrumento de 

coleta de dados, com vistas de colher informações em relação à participação dos 

professores, alunos e movimentos sociais/sindicais no processo de luta contra a 

implantação do EMMTEC e por uma educação de qualidade que busque atender às 

demandas históricas por eles reivindicadas. 

Os estudos do referencial teórico permitiu que constatássemos que com base 

na construção dos modelos econômicos de Estado, modelo esse subordinado ao 

capital internacional, foi-se construindo historicamente o modelo educacional 

brasileiro, isto é, um modelo educacional também subordinado às necessidade do 

capital internacional que busca conformar a formação do sujeito aos rudimentos do 

conhecimento técnicos científicos necessários à vida cotidiana. 

Nesse sentido, as políticas educacionais brasileiras estão submetidas às 

imposições da economia mundial por meio de programas instituídos pelos 

organismos internacionais, como Banco Mundial, CEPAL e FMI, que pautam a 

agenda educacional do país. O que demonstra que os projetos educacionais 

implantados no Brasil estão em consonância com as necessidades da ordem 

capitalista mundial.  

A formação histórica do país tem suas raízes na dependência da metrópole e 

depois de mais de 500 anos continuamos como país dependente, porém dessa feita 

do capital internacional por meios de suas agências internacionais como Branco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional, CEPAL, UNESCO entre tantas outras. Não 
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saímos da condição de colônia, pois não construímos um projeto de nação 

independente. 

Na esteira desse processo de dependência, assistimos às sucessivas 

transformações no mundo do trabalho que vêm pautando as políticas educacionais, 

continuando o dualismo histórico de uma educação para ricos e outra para pobres, 

uma para a formação propedêutica e outra para a formação técnica; uma para a 

formação da pequena elite do país e outra para a classe trabalhadora. Portanto, as 

mudanças nos processos produtivos determinam em última instância as políticas 

educacionais que estão postas para atender às necessidades dos processos 

produtivos e consequentemente as do capital.  

As sucessivas reestruturações nos processos de trabalho submeteram os 

trabalhadores à busca constante por formação/qualificação na procura de um posto 

de trabalho, porém as políticas educacionais brasileiras marcadas pela dicotomia 

entre educação e trabalho têm, cada dia mais, buscado conformá-los aos postos de 

trabalhos simples, tendo em vista o papel assumido pelo Brasil na divisão 

internacional do trabalho. As transformações tecnológicas longe de ser significado 

de liberdade para o trabalhador tornam-se justamente em seu oposto, sendo os 

ajustamentos da base técnica de produção as determinações das necessidades de 

valorização do capital, pauperizando ainda mais a vida do trabalhador. 

Observamos ainda, que as políticas educacionais também do ensino 

profissionalizante, estão em consonância com as políticas econômicas que estão 

sob orientações dos organismos internacionais. Essas ainda mais dicotômicas, pois 

não se tem a capacidade de estruturar um projeto de educação técnica e tecnológica 

que dê sustentação à base de desenvolvimento do país, focando as políticas 

públicas educacionais à mercê do bel prazer de Governos ditos democráticos que a 

cada período modifica essas políticas para atender às necessidades externas e não 

aos interesses do país. 

Desse modo, a educação técnica e tecnológica desenvolvida no Brasil e 

América Latina, sob orientações dos organismos internacionais e nesse caso a 

CEPAL, tem atuado na determinação das orientações das políticas educacionais no 

sentido de atender às exigências do capital externo. Observamos que as políticas 

educacionais voltadas para o ensino técnico e tecnológico desde seu nascimento no 

país têm aspecto de atender às classes pobres e não se modificou até os dias 

atuais, como uma política de educação técnica e tecnológica que busca trabalhar 
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desde a formação inicial até a pós-graduação sem necessariamente um 

aprofundamento da educação tecnológica por meio das bases científicas. Um 

exemplo claro da determinação dessas agências internacionais nas formulações das 

políticas educacionais são as políticas como protagonismo juvenil e 

empregabilidade, anteriormente trabalhadas nesta dissertação, ou políticas como 

empoderamento das mulheres e empreendedorismo. Políticas essas que o jovem é 

visto como um agente capaz de ser protagonista de sua formação profissional e 

consequentemente estará empregado, ou seja, a busca frenética por formação 

aumenta o coeficiente de empregabilidade. Elemento que como vimos não é linear e 

não sequer é verdadeiro. Como vimos essas políticas tendem a responsabilizar os 

jovens pela falta de capacitação e consequentemente por estar desempregado, algo 

de responsabilidade do Estado e não do indivíduo isoladamente. 

A partir da pesquisa de campo, os resultados foram analisados com base no 

referencial teórico que fundamentou a pesquisa, tendo como categorias de análises: 

teoria e prática, realidade, contradição, possibilidade e ideologia. 

Assim, após os estudos dos referenciais teóricos, da coleta de dados e com 

base na obtenção dos resultados, constatamos que a implantação do EMMTEC na 

Rede Estadual de Educação do Estado de Rondônia está causando a migração de 

professores no ensino médio regular para o EMMTEC. Se em 2016 tínhamos 6.855 

professores no Ensino Médio Regular, e desses 120 eram do EMMTEC, ou seja, 

1,7% dos professores. O número de professores em 2017 foi de 6.426 no Ensino 

Médio Regular para 313 no EMMTEC, isto é, 4,8% de professores migraram do 

Ensino Médio Regular para o EMMTEC. 

Observamos que o quantitativo de professores diminuiu de 25 para 23 

enquanto o número de alunos aumentou de 2.002 para 4.366. Podemos observar 

que no quesito professor ministrante temos uma média de 80 alunos por professor 

em 2016 e em 2017 esse número chegou a 189,8 alunos por professor. Um 

crescimento de 57,8% do número de alunos por professores. A questão levantada 

aqui é: Existem condições de o professor ministrante atender a esse quantitativo de 

alunos no momento de sua aula? Outro problema ainda mais grave. Sabemos que 

essa é a média de atendimento por professores, porém no momento em que o 

professor ministra sua aula, ele deve atender ao total de alunos que neste momento 

são 4.366. O que torna inviável este modelo de educação tendo em vista a 
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necessidade de atendimento ao aluno. Estamos falando aqui do papel do professor 

como educador e não como mero transmissor de conhecimento. 

Também houve a migração em dois anos de 4,8% dos professores do ensino 

médio regular para o EMMTEC, isto é, um total de 313 professores deixou de 

atender ao ensino médio regular e passou a atender a medição tecnológica. Os 

dados demonstram o direcionamento dado pelo Governo do Estado para com o 

EMMTEC em relação ao ensino médio regular. 

Em relação ao número de alunos, os dados demonstram que tínhamos em 

2016, 230.060 alunos no Ensino Médio Regular e desses 2.002 alunos eram do 

EMMTEC, isto é, em 2016 perdemos 0, 87% dos alunos do ensino médio regular 

para o EMMTEC. No ano seguinte em 2017, o número de alunos no Ensino Médio 

Regular é de 201.873 e no EMMTEC, 4.366, isto é, 2,1% dos alunos do Ensino 

Médio Regular migraram para o EMMTEC. O EMMTEC em dois anos de implantado 

saiu de 2.002 alunos para 4.366, o que significa um crescimento do número de 

alunos atendidos em 2,1%. Novamente confirmando a tese de que o Governo de 

Rondônia está investido na substituição do ensino médio regular pelo Ensino Médio 

por mediação tecnológica. 

Em relação ao número de escolas, tínhamos em 2016, 452 escolas no Ensino 

Médio Regular, dessas 85 ofertavam o EMMTEC, ou seja, 18,8% se transformaram 

em escolas de EMMTEC. Em 2017, permanecemos com as mesmas 452 escolas 

atendendo ao Ensino Médio Regular, porém com 122 escolas atendendo ao 

EMMTEC, ou seja, um aumento de 27% das escolas de Ensino Médio Regular que 

se transformaram em escolas do EMMTEC. 

Observa-se que o Governo do Estado de Rondônia não investiu mais no 

Ensino Médio Regular, mas sim, no EMMTEC, pois de 2013 para 2017, isto é, em 5 

anos, o Ensino Médio Regular não teve aumento no número de escolas. Em 

compensação o EMMTEC saltou de 85 escolas para 122, um aumento de 30,3% em 

apenas 1 ano, ou seja, em 5 anos o Governo do Estado de Rondônia não criou 

nenhuma escola para o Ensino Médio Regular na forma presencial de educação, 

porém para o projeto EMMTEC ele transformou 122 escolas do Ensino Médio 

Regular em escolas polos para atendimento ao EMMTEC, o que representa 27% 

das escolas do Estado em atendimento ao Ensino Médio. 

Quanto ao quantitativo de professores temos hoje no Estado de Rondônia 

6.426 professores para tender ao ensino médio regular, com a implantação do 
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EMMTEC, serão necessários para o atendimento de todos os alunos, 26 professores 

contratados por tempo determinado de trabalho. Confirmando assim, que as 

políticas educacionais aqui representadas pelo EMMTEC buscam o barateamento 

do custo educacional para os cofres públicos em consonância com as orientações 

advindas dos organismos internacionais como Banco Mundial e CEPAL. 

A relação entre teoria e prática em Marx e Engels (2009) aponta para a 

necessária interdependência entre ambas, porém com o desenvolvimento da 

pesquisa, podemos observar que entre o trabalho dos profissionais da educação e o 

que se predicam as políticas educacionais, não existe, do ponto de vista da teoria e 

da prática, uma relação de interdependência, pois o Estado não dá as condições 

para que isso se efetive de maneira sólida no sentido preparar os professores para o 

exercício consciente de sua função. O Estado nega contribuir para o 

desenvolvimento de uma consciência social, deixando que essa nasça das relações 

sociais estabelecidas, que devido às inúmeras contradições dentro das atuais 

condições de trabalho dificultam a compreensão da necessária relação de 

interdependência entre teoria e prática no terreno da práxis social enquanto 

profissional da educação. Quanto aos alunos, podemos afirmar que esses nas 

relações cotidianas percebem as contradições do EMMTEC, isto é, conseguem 

verificar que uma educação de qualidade se daria em outras condições que não 

aquelas oferecidas pelo referido projeto, no entanto, os elementos que recebem 

dessa mesma educação não são suficientes para equacionar resistência a educação 

que estão recebendo. 

Kosik (1976) aponta que a categoria realidade contribui para a aproximação do 

real e nos alerta que para chegar a ele, devemos abandonar certa eficiência 

cognitiva de tipo positivista. Ao analisar o EMMTEC como projeto do Governo do 

Estado, chegamos à conclusão de que ele representa bem esse tipo de 

conhecimento de tipo positivista quando pela forma de implantação e linguagem 

utilizada pelos representantes do governo impossibilita que a sociedade, entenda 

aqui pais, alunos e professores, possam ver a riqueza efetiva da realidade e sua 

complexidade. Sendo dessa maneira levados a crer que essa modalidade de ensino 

será é a única que existe (MÉSZÁROS, 2004). 

Daí, surgem algumas das confusas respostas dadas por alunos, professores e 

movimentos sociais e sindicais, que veem as contradições, porém não possui 

clareza que possibilitaria compreender, além dos antagonismos e anacronismos, os 
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desenvolvimentos dos elementos internos que entram em conflito, bem como seu 

processo de superação (CHUPTULIN, 1982). Observamos que muitos dos alunos, 

professores e até mesmo dos movimentos sociais e sindicais captam tais 

contradições mesmo que elas aparecem como elementos confusos em suas 

proposições. 

Observamos ainda, como aponta (CHUPTULIN, 1982), na categoria da 

possibilidade como elemento de transformação consciente dessa em realidade e 

superação das contradições, que os alunos, professores, movimentos sociais e 

sindicais buscam a transformação da realidade em que vivem, porém estão 

submetidos às condições materiais de vida que infelizmente não possibilitam a 

superação de tais contradições. Percebem as contradições e a necessidade de 

superação, portanto os condicionantes históricos não possibilitam. O que não quer 

dizer que pela impossibilidade de mudança da atual situação que esses sujeitos se 

conformam, muito pelo contrário, trabalham sempre na perspectiva de 

compreenderem as contradições do sistema do capital para contra esse agirem por 

meio das mais variadas formas de lutas. 

Souza (2010) afirma que ideologia é uma “consciência deformada da 

realidade”. Podemos afirmar que o EMMTEC como projeto educacional se situa 

dentro dessa perspectiva, pois demonstra como o Governo do Estado “percebe” a 

população rondoniense, ou seja, refere-se à consciência deformada que o Governo 

tem da realidade que se dá através da ideologia dominante. Nesse sentido, 

afirmamos que o Governo do Estado de Rondônia - como já apontado em seções 

anteriores - não somente age em conformidade com os interesses do capital sob 

orientação dos organismos internacionais, como lhes faltam a compreensão da 

realidade social como elemento dinâmico e contraditório que necessita também de 

um projeto educacional que seja capaz que captar essas diferenças. 

E mais uma vez o elemento ideológico aparece quando como demonstrado 

anteriormente o Governo do Estado de Rondônia tem suas ações pautadas na falta 

de diálogo com a sociedade, impondo projetos dos quais fazem crer serem os 

melhores para a população sem mesmo se questionarem sobre suas verdadeiras 

intenções. Ou como afirma Marx e Engels (2009) quando apontam ideologia como 

ilusão pode fazer relação com este projeto no sentido de ser mais uma das ilusões 

enquanto política educacional. Ou ainda, como o sugestivo nome da obra de Carlos 

Montaño (2014), “O canto da Sereia”, este projeto pode até ecoar belos cantos aos 
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ouvidos dos muitos que acostumados com a forma de agir do Governo se conforma 

com tais sintonias, sem, no entanto, buscar compreender que tais cantos são 

ilusões. Resistir a esse significa não sucumbir a eles ‘cantos de sereia’ como o 

EMMTEC. 

Definitivamente constatamos que o EMMTEC constitui a negação de 

oportunidades de acesso à educação de qualidade e o desmantelamento do ensino 

público no Estado de Rondônia e consequentemente no país. Como aponta 

Mészáros (2004, p.58), o discurso ideológico - nesse caso, o discurso o Governo do 

Estado por meio da mídia - faz com que passamos a aceitar um conjunto de valores 

que nem se quer suspeitamos que tenha alternativa a ele, somos levados a aceitar 

que não se pode questionar, nem do ponto de vista, nem com que finalidade. Esse é 

o caso do EMMTEC. Vamos aceitando uma proposta de educação que tem como 

finalidade habilitar técnica, social e ideologicamente os trabalhadores, para servir o 

mercado de trabalho, isto é, “trata-se de subordinar a função social da educação de 

forma controlada para responder às demandas do capital” (FRIGOTTO, 1999, p.26). 

Dessa mesma forma se observadas as falas dos docentes, discentes e 

movimento sociais e sindicais perceberemos que o EMMTEC não foi discutido com a 

comunidade que é a interessada no projeto. Como podemos perceber o processo de 

implantação do projeto não teve a participação dos profissionais da educação, dos 

alunos e da comunidade como um todo. O EMMTEC constitui a negação de 

oportunidades de acesso à educação de qualidade e o desmantelamento do ensino 

público no país. 

Observamos também que o EMMTEC é apenas um dos projetos que o “Novo 

Ensino Médio” vem propor como modelo de reestruturação no sentido de 

encaminhar a educação ainda mais para o processo de mercantilização. 

O Governo do Estado de Rondônia, nessa seara, por meio da Secretaria 

Estadual de Educação - SEDUC implantou o EMMTEC com a justificativa 

anteriormente apresentadas, porém, observamos que este projeto dá continuidade a 

outros do tipo da polarização/reorganização ou nucleação das escolas, ocasionando 

o fechamento de salas/turmas de aulas e até mesmo escolas como são orientados 

pelo Governo Federal a partir das políticas dos organismos internacionais. 

A superação deste estado de coisas e consequentemente de projeto como o 

EMMTEC para a educação passa necessariamente pela superação dessas 

determinações preestabelecidas, que muita das vezes sequer sabemos que existe. 
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Apêndice 1 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO - PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
CAMPUS BR 364, Km 9,5  

CEP: 78900-000 – Porto Velho  
E-mail: mestradoeducacao@unir.br 

 
Ofício n.º 14/2017/PPGE/MEDUC                       Porto Velho, 12 de julho 2017. 

 

À Srª. Giovanna Gvozdanovic da Silva 

Gerente do Centro de Mídias - SEDUC 

 

Assunto: Solicitação de autorização de Pesquisa Acadêmica 

 

Senhor/a, 

 

Solicitamos a Vossa Senhoria autorização para que o mestrando Marcilei Serafim Germano, 

matriculado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em Educação 

da Universidade Federal de Rondônia, Turma 2015, realize a sua pesquisa nesta conceituada 

instituição.  

Esclarecemos que o estudo em questão, inserido na Linha de Pesquisa Política e Gestão 

Educacional e sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Aparecida Luzia Alzira Zuin, envolve o Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC. O propósito é analisar os objetivos do 

EMMTEC como modelo de reestruturação do ensino médio no Estado de Rondônia 

 Informamos que com o aceite de participação nesta pesquisa não trará complicações legais, pois 

os procedimentos adotados neste estudo obedecem aos critérios da ética em pesquisa sob a 

resolução 510/2016. Todas as informações coletadas serão estritamente confidenciais e 

consentidas, que somente o pesquisador e orientador terão conhecimento dos dados, mantendo o 

anonimato dos participantes da pesquisa. Informações institucionais também serão preservadas 

ao fato que ao serem compiladas não exponham diretamente a instituição. Os resultados obtidos 

durante este estudo poderão ser divulgados em publicações científicas, bem como em eventos 

científicos. A instituição tem liberdade de recusar a participar da pesquisa em qualquer fase, sem 

mailto:mestradoeducacao@unir.br
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qualquer prejuízo e sempre que for necessário, poderá pedir mais informações sobre o andamento 

da pesquisa. 

 

Dúvidas podem ser esclarecidas junto ao pesquisador pelo celular: (69) 99268-5810 ou por e-mail: 

marcilei.germano@ifro.edu.br. Após estes esclarecimentos, solicitamos a contribuição na 

pesquisa com os seguintes dados do EMMTEC: 

 

Número de professores, monitores, alunos e escolas nos anos de  2016 e 2017. 

   

Atenciosamente,  

 

Prof. Dr. Antônio Carlos Maciel 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação da UNIR - Mestrado Acadêmico em Educação 

Portaria n. 1.051/2016/GR/UNIR, de 01/12/2016 
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Apêndice 2 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO - PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
CAMPUS BR 364, Km 9,5  

CEP: 78900-000 – Porto Velho  

E-mail: mestradoeducacao@unir.br 
 

 

Ofício n.º 15/2017/PPGE/MEDUC                        Porto Velho, 12 de julho 2017. 

 

Ao senhor Christian Alencar Pereira 

Coordenador do CTIC - SEDUC 

 

Assunto: Solicitação de autorização de Pesquisa Acadêmica 

 

Senhor, 

 

Solicitamos a Vossa Senhoria autorização para que o mestrando Marcilei Serafim Germano, 

matriculado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em Educação 

da Universidade Federal de Rondônia, Turma 2015, realize a sua pesquisa nesta conceituada 

instituição.  

Esclarecemos que o estudo em questão, inserido na Linha de Pesquisa Política e Gestão 

Educacional e sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Aparecida Luzia Alzira Zuin, envolve o Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC. O propósito é analisar os objetivos do 

EMMTEC como modelo de reestruturação do ensino médio no Estado de Rondônia 

 Informamos que com o aceite de participação nesta pesquisa não trará complicações legais, pois 

os procedimentos adotados neste estudo obedecem aos critérios da ética em pesquisa sob a 

resolução 510/2016. Todas as informações coletadas serão estritamente confidenciais e 

consentidas, que somente o pesquisador e orientador terão conhecimento dos dados, mantendo o 

anonimato dos participantes da pesquisa. Informações institucionais também serão preservadas 

ao fato que ao serem compiladas não exponham diretamente a instituição. Os resultados obtidos 

durante este estudo poderão ser divulgados em publicações científicas, bem como em eventos 

científicos. A instituição tem liberdade de recusar a participar da pesquisa em qualquer fase, sem 

mailto:mestradoeducacao@unir.br
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qualquer prejuízo e sempre que for necessário, poderá pedir mais informações sobre o andamento 

da pesquisa. 

 

Dúvidas podem ser esclarecidas junto ao pesquisador pelo celular: (69) 99268-5810 ou por e-mail: 

marcilei.germano@ifro.edu.br. Após estes esclarecimentos, solicitamos a contribuição na 

pesquisa com os seguintes dados sobre o Ensino Médio Regular no Estado de Rondônia: 

 

Número de professores, alunos e escolas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da rede 

pública estadual de ensino médio regular.    

 

 

Atenciosamente,  

 
 

Prof. Dr. Antônio Carlos Maciel 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação da UNIR - Mestrado Acadêmico em Educação 
Portaria n. 1.051/2016/GR/UNIR, de 01/12/2016 
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Apêndice 3 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr. (a) _____________________________________________________________________ 

Título da Pesquisa: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA – 

EMMTEC - COMO MODELO DE REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM 

RONDÔNIA 

Nome da Pesquisadora: MARCILEI SERAFIM GERMANO, Mestrando em Educação do 

PPGE/UNIR. 

 

1. Natureza da pesquisa: o sr (sra) é convidado a participar desta pesquisa que tem como 

objetivo analisar o EMMTEC como modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia. 

2. Sujeitos da pesquisa: Serão pesquisados, discentes, docentes e representantes dos movimentos 

sociais. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o sr/sra permitirá que o pesquisador 

MARCILEI SERAFIM G ERMANO, faça uma coleta de dados utilizando como instrumental a 

aplicação de entrevista. O sr./sra tem liberdade de se recusar a participar e ainda, se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o sr/sra. 

Sempre que precisar poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do telefone do 

pesquisador (69- 99268-5810). 

4. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

5. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente O pesquisador terão conhecimento dos dados. 
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6. Benefícios: ao participar desta pesquisa o sr (sra) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes quando dispuser da coleta 

e análise de dados no sentido de oportunizar aos pesquisados uma análise  do EMMTEC como 

modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia. 

7. Pagamento: O sr (sra) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como, nada será pago por sua participação. 

 

Ao final, desse estudo será produzido uma dissertação sobre as contribuições e apontamentos 

percebidos a partir desta pesquisa. Comprometo-me a voltar, e divulgar os resultados desse 

trabalho no lócus da investigação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

 

Cacoal, ..... de ............................ de 2017. 

 

                                    Profª. Drª Aparecida Luzia Alzira Zuin  

 

TELEFONE: 

Pesquisador: (69) 99268- 5810  
 

  

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 Pesquisador/a 
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Apêndice 4 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS DOCENTES 

PERFIL DO PARTICIPANTE: 
Idade: ---------------------- 
Local de nascimento:  ---------------------------------------- 
Atividade profissional: ---------------------------------------- 
1- Você conhece o Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC ? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 

2- Você participou das discussões para implementação do programa - EMMTEC? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

3- Você concorda ou não com a implantação do projeto? 
(   ) sim.  
(   ) não. 

Justifique em até três linhas. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________ 

4- Você conhece o modelo de gestão participativa? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

5- Você acredita que o projeto EMMTEC trará benefícios ou prejuízos à educação no Estado de 
Rondônia.  
(   ) Benefícios. 
(   ) Prejuízos. 
Quais? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
6- De acordo com o discurso do governo responsável pela implementação do projeto 

EMMETEC, o Estado de Rondônia não tem recursos para manter a educação presencial e 
garantir a manutenção do ensino médio. Você acredita que o Estado de Rondônia não tem 
condições financeiras para manter a educação presencial do ensino médio? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 

7- Você acredita ser a educação por Mediação Tecnológica a melhor saída para a educação no 
Estado de Rondônia? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
Por quê? Justifique em até três linhas. 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

8- A formação continuada ofertada aos professores (tutores) que acompanham os alunos será 
suficiente para eles orientarem os alunos em todas as áreas do conhecimento? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
Justifique em até três linhas? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A LDB 9394/96 aponta a necessidade de respeitar as diversidades. Como fica o respeito à 
diversidade em aulas produzidas por mediação tecnológica? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
10. Os seus posicionamentos para responder este questionário se fundamenta a partir de 
discussões apresentadas pelo Governo ou pela mídia do Estado de Rondônia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Apêndice 5 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS DISCENTES 
PERFIL DO PARTICIPANTE: 

Idade: 
 Local de nascimento:  
Horário de aula: (   ) manhã  (   ) tarde  (   ) noite  
Trabalha? (   ) Sim (   ) Não 

1- Você conhece o Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

2- Você participou das discussões para implementação do programa - EMMTEC? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

3- Você concorda ou não com a implantação do projeto? 
(   ) sim.  
(   ) não. 
Justifique em até três linhas. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
4- Você conhece o modelo de gestão participativa? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

5- Você acredita que o projeto EMMTEC trará benefícios ou prejuízos à educação.  
(   ) Benefícios. 
(   ) Prejuízos. 
Quais? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
6 - De acordo com o discurso do governo responsável pela implementação do projeto 

EMMTEC, o Estado de Rondônia não tem recursos para manter a educação presencial e 
garantir a manutenção do ensino médio. Você acredita que o Estado de Rondônia não 
tem condições financeiras para manter a educação presencial do ensino médio? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

 
7 - Como você avalia o processo de ensino/aprendizagem por meio da Mediação 

Tecnológica? 
(   ) Boa. 
(   ) Média. 
(   ) Ruim. 

Justifique em três linhas. 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8 - Os professores que dão as aulas levam em conta as necessidades regionais? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
O que fazer? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
9 - Os professores/monitores que estão acompanhando vocês em salas de aulas conseguem 

orientar todas as disciplinas com conhecimento dos conteúdos? 
(   ) Sim. 

(   ) Não. 
10 -  Você aluno (a) se sente realizado (a) estudando nesta modalidade de ensino? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
Por quê?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12 - Você se identifica com as aulas do EMMTEC?  
(  ) Sim. 
(  ) Não.  
(  ) Em parte. 
Justifique: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
13 - Os instrumentos tecnológicos (internet, computador, TV, etc.) funcionam 
adequadamente para a realização das aulas? 
(  ) Sim. 
(  ) Não. 
Quais problemas são apresentados? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Para Indígena: 
1-  Você acredita que a Mediação Tecnológica contribuirá e respeitará a diversidade étnica 

de seu povo? 
(   ) Sim. 

(   ) Não. 
Por quê?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 6 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS E SINDICAIS 

PERFIL DO PARTICIPANTE: 
Idade:____________ 
 Local de nascimento:_______________________  
Atividade profissional:_______________________ 
 

Escolaridade: 
( ) sem escolarização ( ) lê e escreve ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental 
completo ( ) nível médio incompleto ( ) nível médio completo ( ) nível superior 
incompleto ( ) Superior completo ( ) 

2- Você conhece o EMMTEC ? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

3- Você participou das discussões? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

4- Você concorda ou não com a implantação do projeto. 
(   ) sim.  
(   ) não. 

Justifique em até três linhas. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Você conhece o modelo de gestão participativa? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 

5- Você acredita que o projeto EMMTEC trará benefícios ou prejuízos à educação.  
(   ) Benefícios. 
(   ) Prejuízos. 

Quais? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6- Você acredita que o projeto tem deficiências. 
(  ) Sim. 
(   ) Não. 

Quais? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7- O Movimento/Sindicato que você faz parte participou das discussões debatendo nas 
bases sobre o EMMTEC? 
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(   ) Sim. 
(   ) Não. 

8- Você acredita que esta é a melhor saída para a educação do Estado de Rondônia? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
Por quê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

9- Por que o governo optou por esta modalidade de ensino? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

10-  O que você acha que está dificultando a organização e luta em defesa da educação com 

qualidade para todos, neste momento? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


