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APRESENTAÇÃO 

 

Prof. Eliana Myra de Moraes Soares 

 

Por que um Colégio com 183 anos de tradição na Educação 

Básica, um ícone no cenário educacional do país, criou a sua 

graduação no ano de 2020? 

A lei de criação dos Institutos Federais trouxe, como um 

dos seus objetivos, o dever dessas instituições de oferecer cursos 

de licenciatura, nas áreas por eles abrangidas. Não obstante, não 

interessava ao Colégio Pedro II oferecer uma graduação 

semelhante às demais. Por este motivo que, quando um grupo de 

professores do próprio Colégio apresentou à Reitoria a proposta 

das Licenciaturas Integradas, um projeto totalmente diferente dos 

demais cursos, recebeu, de imediato, o aval para que 

continuassem no caminho idealizado. 

Foi uma gestação difícil. Os proponentes, de diversas 

disciplinas, trabalharam de forma autônoma, e se reuniram para 

se apropriarem da legislação pertinente, selecionarem os 

conteúdos a serem ministrados, verificarem os objetivos do curso, 

carga horária, forma de avaliação e de ingresso, escolha do 

campus, seleção dos docentes, aprovação dos cursos nos 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e no 

Conselho Superior (Consup), dentre outros aspectos pertinentes à 

 
 Pró-Reitora de Ensino do Colégio Pedro II. 
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criação de um curso superior. Todas essas eram etapas 

necessárias para a criação dos cursos de formação de professores 

no Colégio Pedro II. 

Após três anos de intenso trabalho, nasceram, em março de 

2020, as Licenciaturas Integradas em Humanidades do Colégio 

Pedro II. Na semana seguinte, porém, a pandemia nos obrigou a 

suspender as atividades presenciais. Os graduandos ainda 

estavam em fase de adaptação e nem todos os docentes tinham 

conseguido se apresentar às suas turmas. Não havia sido criado, 

portanto, laços entre os colegas ou mesmo com a instituição. Um 

obstáculo gigantesco se colocou logo no início da jornada: os 

alunos poderiam se dispersar, viriam os abandonos, os 

trancamentos de matrícula e a evasão escolar. 

Para nossa surpresa e felicidade, não foi isso o que 

aconteceu. Os coordenadores dos cursos e os professores criaram 

imediatamente estratégias para que, mesmo de forma remota, os 

estudantes estabelecessem laços de pertencimento com o curso 

escolhido e com o Colégio Pedro II. Uma dessas estratégias foi 

justamente a que originou a presente obra. Ao longo de várias 

semanas, os Coordenadores dos cursos, os professores e 

convidados de outras instituições abordaram, dentro dos 

Seminários Temáticos Online, temas atuais e relevantes. Tive o 

prazer de assistir a vários, e pude constatar a qualidade das 

palestras e a participação dos alunos dos diversos cursos. Eles 
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tiveram a oportunidade de conhecer seus professores, fazerem 

perguntas e ouvirem as respostas dos palestrantes. 

Convido-os, então, queridos leitores, a uma apreciação 

saborosa e instigadora do que foi esta série de palestras. Elas 

intentaram tirar os graduandos da sua zona de conforto, levando-

os a questionamentos, a reverem seus (pré)conceitos, suas 

certezas e suas ideias. Uma amostra da formação crítica que se 

espera do egresso do Colégio Pedro II. 

Em suas páginas, encontrarão, de maneira mais detalhada, a 

formação dos cursos integrados de Geografia, História, Filosofia 

e Ciências Sociais, que permanecerão com suas essências, mas 

mostrarão seus entrelaces, no sentido de formar um professor 

“inteiro”, com uma visão crítica de mundo muito além do 

conhecimento apenas da sua disciplina. 

Nesta viagem literária, passamos pelo conceito de 

decolonização, luta de classes, questões étnico-raciais, educação 

indígena, periferia e arte, violência policial, ensino remoto e 

pandemia. Para muito além da mera abordagem normativa, os 

temas são tratados como o alicerce necessário para que o futuro 

docente possa criar suas propostas e estratégias, trazendo, 

inclusive, exemplos de atividades pedagógicas. 

O livro nos cita o que há de melhor de Paulo Freire, 

Sankofa, Florestan Fernandes, Carolina Maria de Jesus, Lélia 

Gonzalez, Davi Kopenawa, Acácia Kuenzer, Antonio Gramsci, 
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dentre outros, nos instigando à pesquisa, para melhor 

conhecermos as suas obras. 

O tema de decolonização é tratado de uma forma bem 

contundente, para mostrar ao aprendiz a postura ética e crítica 

que dele se espera, pois o colonialismo não se perdeu no tempo, 

resistindo e evoluindo na estrutura da sociedade. O estudo mostra 

que ele sobrevive, até hoje, nas mais diversas formas, cabendo ao 

professor levar, ao seu alunado, o questionamento e a superação 

deste modelo. 

O racismo e a homofobia são temas inafastáveis na 

sociedade atual, pois eles estão no nosso dia a dia. Se são vícios 

estruturais, refletir sobre tais questões, mormente no ambiente 

escolar, torna-se crucial para sua superação, sob pena de o 

ambiente escolar se tornar, conscientemente ou não, um 

mecanismo de manutenção do racismo, através de palavras ou 

indicações de leitura que não tratam adequadamente um tema tão 

relevante. 

Por outro lado, invisibilizadas, principalmente em nosso 

estado, as questões indígenas não podem seguir apagadas. 

Resgatar essa temática é resgatar histórias, conhecimentos e 

formas de viver e de se relacionar com a natureza indispensáveis 

para pensar o desenvolvimento sustentável e ético. Abordar 

questões a partir deste olhar torna a escola mais plural e crítica e, 
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por isso, mais capaz de formar indivíduos pensantes e 

transformadores. 

A periferia e a arte também não foram esquecidas. 

Principalmente por termos a graduação em um campus da 

periferia, é importante levar aos graduandos o conceito de arte e o 

lugar que ela ocupa no mundo de hoje. Se temos os grandes 

mestres da pintura, temos que reverenciar também as artes 

marginalizadas, como os grafiteiros, pois dessa forma estamos 

valorizando a cultura que cada indivíduo traz consigo. 

Em “Geografia da Morte”, percebemos que a violência é 

um braço ativo de nosso Estado e a realidade palpável de boa 

parte da população, principalmente em nossa região. O texto traz 

um retrato de uma cidade manchada pela violência policial, que 

nem a pandemia conseguiu fazer retroceder. Os dados são 

mostrados de uma forma crua e devem servir como embasamento 

para ações educativas e como justificativas para enfrentar índices 

de retenção e de evasão escolar. Interessante perceber como esse 

tema também não passa distante de uma disciplina de 

Humanidades. Formar um educador não apenas consciente da 

violência estatal, mas empático às vítimas desta violência e 

sensível à complexidade dessa realidade, muito além de 

maniqueísmos simplistas, é o papel do Colégio Pedro II. 

A autonomia do trabalho docente é o desejo máximo do 

profissional. O professor deve “sair de si mesmo” para dar 
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autonomia a seu aluno. Como formar um professor para este tipo 

de trabalho é mostrado em seus últimos capítulos, nos quais se 

explicita que o processo educativo não pode se dar de forma 

precária ou aligeirada, traçando, ainda, os perigos da presença de 

empresários no cenário educacional, visto que o objetivo destes 

passa longe de priorizarem o oferecimento de uma educação de 

qualidade. A preocupação com o ensino remoto também se 

apresenta como uma questão, já que tira o educando de dentro da 

escola, onde a socialização e o contato com professores, demais 

alunos e servidores, se caracterizando, segundo o autor, “como 

uma versão piorada do ensino à distância”. Retrata, nesse 

particular, o receio do autor de se aproveitarem deste momento de 

fragilidade educacional, devido à pandemia, para a 

mercantilização da educação, com uma cobertura de 

modernização do ensino, tirando o protagonismo do 

professor/aluno e dando-lhe uma tutoria/tutelado. 

O livro não é contra novas técnicas e tecnologias na 

educação, desde que elas estejam a serviço desta, e não o 

contrário. Ademais, temos que estar atentos para o fato de se 

todos os educandos estão em igualdade de condições de 

acompanharem a tecnologia ofertada, pois senão teremos uma 

educação para poucos, e os mais vulneráveis mais uma vez 

ficarão à margem, olhando o mundo da tela de um celular, nem 
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sempre da melhor qualidade, sem capacidade de manifestação, 

ação ou voz. 

A leitura completa nos leva à compreensão de que 

queremos formar um docente capaz de compreender qual é o seu 

papel dentro da estrutura da sociedade que temos, e a sua 

importância na formação de outras pessoas. Esse é o nosso 

diferencial: uma licenciatura que agregue condições para que o 

graduando consiga ver a plenitude do que dele se espera, 

oferecendo a ele uma aliança perfeita entre a teoria e a prática, 

um ensino inter-trans-disciplinar, formando um professor 

inquiridor, um pesquisador, sem fórmulas a serem seguidas, um 

profissional autônomo, ciente dos seus princípios éticos, que 

considere a educação como a forma de crescimento integral de 

um indivíduo, pensando em si, em seus alunos e na sociedade. 

Os artigos nos levam a uma grande reflexão do quanto 

precisaremos caminhar para cumprir a nossa missão de formar 

educadores autônomos e comprometidos, mas, pelo que estamos 

vendo até agora, estão os coordenadores e professores dos cursos 

em tela no caminho certo. 

Desejo a todos uma boa leitura! 
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PREFÁCIO 

 

Formação docente em tempos distópicos: a educação básica 

como estratégia de resistência 

Silvana Bandoli Vargas 

 

Uma didática da invenção – Manoel de Barros1 

As coisas que não existem são mais 

bonitas. 

Felisdônio 

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber: 

a)       Que o esplendor da manhã não se abre com faca 

b)       O modo como as violetas preparam o dia para morrer 

c)       Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm 

devoção por túmulos 

 
 Professora do Departamento de História do Colégio Pedro II. Mestra e 

Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. 

Coordenadora dos cursos de Licenciatura do Colégio Pedro II durante o 

período 2018-2020. 
1 BARROS, Manoel. Poesia completa. São Paulo: LeYa, 2013, p. 275. 
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d)       Se o homem que toca de tarde sua existência num 

fagote, tem salvação 

e)       Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais 

ternura que um rio que flui entre dois lagartos 

f)         Como pegar na voz de um peixe 

g)       Qual lado da noite que emudece primeiro. 

etc 

etc 

etc 

Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. 

Vivemos tempos difíceis em que situações que já eram 

extremas tornaram-se ainda mais desafiadoras. Após o golpe 

político-midiático impetrado em 2016, com a destituição de uma 

presidenta eleita e o acirramento das disputas pelo poder das 

variadas frações de classe dominante com verniz neoliberal, as 

insuficientes políticas públicas de saúde, educação e segurança 

pública sucumbiram. A partir de março de 2020, com a situação 

pandêmica de emergência sanitária e uma conjuntura política, 

econômica e social já muito incerta, a sobrevivência stricto sensu 
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tornou-se a tônica das ações coletivas e individuais, e a distopia 

fez parte do nosso cotidiano. No âmbito institucional, a 

manutenção de condições mínimas de trabalho ocupou toda a 

nossa energia e capacidade de imaginação, assim como o 

compromisso de responder aos discentes que acreditaram nos 

cursos de Licenciatura Integrada em Humanidades e 

matricularam-se com a expectativa de construir uma 

profissionalização na docência. 

Com o binômio utopia-distopia que percorre este texto, 

estamos considerando utopia como aquele “lugar que não 

existe”, mas que nos impulsiona, na escrita bonita de Eduardo 

Galeano, a dar sempre mais dois passos em direção ao horizonte. 

A utopia, como lugar imaginado, e, portanto, não se caracteriza 

como um não-lugar, nos mantêm atuantes e em busca das ações 

significativas nos variados campos da ação humana.2 Em 

contrapartida, consideramos a distopia como a materialização dos 

nossos pesadelos coletivos, o “lugar ruim de se viver”. 

Dessa forma, utopias que movem a ação docente e o campo 

educacional são cada vez mais necessárias, em um momento em 

que reafirmar o óbvio parece ainda ser recorrente como força de 

ação. Mas, a distopia parece que não só nos espreita na esquina 

 
2 Neste sentido, a abordagem da utopia como ação é oposta à imaginária 

Cocanha medieval, em que a não ação, tendo em vista que não existe tempo ou 

espaço no país da Cocanha, caracteriza “a terra desejada por muitos”. Conferir: 

FRANCO JÚNIOR, H. (1998). 
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dos nossos pesadelos, como sentou-se à nossa mesa e habita as 

salas de aula, para nos determos no circunscrito aspecto dos 

projetos educacionais. 

O passado que nos envolve e encapsula no presente molda a 

percepção do vivido e solicita um esforço de compreensão para 

recuperar as demandas e receios que permeavam nossas aflições.3 

A criação e desenvolvimento dos cursos de Licenciaturas 

Integradas em Humanidades foi um ato de coragem e de 

resistência dos e das docentes que compuseram os colegiados dos 

cursos. A manutenção dos Seminários Integrados em formato 

online pelos cursos de Ciências Sociais e Geografia apontou a 

necessidade imperiosa de mantermos os cursos em 

funcionamento pelo menos no primeiro semestre de 2020, tendo 

em vista que, naquela ocasião, imaginávamos que retornaríamos 

presencialmente em período muito mais breve de tempo do que 

de fato ocorreria. A iniciativa de manter os Seminários teve como 

objetivo inicial o acolhimento e a manutenção do vínculo 

institucional dos e das discentes recentemente matriculado(a)s, 

porém a manutenção e o desenvolvimento de projetos 

educacionais comporta um referencial de resistência coletiva. 

Não raro, em momentos assim tão ampliados na dor, as ações 

coletivas tornam-se o melhor caminho de sobrevivência, ainda 

 
3 A relação entre presente e passado absorve muitos autores na produção da 

análise histórica. No caso específico do encapsulamento passado/presente 

sugiro a leitura de: THOMPSON, P. (1992). 
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que mais difíceis. Mesmo que, por vezes, pareça ser mais viável a 

ação individual como rota de fuga. Mas, tratando-se de projetos 

educacionais, o individualismo não é uma opção, especialmente 

na área de Humanidades, em que o ensino e a construção do 

conhecimento só fazem sentido quando socialmente 

compartilhados. 

Dessa forma, para este texto apontamos uma dupla 

abordagem, tanto de reflexão quanto de registro das ações 

pedagógicas que embasaram as ações práticas e a sustentação 

teórica das Licenciaturas Integradas. 

A primeira abordagem é factível a partir dos referenciais 

teóricos que sustentam a construção das Licenciaturas como 

campo de ação do corpo docente dos departamentos que 

desenvolveram as primeiras discussões. Ou seja, nos encontros de 

trabalho ocorridos em 2018 e 2019, no âmbito do Comitê da 

Graduação, apontamos para a necessidade de instruirmos nos 

documentos institucionais os vínculos entre formação de 

professores e educação básica. Inclusive, na elaboração do 

Regimento Interno dos Cursos de Licenciatura, durante o período 

de 2018 e 2019, foi inscrita a necessidade de atuação docente 

concomitante tanto na educação básica quanto nas licenciaturas. 

Tais definições não são meramente arranjos institucionais para 

definição de carga horária, mas, sobretudo, a inequívoca 

vinculação de uma e outra ação na produção do conhecimento. 
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Nesse sentido, a potencialização das ações de formação é 

tributária das experimentações didático e pedagógicas do 

ensinoaprendizagem, e não o seu contrário. 

Algumas das referências conceituais que transitam nesse 

campo de enlace entre formação de professores e educação básica 

são, com efeito, estruturantes. Porém, é importante demarcar que 

as discussões produzidas no Comitê de Graduação não definiram 

os conceitos brevemente apresentados neste texto como 

arcabouço teórico. O que apresentamos neste prefácio é uma 

proposta de reflexão em uma abordagem muito pessoal, mesmo 

porque cada colegiado de curso construiu seu próprio caminho, a 

partir das ideias iniciais que sustentam os projetos integrados 

numa dinâmica dialética. 

 

1 – Experiência – Uma abordagem baseada em Edward 

Thompson4 

 

Edward Thompson é um historiador inglês especialista nos 

séculos XVIII e XIX, cujo objeto de pesquisa são as experiências 

da classe operária inglesa. Esse autor trabalhou com o conceito de 

experiência como a vivência dinâmica de homens e mulheres no 

tempo. Sendo assim, o passado precisa ser imaginado como a 

 
4 Dentre a vasta obra deste autor, destaco, para os objetivos deste texto, a 

trilogia A Formação da classe operária inglesa I, II e III. 
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vida concreta de pessoas no tempo, e não como categorias e 

conceitos produzidos a posteriori, afinal “Apenas os vitoriosos 

são lembrados. Os becos sem saída, as causas perdidas e os 

próprios perdedores são esquecidos.5 

Thompson, na trilogia que constitui A formação da classe 

operária inglesa, pesquisa as condições de vida dos trabalhadores 

ingleses e o “fazer-se” enquanto classe social na perspectiva 

marxista do conceito. Retomamos esta obra clássica, no sentido 

de estabelecer uma analogia com o ato de “fazer-se” docente nas 

condições de trabalho cotidiano nas escolas. Dessa forma, 

recuperamos a possibilidade transformadora da experiência 

profissional dos e das docentes da educação básica como 

instrumento formativo. 

A formação da docência é tributária da experiência coletiva 

nas escolas. Um(a) professor(a) não se faz na solidão do 

conhecimento, mas constrói-se na interação coletiva do cotidiano 

escolar com experiências comuns compartilhadas. Afirmado de 

outra forma, faz-se necessária uma formação nas escolas de 

educação básica. O fortalecimento da docência deve se dar na 

vivência comum e na construção de vínculos não apenas 

acadêmicos, mas, também, de perspectiva profissional. 

 
5 THOMPSON. E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. I – A árvore 

da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1987, p. 13. 
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Por esse prisma, parece-nos lógico que a formação dos 

licenciandos deve acontecer na profissão, numa iniciativa de 

experimentação e de acompanhamento das dinâmicas cotidianas 

das escolas. Não é suficiente que os estágios de ensino previstos 

nos cursos ainda sejam tão comumente definidos como a única 

possibilidade de encontro do licenciando com a 

profissionalização. 

Há, ainda, a percepção do trabalho docente como mero 

aplicacionista de currículos que foram elaborados por outros que 

não aqueles que estão na linha de frente nas salas de aula, o que 

aponta para um ambiente de desqualificação profissional do 

ofício do magistério. Dessa forma, a docência perde sentido na 

elaboração de conteúdos e de profissional qualificado na 

interlocução com a sociedade. No contexto em que o potencial 

transformador do ensino e, em especial, do ensino da área de 

Humanidades, sofre reveses e ataques tão violentos, elaboramos 

nossas formulações mais contundentes: a convicção teórica e 

política de que na escola de educação básica se produz 

conhecimento e, desse modo, tal formação docente deve ser 

vinculada de maneira intrínseca à produção cotidiana desse 

conhecimento. 

Dessas convicções quase redundantes, mas ainda assim 

elípticas, discutimos inúmeras vezes propostas de ensino que se 

ancoram na percepção de que o conhecimento humanista não é 
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um fim em si mesmo, mas uma possibilidade de inclusão social e 

uma poderosa ação ética e política. Compreendemos que o 

fortalecimento docente, tanto formativo quanto político, é 

fundamental para que a escolha dos conteúdos e dos métodos seja 

reconhecida como uma prerrogativa profissional importante, pois, 

na medida em que o saber escolar define-se como detentor de um 

poder de ação, a docência na educação básica cresce em potência. 

Nesse sentido, o fazer-se professor nas escolas recupera a 

formação de professores como espaço de trabalho dos docentes 

da educação básica, o que é muito singular no Brasil, e altera 

substancialmente as definições de formação e de 

profissionalização, tendo em vista as condições concretas de 

trabalho no Colégio Pedro II. 

 

2 – Profissionalização docente – Uma abordagem baseada em 

António Nóvoa6 

  

António Nóvoa tem uma produção intelectual dedicada às 

questões de formação de professores na atualidade, dentre outras 

afeitas ao universo educacional. Como professor visitante na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2016-2017, propôs a 

criação do Complexo de Formação de Professores, numa 

 
6 António Nóvoa tem uma vasta produção na área de formação de professores, 

não apenas de obras textuais, mas entrevistas, audiovisual, textos de 

participação em congressos e documentos variados. 
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iniciativa de transformação do ambiente formativo. Segundo 

Nóvoa, este é um momento divisor de águas na história de 

docentes de escolas públicas, na medida em que percebemos a 

formação de professores como uma questão política, e não apenas 

técnica ou institucional, haja vista que as políticas de privatização 

do ensino não são mais disputas de hegemonia no espaço político 

e social das instituições privadas, mas de defesa de gestão privada 

dos espaços públicos e da passagem para grupos privados de 

funções típicas da docência: pedagógicas, curriculares ou 

formativas. Trata-se de um projeto político conduzido em nome 

da “salvação” da educação pública forjada sob o signo da 

eficiência nos exames de larga escala produzidos nacional e 

internacionalmente. 

No campo específico da formação de professores, inicial ou 

continuada, há a expectativa de desmantelar o sistema 

universitário e dos Institutos Federais de Educação Superior, com 

a posterior substituição desses espaços de formação por 

programas empresariais fragmentados e superficiais. Dessa 

forma, a definição rasa dos conteúdos e programas de ensino na 

formação de professores compõe a precarização da docência em 

níveis ainda mais dramáticos do que o que já vivemos. 

As observações de António Nóvoa impõem a necessidade 

de deslocamento das análises, como um ajeitar as lentes, para 

melhor visualizar as potencialidades da educação básica. Nosso 
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olhar segue o caminho a partir do local em que escolhemos estar 

e, nesse sentido, percebemos, na estrutura mutante do Colégio 

Pedro II, a capacidade de adequação e construção de uma 

continuidade profissional que abarca a formação inicial 

(licenciatura) e a formação continuada (pós-graduação), a partir 

da lógica e da ancoragem na educação básica. Da mesma forma 

como a educação básica tem as características próprias do que 

desenvolvemos institucionalmente, que está distante de um 

colégio de aplicação, a licenciatura e a pós-graduação também 

têm uma lógica formativa própria, com as demandas que a 

formação docente reivindica. No cotidiano escolar, buscamos 

entender e encontrar soluções para a necessária integração entre 

teoria e prática e, ainda, conduzir a formação no espaço da 

profissionalização numa dinâmica de partilha reflexiva, na qual 

vamos nos formando em conjunto com nossos alunos e nossos 

colegas. É importante observar que o reflexivo diz respeito ao ato 

de introspecção subjetiva – refletir sobre algo –, mas também, no 

sentido de refletir em alguma medida o Outro que nos acompanha 

nos processos educativos, entrelaçando formação e profissão. 

  

3 – Entre-lugar ou a fronteira – Uma abordagem plural 

  

Diversos autores já trabalharam em alguma medida com o 

conceito de entre-lugar, entre-espaços, limiar, fronteira. Sem 
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detalhar esses autores, percebemos o quanto este problema 

concreto da nomeação e da busca de características objetivas na 

definição de fenômenos sociais, históricos ou culturais, absorve a 

imaginação de intelectuais. 

No campo da formação de professores, a proposta do 

Complexo de Formação de Professores buscava o 

reconhecimento deste campo híbrido de ação e atuação. A 

fronteira, com seus contornos fluidos e transitórios, se estabelece 

como alternativa formativa, pois a riqueza das experiências e 

vivências nos espaços híbridos permitem desenvolver estratégias 

únicas. Como construir um espaço de formação que não esteja 

dedicado exclusivamente à teoria, mas que reconhece como 

determinante ao seu fazer a prática que escapou dos seus próprios 

limites? A resposta óbvia e rápida localiza a escola básica como 

este lugar. Mas, qual escola de educação básica que estamos 

apontando? A escola básica que oferece condições de trabalho em 

ensino, pesquisa e extensão parece-nos fundamental. Tal lugar 

híbrido permite o encontro entre realidades diversas que 

confluem na construção de entrelaçamentos formativos na 

projeção da formação docente como uma profissão ancorada no 

conhecimento. O hibridismo, nesse sentido, encontra um lugar no 

Colégio Pedro II, no formato institucional estabelecido pela Lei 

nº 12.677, de 25 de junho de 2012, equiparado aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a finalidade 
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específica de oferecer educação básica e licenciaturas, como 

estabelecido no Artigo 4-A da referida legislação. 

A construção de vínculos entre realidades distintas precisa 

ser elaborada institucionalmente e vivenciada no trânsito entre os 

variados sujeitos que são afetados por este espaço de formação. O 

encontro de discentes da educação básica à pós-graduação, de 

servidores docentes pesquisadores e de servidores técnicos em 

um mesmo ambiente de produção intelectual e acadêmica é um 

imperativo neste entre-lugar, que longe de ser um fardo da 

incompletude, é uma aposta na dinâmica das alteridades na ação 

pública comunitária. 

O trabalho da docência é um trabalho coletivo por 

excelência, de estudos intensos, porém de resultados tanto mais 

sólidos e perceptíveis quanto mais for capaz de mobilizar 

interesses, de tornar cognoscível às sociedades humanas. 

Acompanhar crianças, jovens e adultos na complexa tarefa de 

reconhecerem-se e encontrarem os signos do pertencimento a 

uma comunidade de escolha, é ação que não pode ser relegada ao 

isolamento. E, assim, investimos na concepção muito antiga de 

que é possível a produção coletiva do conhecimento apropriado a 

cada uma das crianças, jovens e adultos. E a definição de 

apropriado não pode ser definida a priori. Mas, ao contrário, 

também é uma ação coletiva, na medida em que traduz 

necessidades de compreensão que o presente exige. 
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Na berlinda, o Ensino na área de Humanidades é atacado 

em todas as frentes: por vezes acusado de se associar com táticas 

de guerrilha ideológica, outras com a sua própria dita 

ineficiência. Ou atuamos demais ou atuamos menos do que 

deveríamos. Percebe-se claramente uma indefinição das 

capacidades das humanidades em lidar com tempos difíceis em 

que vivemos. O Ensino, comprometido com a descoberta e a 

capacidade de se assombrar, não é conivente com as opções 

políticas que convergem com o autoritarismo e a negação do 

humano. Ainda resistentes, apontamos para o caminho da 

construção identitária, do reconhecimento do Outro e a vida 

experimentada como instância social compartilhada. A 

perspectiva inclusiva é clara e poderosa. Mas o desconhecimento 

não pode ser subterfúgio de escolhas políticas de aviltamento das 

diferenças. 

Desejamos que os leitores deste livro encontrem menos 

respostas, mas, ao contrário, muitas perguntas e questionamentos. 

E que esses questionamentos, e por que não?, talvez mesmo 

discordâncias, tragam a porta aberta para o encontro e o diálogo 

esperado e investido na elaboração de cada texto. Parabéns aos 

autores e organizadores pelo trabalho e o agradecimento pelo 

honroso convite para a escrita do Prefácio. 

 

Dezembro de 2021. 
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INTRODUÇÃO 

Kelly Pedroza Santos 

Leonardo Oliveira da Silva 

Marcelo da Silva Araújo 

Tiago Nogueira Galinari 

 

Durante a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, 

as atividades escolares e acadêmicas cessaram em todo o país. As 

Licenciaturas Integradas em Humanidades do Colégio Pedro II 

estavam, em suas turmas pioneiras, na segunda semana de 

atividades letivas, no mês de março de 2020. Projeto inovador, 

recém-criado, de uma instituição bicentenária especializada em 

Educação Básica, a necessidade de manter uma interação mínima 

com os estudantes levou as licenciaturas em Ciências Sociais e 

em Geografia a firmarem parceria (depois adensada pelas 

especializações existentes nestes Departamentos Pedagógicos) 

para “lives” semanais. Intentamos, deste modo, comunicar ao 

 
 Respectivamente, doutora em Sociologia pelo IESP-UERJ, mestre em 

Sociologia pelo Iuperj, bacharel e licenciada em Ciências Sociais/UERJ e 

professora do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II; mestre em 

Geografia/UFF, especialista em Dinâmicas Urbano-Ambientais e Gestão do 

Território/UERJ, bacharel e licenciado em Geografia/UFF e professor do 

Departamento de Geografia do Colégio Pedro II; doutor em 

Antropologia/UFF, mestre em Artes Visuais/UFRJ, bacharel e licenciado em 

Ciências Sociais/UFF, licenciado em História/UERJ, ex-professor do 

Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, atualmente docente do 

Instituto Federal da Paraíba; bacharel e licenciado em Geografia/UFV, mestre 

em Extensão Rural/UFV, doutor em Geografia/UFF e professor do 

Departamento de Geografia do Colégio Pedro II. 
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leitor o impacto e os benefícios destas transmissões replicadas on 

time pelo canal do YouTube da Licenciatura em Geografia. Estas, 

mediadas pelos professores dos referidos cursos e convertidas, 

para textos escritos, pelas professoras e professores que 

estiveram, semanalmente (com exceção do período compreendido 

entre 8 e 27 de julho) entre 12 de maio e 25 de agosto de 2020, 

compõem o livro que ora ofertamos, como organizadores, para o 

público da comunidade escolar de dentro e de fora do Colégio 

Pedro II. Esperamos, com isso, contribuir para o avanço do 

conhecimento e para iluminar práticas e possibilidades 

acadêmico-pedagógicas em um período que, apropriando-nos da 

passagem de uma célebre canção, apresenta-se uma “página 

infeliz da nossa história”. 

 

O cenário das Licenciaturas Integradas em Humanidades 

 

As Licenciaturas Integradas em Humanidades (doravante 

Licenciaturas Integradas) são formadas pelos cursos de Ciências 

Sociais, de Filosofia, de Geografia e de História, todas 

capitaneadas pelos seus respectivos departamentos pedagógicos. 

Processo deflagrado em 2017, como será explicado mais adiante, 

os cursos de licenciaturas abrem, dessa maneira, um novo campo 

de atuação para o Colégio Pedro II (doravante CPII). Como 

singularidade, tem-se que estes cursos foram construídos de 
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modo integrado, com eixos e disciplinas comuns, embora 

concedam certificações específicas. Assim, materializam, pois, 

um projeto, há muito almejado, de integrar a rede de instituições 

formadoras de professores do estado do Rio de Janeiro. 

No segundo semestre de 2017, instado pelo Ministério da 

Educação (MEC) a enquadrar o CPII nos mesmos parâmetros 

existentes nos demais Institutos Federais (IFs), o reitor viu-se 

inclinado a criar cursos superiores (embora a instituição já 

possuísse programas de mestrado, de especializações e mesmo 

um pioneiro programa de residência docente – o PRD), 

particularmente na formação de professores. Afinal, à criação de 

uma licenciatura constituída por professores da Escola Básica, 

com efetiva regência de turma, somava-se, como consequência, 

um comprometimento com as necessidades de alunos-

trabalhadores, com a formação de professores-pesquisadores, 

com a valorização da formação didático-pedagógica 

(negligenciada no “modelo 3+1”), implementada a partir de uma 

perspectiva decolonial.  

Com o apoio da reitoria, mas não sob sua direção, foi criado 

o Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GT Licenciaturas). Para 

sua operacionalização, cada um dos departamentos responsáveis 

– os quatro acima citados, acrescido do Departamento de Anos 

Iniciais, depois “substituído” pelo Departamento de Educação 

Infantil, cujas professoras e professores foram decisivos para o 
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êxito dos trabalhos – pelos cursos indicou três membros titulares 

e seus respectivos suplentes. 

Um dos primeiros debates travados pelo GT Licenciaturas 

disse respeito ao local no qual os referidos cursos seriam 

instalados. Na proposta original, a opção era pelo campus Duque 

de Caxias, figurando o campus Realengo como alternativa. Ao 

final dos debates, o campus Realengo foi escolhido. Tal escolha 

se deu, prioritariamente, pelo fato de que a Zona Oeste da cidade 

do Rio de Janeiro (na qual o bairro de Realengo se encontra) 

apresenta inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade e 

também em razão da vasta dimensão territorial da referida 

unidade escolar. Logo, a razão essencial da escolha foi 

contemplar a região, favorecendo segmentos sociais com menor 

acesso – geográfico e material – às oportunidades de formação 

em nível superior. 

A estrutura curricular integrada, em eixos norteadores ou 

formativos, com disciplinas comuns aos cursos, que, sem prejuízo 

das singularidades de cada um deles, compõem seu ciclo comum, 

busca promover uma formação mais ampla. Com isso, essas 

disciplinas estimulam a produção social do conhecimento e seu 

compartilhamento. De igual forma, a estrutura curricular 

integrada persegue a construção do pensamento científico de 

modo interdisciplinar, favorecendo ações pedagógicas mais 

reflexivas e estimulando o diálogo entre as diferentes áreas. Por 
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definição, também permite que as disciplinas destes eixos possam 

ser oferecidas por docentes de diferentes departamentos, 

potencializando a força de trabalho. Vale, portanto, uma rápida 

visita aos eixos norteadores que compõem o ciclo comum. 

 

Eixo 1: Pesquisa e Metodologia 

 

Desde os anos 1970, a literatura especializada em formação 

de professores reconhece a necessidade de articulação entre 

ensino e pesquisa. Conceitos como “professor reflexivo” 

(SCHÖN, 1983), “ação-pesquisa-ação” (SENNA, 2003) e 

“pesquisa-ação” (LEWIN, 1946) indicam a formação e a prática 

docente como espaços de produção de conhecimento. Todavia, a 

prática universitária tradicional tende, predominantemente, a 

marginalizar as licenciaturas e a enxergar o professor da Escola 

Básica como mero reprodutor dos saberes acadêmicos. Neste 

sentido, as Licenciaturas Integradas rompem com essa lógica, 

enfatizando que o professor da Escola Básica deve reconhecer-se, 

também, como produtor de conhecimento. Todas as atividades 

curriculares dos cursos são afeitas às diferentes práticas de 

pesquisa – até porque estas passam a ser o fio condutor do sentido 

à atividade de pesquisa, por ser objeto, lugar e exercício da 

docência. A simbiose entre os planos teórico e prático, 

constitutiva das licenciaturas, bem como sua intrínseca demanda 
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pela tematização do lugar da sua ação, propiciam uma atuação de 

natureza interdisciplinar e transdisciplinar. 

 

Eixo 2: Formação Pedagógica e Práticas de Ensino 

 

A formação pedagógica compreende os conhecimentos que 

fundamentam a prática docente, bem como aborda as finalidades 

da Educação na sociedade, o sentido político da educação, a 

função social da escola, os papéis do educador, a história da 

educação e os processos de escolarização no Brasil. Foca os 

debates sobre desenvolvimento humano (biológico, cognitivo e 

psicossocial), organização e gestão do trabalho pedagógico, 

sistemas de ensino, políticas educacionais e conhecimentos 

didáticos, além da orientação para a atuação docente em 

ambientes de ensino formais e não formais. 

Somam-se a estes aspectos o conhecimento da estrutura, do 

funcionamento e da gestão das escolas, das diferentes formas de 

organização e das políticas curriculares, assim como das distintas 

linguagens, tecnologias e inovações educacionais. Por fim, o 

presente eixo também visa a fomentar concepções éticas, 

políticas, estéticas e ontológicas capazes de reafirmar a 

convivência plural e respeitosa das diferenças, prezando pela 

diversidade epistêmica e metodológica. 
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Eixo 3: Descolonização, Diversidades e Políticas 

 

A educação formal tem sido um modo de institucionalizar e 

de multiplicar a concepção ocidental de realidade. Assim, 

dissemina, como universais, valores culturais particulares. As 

instituições de ensino têm servido, em maior ou menor medida, à 

tarefa de impor um projeto de mundo-existência 

predominantemente eurocêntrico. Este projeto tem o azo de 

produzir o silenciamento ou o extermínio de outras formas de 

sentir, pensar e viver. Estamos, aqui, a nos referir à empreitada 

que aparece, por intermédio de narrativas específicas e durante os 

processos coloniais, nas “missões civilizatórias”, as quais se 

baseiam em uma negação radical da diversidade de projetos de 

mundo, desenvolvidos e vividos pela multiplicidade de povos.  

Um pilar das Licenciaturas Integradas é o compromisso 

com o desenvolvimento de estudos e pesquisas críticos à 

colonialidade. Por consequência, nestas se revela a formulação de 

propostas pedagógicas decoloniais. Sendo assim, o 

comprometimento com a de(s)colonização da educação não pode 

estar restrito à inclusão ou à alteração de conteúdos. Ao contrário, 

precisa questionar os pressupostos da modernidade que 

estruturam a colonialidade (como a crença positivista e seus 

desdobramentos contemporâneos da superioridade da ciência 

moderna frente a outros saberes e formas de conhecimentos). 
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Retomada e estratégias 

 

Como dissemos na Introdução, as licenciaturas tiveram suas 

aulas iniciadas em março de 2020. Os nove dias de atividades 

presenciais realizadas foram divididos da seguinte forma: na 

primeira semana, a programação contou com a aula inaugural 

(com o Prof. Muniz Sodré, da UFRJ); a reunião entre estudantes e 

corpo docente para apresentação dos cursos e da infraestrutura da 

instituição; a mesa redonda sobre ensino de humanidades para 

pessoas em privação de liberdade e, por fim, as oficinas 

interdisciplinares promovidas pelos grupos de pesquisa do CPII. 

Na semana seguinte, houve aulas regulares. Estas aulas, passados 

alguns meses, somente seriam retomadas na modalidade remota, 

o que se deu ao final de setembro. Porém, como já adiantamos, e 

isso consiste na matéria básica deste texto, ocorreram os eventos 

que denominamos Seminários Temáticos Online (doravante 

STO). 

Os STO consistiram numa adaptação para o ambiente 

virtual de uma atividade acadêmica complementar então prevista 

para acontecer em oito sábados ao longo do ano letivo de 2020. 

Tratavam-se dos Seminários Temáticos Integrados. A ideia era 

oferecer aos estudantes das licenciaturas palestras e mesas 

redondas que versassem sobre o campo das humanidades e/ou 
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que fossem interessantes para a formação de professores. Seria 

uma oportunidade para fortalecer o caráter interdisciplinar dos 

cursos, a partir da apresentação e discussão de assuntos que 

transversassem os cursos. 

A primeira edição do evento teria ocorrido no dia 14 de 

março. Vale lembrar que as atividades letivas foram paralisadas 

um dia antes, isto é, no dia 13 de março. Tudo já havia sido 

preparado: lista de presença, auditório… mas a palestra, 

evidentemente, foi cancelada. 

A ideia dos seminários foi retomada numa reunião remota 

entre os coordenadores de curso, ocorrida em abril. Já havia 

passado mais de um mês desde que as aulas foram suspensas e 

todos estávamos muito preocupados com o prejuízo pedagógico 

que aquela situação provocaria. Num primeiro momento, os STO 

seriam ofertados pelas quatro licenciaturas, de forma integrada. 

Contudo, no final, apenas o curso de Ciências Sociais e de 

Geografia realizaram a atividade. 

A primeira edição do evento aconteceu no dia 12 de maio, 

ou seja, quase dois meses depois que as aulas haviam sido 

canceladas. Foram quatorze edições ao todo, tendo a última 

edição ocorrido no dia 25 de agosto. Todas foram transmitidas ao 

vivo pelo YouTube, onde ainda podem ser acessadas. A 

transmissão e hospedagem dos STO ocorreu através do Canal 
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Curso de Licenciatura em Geografia do CPII, criado justamente 

para este fim. 

Por se tratar de um evento voltado especialmente para os 

estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências Sociais e em 

Geografia, procurou-se garantir um diálogo interdisciplinar em 

todas as edições dos STO. A solução encontrada foi a de manter, 

em todas as transmissões, pelo menos dois mediadores, sempre 

de áreas distintas. A organização ficou a cargo das duas 

licenciaturas, com o apoio das especializações em “Ciências 

Sociais e Educação Básica” e em “Teorias e Práticas da 

Geografia Escolar”. 

Se, por um lado, o objetivo dos STO era o de oportunizar 

aos licenciandos um ambiente de interação e aprendizado, por 

outro lado eles obrigaram os professores envolvidos a se 

reciclarem e a desenvolverem habilidades novas, até então 

impensadas pela maioria deles. A condução dos STO foi, de fato, 

desafiadora. E o resultado, sem dúvida, recompensador. 

 

Eixos temáticos e organização dos capítulos 

 

O presente livro está organizado em 11 capítulos, 

organizados em 4 partes. Essa configuração espelha, 

parcialmente, a sequência das palestras dadas pelos docentes, 
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bem como o conteúdo de suas falas à época de realização dos 

Seminários Temáticos Online.  

Na parte I da obra, intitulada Descolonização do 

pensamento como norteador da formação de professores, os 

docentes Marcelo Araujo e Paulo Monsores discutem a aplicação 

da disciplina Estudos Decoloniais I em dois dos quatro cursos das 

Licenciaturas Integradas em Humanidades do Colégio Pedro II – 

Ciências Sociais e Geografia. Para tanto, debruçam-se em 

reflexões teórico-conceituais que foram construídas, no fazer 

didático-pedagógico, junto aos estudantes. Como modalidade 

recém-inaugurada, aponta que os cursos de formação de 

professores em Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História, 

apresentam, como um dos seus eixos norteadores, a área 

Descolonização, Diversidades e Políticas, investindo, com isso, 

na perspectiva decolonial da construção do saber. Como 

ferramenta dialógica e horizontal na preparação de licenciandos, 

destacam que o debate decolonial viabiliza em cada uma das 

referidas licenciaturas, a ênfase, ao mesmo tempo, das escolhas 

autônomas e dos seus efeitos compartilhados, apostando na 

riqueza da interdisciplinaridade como dispositivo conceitual e 

metodológico. Nesse sentido, afirmam ser fundamental 

desenvolver estes dois polos (o específico de cada curso e o que 

lhes é comum), resgatando, para isso, as opções que os explicam 

e sublinhando a importância destas para o enriquecimento da 
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formação docente. Por fim, reafirmam a importância do debate 

decolonial não somente nos documentos normativos da 

Educação, mas também como mote emancipatório de construção 

do saber. 

No capítulo Descolonização do pensamento como 

norteador da formação de professores, o professor Maycon 

Bezerra de Almeida propõe uma reflexão, no texto “Revolução 

educacional e descolonização: Florestan Fernandes e uma 

pedagogia descolonial do trabalho”, sobre elementos pedagógicos 

presentes na prática sociológica e “crítica e militante” do citado 

autor. Partindo das categorias de “revolução educacional” e 

“descolonização”, desenvolvidas por Florestan, o autor busca 

evidenciar a presença, em sua obra teórica e prática, de uma 

orientação pedagógica indissociavelmente articulada aos marcos 

socialistas de sua visão de mundo e de seu projeto de sociedade. 

Essa orientação pedagógica é compreendida como articulada em 

torno dos princípios de integração à educação escolar, de 

comunidade existencial-educacional e de descolonização, 

assentando as bases do que podemos definir como uma pedagogia 

descolonial do trabalho. 

Já no capítulo Educação e Autonomia: ação coletiva, 

formas pedagógicas e luta de classes, do professor Andrey 

Cordeiro Ferreira, é desenvolvida uma reflexão crítica sobre o 

conceito de educação e suas relações com diferentes tipos de 
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projetos histórico-políticos e político-pedagógicos. Assim, o texto 

busca sistematizar, por intermédio de uma ótica dialética, um 

conjunto de conceitos que permitem diferenciar projetos 

educacionais e suas relações com as dinâmicas de poder e 

relações de classe. O objetivo principal é desenvolver uma 

perspectiva autonômica das relações entre educação e sociedade 

e, também, um projeto educacional de igual escala.  

Na parte II, nomeada como Descolonização a partir da 

questão étnico-racial: educação indígena, sociedade, linguagem e 

representação, no capítulo intitulado "Enredamentos entre 

Sankofa e a formação docente: potencialidades e atravessamentos 

da Lei 10.639/2003", de autoria da professora Camila Machado 

de Lima, é proposta uma discussão acerca de questões ligadas ao 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, tendo como 

foco principal a formação docente e o racismo epistêmico no qual 

nos formamos enquanto docentes. Com um olhar centrado na 

necessidade de construção de uma pedagogia antirracista, coloca 

que é fundamental uma compreensão ampliada do escopo a que 

se propõe a Lei 10.639/2003, apontando que é importante ir além 

de uma mera abertura de espaço para temas relacionados à cultura 

e história afro-brasileira e africana. Assim, aponta que é preciso 

caminhar rumo ao enegrecimento do currículo, como também da 

própria formação docente institucionalizada e ligada às práticas e 

vivências cotidianas, a partir do resgate e apropriação dos saberes 
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e perspectivas negras, africanas e afro-diaspóricas sufocados pelo 

racismo epistêmico que marca a nossa formação docente. 

Tratando-se, então, de um caminho com vistas à reeducação para 

as relações étnico-raciais, que passa por uma formação docente 

referenciada nos valores civilizatórios afro-brasileiros e que 

permita, de fato, uma educação e sociedade antirracistas. 

No capítulo “Racismo linguístico, literatura e ensino”, a 

professora Sílvia Barros tece reflexões acerca dos 

atravessamentos do racismo no ensino de língua e literatura. A 

maneira como estereótipos de pessoas racializadas são 

construídos e reforçados pela literatura canônica, assim como a 

contínua resistência às obras escritas por autoras negras, como é o 

caso de Carolina Maria de Jesus, estão entre as críticas realizadas 

pela professora. Revisar a tradição escolar e o racismo nela 

contida se torna, assim, fundamental para uma descolonização da 

educação escolar. 

A professora Ana Paula Massadar Morel, autora do capítulo 

Da “questão indígena” às “questões indígenas”: temas sensíveis 

nas escolas, afirma que o ensino de cultura e história indígenas 

nas escolas está atravessado por “temas sensíveis”, isto é, 

questões que estão em disputa na sociedade e trazem desafios 

para o cotidiano do professor. Ela destaca três “temas sensíveis” 

em relação aos povos indígenas. Estes são importantes de serem 

trabalhados em sala de aula. Tais temas possibilitam passar da 
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“questão indígena” para as “questões indígenas”, deslocando a 

ideia dos índios como, antes de tudo, “brasileiros”, para pensar os 

povos indígenas, a partir de suas próprias questões. Assim, 

discutem-se as “questões indígenas” não apenas como parte do 

passado pré-colonial, mas como contribuições contemporâneas, 

deparando-se com os alertas de pensadores indígenas, como Davi 

Kopenawa e Ailton Krenak, em relação à grave crise sanitária e 

civilizacional que vivemos. Tais pensadores defendem a 

importância de recuperar o vínculo com a Terra e parar 

urgentemente a destruição provocada por uma parte da 

humanidade (que afeta toda ela). 

Na parte III, intitulada Periferias urbanas brasileiras: os 

territórios como casa e prisão dos homens e mulheres, no capítulo 

intitulado “Violência e espaço urbano durante a pandemia no Rio 

de Janeiro: a geografia dos tiroteios envolvendo as polícias e uma 

possível abordagem do fenômeno em sala de aula”, o professor 

Eduardo de Oliveira Rodrigues discute a “geografia dos tiroteios” 

no Rio de Janeiro, destacando a violência policial no contexto 

pandêmico. Além de localizar e problematizar os hotspots dos 

tiroteios, assim como os seus agentes, o texto também propõe 

uma atividade pedagógica para estudantes do Ensino Médio. 

Como explica o autor, tal atividade, longe de se apresentar como 

uma cartilha, consiste apenas em sugestões acerca de como 

questões da complexa relação da violência policial e tráfico 
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varejista poderiam ser tratadas, levando em consideração o 

cotidiano discente e recorrendo a duas categorias analíticas: 

“arrego” e “passe”. 

O professor Leandro Tartaglia, em “A escola como lugar de 

apropriação da arte”, parte de uma perspectiva decolonial para 

refletir sobre algumas experiências estéticas que marcam as 

periferias brasileiras, com destaque para o graffiti. Ao reconhecer 

essas experiências e sentidos artísticos, o autor dá visibilidade à 

cultura urbana “marginal”. O texto nos recorda, por fim, que a 

arte urbana periférica extrapola a dimensão meramente estética, já 

que também são uma expressão política e de afirmação 

identitária, tendo grande potencial para ressignificação da 

paisagem. 

Na parte IV, intitulada O projeto educacional das classes 

dominantes e as políticas no contexto de ensino remoto, no 

capítulo nomeado "A coetânea agenda neoliberal: breve nota", o 

professor Rodrigo Coutinho Andrade apresenta o quadro 

contemporâneo das políticas públicas para a educação no Brasil 

num contexto de retomada da agenda Neoliberal ortodoxa. Nesse 

sentido, as propostas de reforma do sistema educacional sob as 

premissas neoliberais de gerenciamento do Estado e das políticas 

públicas para a educação no Brasil, como a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a Base Nacional Comum para a 

Formação dos Professores da Educação Básica (BNC – 
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Formação), os índices quantitativos de aferição da aprendizagem 

e flexibilização dos processos de contratação e remuneração dos 

professores são apontados como parte fundamental do projeto das 

classes dominantes para o avanço da formação da classe 

trabalhadora sob a égide do "homem de novo tipo", adequado às 

necessidades do setor produtivo na lógica de acumulação da 

Produção Flexível. Esse processo compreende a formação dos 

sujeitos numa lógica ético-política de naturalização da 

degradação das condições de trabalho e renda, que no contexto 

econômico brasileiro se caracteriza pela formação e 

aprofundamento de uma "sociedade de serviços", caracterizada 

por um cenário econômico de elevada taxa de desemprego, de 

elevado contingente da PEA ocupada na informalidade do 

terceiro setor, além de uma "formalização da informalidade" por 

meio de regime contratuais de trabalho flexíveis e precarizados, 

organizados sob a forma da desregulamentação das políticas de 

proteção social e do trabalho conquistadas no regime de 

acumulação fordista-keynesiano.  

A professora Nívea Silva Vieira, no artigo “Escola e 

Pandemia: uma análise da mobilização dos empresários para 

reconfigurar a educação escolar durante e após a pandemia do 

século XXI”, analisa o complexo processo de construção de 

políticas públicas em educação na sociedade brasileira, tomando 

como referência a mobilização dos empresários para intervir na 
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política educacional durante a pandemia da Covid-19. Em 

diálogo com as contribuições teóricas de Antonio Gramsci, a 

autora mapeia as diferentes frentes de intervenção na política 

educacional durante e após a pandemia, contexto no qual é 

possível observar a radicalização da agenda neoliberal e do 

desmonte da rede de proteção social, onde a escola pública se 

apresenta como campo estratégico. 

Por fim, no artigo “Educação online e mediação 

pedagógica: construindo uma perspectiva intercultural crítica”, 

Paula Santos Menezes reflete sobre a educação online e propõe 

uma análise a partir de duas dimensões. Em primeiro lugar, busca 

analisar as bases pedagógicas das tecnologias utilizadas, que 

condicionam e de certa forma impõem uma teoria de ensino-

aprendizagem. Em segundo lugar, se dedica a refletir sobre a 

representação que construímos de nosso eu e do outro nas 

interações online, o que constitui formas de apropriação destas 

tecnologias por estudantes e professores. A partir deste recorte, a 

autora identifica os limites e potencialidades de uma educação 

com o uso de dispositivos tecnológicos, capazes de condicionar 

novas práticas de mediações pedagógicas. 

A apresentação dos capítulos dá a dimensão da diversidade 

de temáticas, da riqueza dos debates e abordagens que 

constituíram a marca dos Seminários Temáticos Online, um 

espaço valioso de diálogo, de encontro e de construção de pontes 
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entre docentes e estudantes. É com imensa alegria que 

convidamos os leitores a conhecerem estes trabalhos e a 

desfrutarem, assim como nós, de tanto aprendizado. Desejamos 

uma excelente leitura! 
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Descolonização como eixo norteador: os Estudos Decoloniais 

nas Licenciaturas em Ciências Sociais e Geografia 

 
Marcelo da Silva Araujo 

Paulo Roberto Monsores da Motta Júnior 

 

Não há consenso quanto ao uso do conceito 

decolonial/descolonial: ambas as formas se 

referem à dissolução das estruturas de 

dominação, ao desmantelamento de seus 

principais dispositivos e à exploração 

configuradas pela colonialidade. 

QUINTERO, FIGUEIRA e ELIZALDE, “Uma breve história dos 

estudos decoloniais”, 2019. 

 

Introdução 

 

As Licenciaturas Integradas em Humanidades do Colégio 

Pedro II, instituição tradicional e nacionalmente reconhecida, 

cuja ênfase histórica é o Ensino Básico (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio), são compostas de quatro 

cursos: Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História. Seu 

surgimento resulta de um esforço intenso de diferentes docentes 

 
 Respectivamente, doutor em Antropologia/UFF, mestre em Artes 

Visuais/UFRJ, bacharel e licenciado em Ciências Sociais/UFF, licenciado em 

História/UERJ, ex-professor do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro 

II, atualmente docente do Instituto Federal da Paraíba e mestre em 

Geografia/UERJ, especialista em Políticas Territoriais no Estado do Rio de 

Janeiro/UERJ, bacharel e licenciado em Geografia/UERJ. 
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dos respectivos departamentos (no caso das Ciências Sociais, o 

departamento é o de Sociologia), além das imensuráveis 

contribuições do departamento de Educação Infantil. 

Forjadas com base em três eixos transversais comuns (a 

saber: Pesquisa e Metodologia; Formação Pedagógica e Práticas 

de Ensino; e Descolonização, Diversidades e Políticas), em que 

pesem os projetos originalmente apartados,7 sua concepção 

quanto à formação de professores envolve princípios e objetivos 

pedagógicos comuns e uma estrutura curricular integrada. 

Através destes objetivos e estrutura, os percursos formativos se 

caracterizam “tanto pela oferta dos já referidos componentes 

comuns quanto pelos componentes específicos de cada formação” 

(Projeto Pedagógico de Curso de Ciências Sociais, 2019, p. 10). 

Ao oferecer uma estrutura curricular integrada, com 

disciplinas comuns a todos os cursos, busca-se promover uma 

formação com concepções mais amplas, estimulando a produção 

social do conhecimento e seu compartilhamento, bem como a 

construção do pensamento científico de modo interdisciplinar, 

tendo a pesquisa e a prática pedagógica como princípios 

formativos. 

Deste modo, interessa-nos, neste texto, discorrer sobre o 

eixo norteador Descolonização, Diversidades e Políticas 

 
7 Posto que cada curso elaborou seu próprio e singular Projeto Pedagógico de 

Curso, PPC, e recebe seus estudantes pela forma de ingresso regular, o SiSU. 
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(doravante somente decolonial ou decolonialidade),8 investindo, 

com isso, na perspectiva decolonial da construção do saber. Para 

tanto, a cadeira Estudos Decoloniais I, constante, como dissemos, 

de todas as licenciaturas no mesmo momento do curso (primeiro 

período),9 é nosso alvo. Isso porque sua importância na formação 

dos professores das quatro áreas é um pilar, bem como o é o 

compromisso com o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

críticos à colonialidade. Este termo, colonialidade, surge, no 

contexto latinoamericano, especialmente nos campos da Filosofia 

e das Ciências Sociais, com as consecutivas propostas 

pedagógicas decoloniais, no interior do denominado grupo 

Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade. 

Cumpre mencionar que a sequência da cadeira Estudos 

Decoloniais I, Estudos Decoloniais II, objetiva apresentar aos 

discentes as origens dos estudos culturais e o desenvolvimento da 

perspectiva pós-colonial. De igual modo, tangencia o discurso 

pós-colonial sobre identidade e diferença, o desenvolvimento da 

perspectiva decolonialista na América Latina, as novas 

epistemologias do sul e a globalização. Por fim, aborda o 

multiculturalismo e a interculturalidade crítica. Em Estudos 

Decoloniais III, busca-se elaborar conhecimento sobre a 

 
8 O termo decolonialidade aponta para as lutas de superação da herança 

colonial que resiste na experiência vivida da colonialidade do poder, do ser e 

do saber (QUIJANO, 2014; MIGNOLO, 2008 e 2010). 
9 As demais partes se distribuem nos seguintes três períodos: Estudos 

Decoloniais II, Estudos Decoloniais III e Estudos Decoloniais IV. 
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descolonização dos discursos sobre raça e etnia, as políticas de 

embranquecimento, o racismo estrutural, o racismo institucional, 

a eugenia e o racismo epistêmico. Também constam do 

programa: o epistemicídio e a descolonização epistemológica, a 

discussão sobre o Estado-nação e sobre estados plurinacionais, 

quilombos e quilombismo, assim como sobre os processos de 

aquilombamento. Por fim, neste módulo, as políticas de 

reconhecimento, de reparação e as ações afirmativas, assim como 

os processos de resistência e reexistência de povos e corpos 

racializados e saberes ancestrais complementam a disciplina. 

A última cadeira do quarteto, Estudos Decoloniais IV, tem 

por intenção desenvolver o processo de ensino-aprendizagem 

acerca dos dualismos hierarquizados da Modernidade e poder, do 

patriarcado e da cisheteronormatividade, da diferença da 

construção de gênero e sexualidade para colonizadores e 

colonizados (a partir da racialização de determinados corpos), das 

pedagogias feministas antirracistas e latinoamericanas, do 

feminismo decolonial e das críticas decoloniais às categorias 

ocidentais de gênero e de sexualidade. 

Tendo como categoria fundamental para reflexão sobre as 

referidas disciplinas, destacamos que a ideia de colonialidade é 

pensada em oposição ao termo colonialismo, designando, assim, 

tanto as estruturas de poder quanto os aspectos de subalternização 

e de racialização vigentes.  
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Além de apresentar, em linhas gerais, os recém-inaugurados 

cursos de formação de professores do Colégio Pedro II, 

discutiremos a noção de decolonialidade como ferramenta 

dialógica e horizontal na preparação de licenciandos. A ênfase 

desta ferramenta recai, ao mesmo tempo, nas escolhas autônomas 

e nos seus efeitos compartilhados, apostando, com isso, na 

riqueza da interdisciplinaridade como dispositivo conceitual e 

metodológico. 

Argumentaremos, deste modo, a partir de dois polos: o 

específico de cada um dos cursos e as interfaces existentes entre 

eles (ou seja, o que lhes é comum). Resgatamos, para tanto, as 

opções que os explicam, e sublinhamos a importância destas para 

o enriquecimento da formação docente. 

Focaremos, à guisa de conclusão, a importância do debate 

em questão tanto nos documentos normativos da Educação 

quanto como mote emancipatório de construção do saber e de 

formação autônoma e dialógica das futuras professoras e dos 

futuros professores. 

 

Público-alvo e demanda pela formação de professores em 

uma periferia 

 

Os cursos foram instalados no bairro de Realengo, na 

periferia da cidade do Rio de Janeiro (mapa 1). Este bairro se 
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localiza na zona oeste da cidade e integra a Área de Planejamento 

5 (AP5). Majoritariamente os estratos censitários da área são 

formados por populações em estado de vulnerabilidade. Segundo 

dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE, a AP 5 oscilava entre 

o médio e o pior indicador sobre o percentual de pessoas com 

renda per capita mensal de até meio salário mínimo. Sobre acesso 

ao ensino superior, todas as Regiões Administrativas que 

compõem a AP5 obtiveram índice de acesso à educação superior 

menores do que a média da cidade, que é de 32,36 em uma escala 

de 0 a 100 no Índice de Progresso Social (IPS): Realengo 20,98; 

Bangu 14,72; Campo Grande 19,26; Guaratiba 5,68; Santa Cruz 

6,31. Além disso, a escassez de cursos de licenciatura nessa parte 

da cidade, aliada ao baixo poder de mobilidade de boa parcela da 

população da Zona Oeste, encontram muitos empecilhos (como 

as grandes distâncias até outros locais da cidade que ofertam 

esses cursos e a precariedade do sistema de transportes públicos) 

para a realização de um curso superior. Isso dificulta, ou 

inviabiliza, os deslocamentos, principalmente para o estudante-

trabalhador (Projeto Pedagógico de Curso de Geografia, 2019, p. 

11). 
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Mapa 1 

 

Disponível em: 

https://www.data.rio/documents/31d845e1c56a49c6a2b0e01420e

c83b8/explore. Acesso em: 13 ago. 2021. 

 

Estudos Decoloniais nas Licenciaturas em Ciências Sociais e 

Geografia 

 

Como exposto na Introdução, a perspectiva decolonial faz 

parte de uma estrutura curricular integrada das Licenciaturas em 

Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História, do Colégio 

Pedro II. Isso posto, em consonância com os demais cursos, na 

elaboração da disciplina de Estudos Decoloniais I para as 

Ciências Sociais e para a Geografia, consideramos fundamental 
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uma análise e um recorte histórico dos modelos de colonização e 

de dominação. 

Nesta primeira área, as Ciências Sociais, vale lembrar que a 

ementa reafirma o valor de se investigar a colonização e os 

colonialismos, a percepção crítica sobre as experiências coloniais 

e as formas de resistência nas humanidades, bem como a 

transformação das relações entre dominantes e dominados. Com 

isso, vem a reboque um objetivo geral, qual seja, a análise das 

relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas, de forma a 

compreender a perspectiva de poder por eles gerados, bem como 

de discutir as formas de resistência – decolonialidade – e sua 

presença nas ciências humanas. Há, também, objetivos 

específicos. Neste último caso, são eles a compreensão dos 

significados históricos e espaciais dos conceitos e práticas de 

colonização e organização de sistemas coloniais, a percepção das 

colonizações do ser e do saber como mecanismos fundantes dos 

processos de subjugação em jogo nas práticas colonialistas, a 

discussão com elementos que evidenciam formas decoloniais 

presentes nos debates acadêmicos na Geografia, bem como 

dialogar com as noções decoloniais na educação formal escolar e 

na formação docente. 

Deste modo, três foram, nas Ciências Sociais, os eixos 

definidores da disciplina: o colonialismo e imperialismo em 

perspectiva, os elementos de decolonialidade no campo da 
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Filosofia, da Geografia e da História, e a virada epistemológica 

dos debates sobre a decolonialidade, tendo o Brasil e a educação 

como motes. 

Considera-se que as raízes históricas da decolonialidade 

foram fixadas na Conferência de Bandung, em 1955. Nesta, 

representantes de 29 países, dos continentes africano e asiático, 

reuniram-se para sistematizar as bases de “um futuro que não 

fosse nem capitalista nem comunista” (REIS e ANDRADE, 

2018). Já aí, o pensamento decolonial passa a problematizar a 

manutenção das condições colonizadas da epistemologia, 

privilegiando elementos epistêmicos locais – não sendo, pois, 

fundado no discurso acadêmico, tampouco tratando de uma 

inovação intelectiva – em detrimento dos legados impostos pela 

situação colonial. 

Como nos interessa mais especificamente o último dos 

eixos mencionados (a decolonialidade e sua virada 

epistemológica: o Brasil e a educação), importa, aqui, comentar 

como esta foi tratada dentro da Licenciatura em Ciências Sociais. 

Partiu-se da concepção de que esta virada suscitou, como 

afirmam Walsh, Oliveira e Candau (2018, p. 3), um 

repensamento crítico e transdisciplinar na construção do 

conhecimento, em contraposição às tendências acadêmicas 

dominantes de perspectiva eurocêntrica. Estes autores alinham-se 

ao argumento de que a colonialidade é constitutiva da 
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modernidade (e não derivada), o que automaticamente significa o 

questionamento da geopolítica do conhecimento como estratégia 

do pensamento moderno ocidental. 

Graças à colonialidade, a Europa pode produzir as ciências 

humanas com um modelo único, universal e pretensamente 

objetivo na elaboração de conhecimentos (criando grandes 

narrativas como a cristandade, o liberalismo e o marxismo), além 

de deserdar todas as epistemologias da periferia do ocidente. O 

etnocentrismo europeu, por exemplo, representou uma 

identificação com a “universalidade-mundialidade”. 

Deste modo, diversos conceitos vão fundamentar a 

perspectiva decolonial na educação, tais como o mito de fundação 

da modernidade, a colonialidade, o racismo epistêmico, a 

diferença colonial, a transmodernidade, o pensamento liminar, o 

pensamento de fronteira, a interculturalidade crítica, a pedagogia 

decolonial, dentre outros. Os autores referidos acima chegam 

mesmo a propor que devamos “desaprender o aprendido para 

voltar a aprender” (idem, p. 5). 

E por que esta abordagem aparentemente tão radical? 

Porque, segundo eles, a colonialidade sobrevive até hoje “nos 

manuais de aprendizagem, nos critérios para os trabalhos 

acadêmicos, na cultura, no senso comum, na autoimagem dos 

povos, nas aspirações dos sujeitos, e em tantos outros aspectos de 

nossa experiência moderna” (OLIVEIRA, 2016, p. 2). Uma 
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pedagogia decolonial, continua o autor (idem, p. 3), expressa o 

colonialismo que construiu a desumanização dirigida aos 

subalternizados pela modernidade europeia e pensa, assim, na 

possibilidade de crítica teórica à geopolítica do conhecimento. 

No campo da educação, decolonizar significa estabelecer 

uma práxis baseada numa insurgência educativa propositiva 

(portanto não somente denunciativa), e, por isso, o termo “DE” e 

não “DES”, onde o vocábulo insurgir representa a criação e a 

construção de novas condições sociais, políticas e culturais e de 

pensamento.10  

Para este autor, assim como para Miglievich-Ribeiro (2014) 

e Cigales e Barbosa (2018), impõe-se, contra a internalização da 

subalternidade nas estruturas subjetivas do colonizado, uma 

justiça cognitiva, a qual se torna o sustentáculo da razão 

decolonial. Nesse sentido, uma sociologia não-colonizada não 

implica desejar o lugar do colonizador, mas exige não abrir-se 

mão de sua autodeterminação política, teórica e epistemológica. 

Estes autores partilham ainda a  

 

convicção de que os brasileiros (e os latino-

americanos) eram produtores de 

 
10 Nesse ponto, Luiz Fernandes de Oliveira (idem, p. 3), sustenta que 

“DEcolonizar na educação é construir outras pedagogias além da hegemônica. 

DEScolonizar é apenas denunciar as amarras coloniais, e não constituir outras 

formas de pensar e de produzir conhecimento”. 
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conhecimento relevante e de qualidade de 

forma que sua participação na comunidade 

científica internacional deveria se dar 

simetricamente aos teóricos do centro. Nada 

nos inferiorizava. Ao contrário. Nosso olhar, 

a partir da “periferia” do mundo e nos 

“trânsitos” entre nossos saberes e as 

referências euro-setentrionais, gerava um 

conhecimento original a somar (ou mesmo 

desestabilizar). 

 

O decolonial, ou a decolonialidade, nas palavras de Cigales 

e Barbosa (idem, 149-150), “amplia o universal e expõe as 

fraturas e fissuras de um discurso monolítico e autoritário de 

modernidade (euro-setentrional)”. Este discurso “foi construído e 

construiu a falácia de que o diferente é inferior ou de que as 

benesses da civilização existiriam sem a barbárie sobre os povos 

colonizados ontem e hoje”. Por fim, ele consegue monolitizar o 

argumento que sustenta que as muitas “invenções modernas 

importantes para a humanidade teriam nascido exclusivamente no 

‘pequeno mundo europeu’, escondendo a co-autoria de vários 

povos do mundo que sempre mantiveram contatos”. 

Descolonizar o conhecimento implica não eleger nenhum 

povo ou cultura, grupo ou estrato social, como parâmetro da 

verdade ou do ideal a se alcançar. Muito menos é eleger os 

discursos colonizadores que subestimam e anulam saberes de 

milhões de outras cabeças no mundo e na história. É a Cigales e 

Barbosa (idem, p. 153) que recorremos, mais uma vez, para 
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defender que “descolonizar o ensino é confrontar o conhecimento 

que se pretende único em sua coerência e potencial explicativo de 

experiências que são necessariamente múltiplas e distintas.” Tal 

perspectiva também permitirá o encontro de saberes acadêmicos 

com não acadêmicos. Estes se enriquecerão mutuamente: 

conceder especial atenção aos estudos do cotidiano, valorizar a 

pluralidade das vozes e a prática dialógica (docente-discente, 

discente-discente) são úteis apontamentos para esse mútuo 

enriquecimento. 

Já na segunda área, a Geografia, faz-se necessário 

considerar as diversas espaço-temporalidades e os distintos 

processos de formação socioespacial (SANTOS, 2017[1977] e 

2008[1978]) como ponto de partida. Isso é, sem dúvida, 

fundamental para compreendermos a estrutura social que 

constitui diferentes sociedades, bem como compreendermos a 

construção de um padrão, estrutura ou, como chama Quijano 

(1992), uma colonialidade do poder, fundado em um novo 

modelo global – racializado, bináriogenerificado e 

heteronormativo – de controle do trabalho por parte do capital e 

como isso se materializa no espaço. Partimos disso para pensar as 

diversas formas de resistência nas humanidades e a transformação 

das relações entre dominantes e dominados. 

Entendemos, portanto, que essa “colonialidade do controle 

do trabalho” (QUIJANO, 2005) determinou a distribuição 
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geográfica de cada uma das formas integradas do capitalismo 

mundial. É a partir dessa singular estrutura de (re)produção da 

vida que se coloca como universal que “raça e divisão do trabalho 

foram estruturalmente associados”. Acrescentamos à raça a 

questão de gênero como parte fundamental dessa divisão do 

trabalho, e como lógica hierárquica de poder. Estas 

subalternizaram outras matrizes de racionalidades, outras formas 

de razão, outras cosmovisões, embutindo, em seu lugar, outras 

epistemes, linguagens, memórias, imaginários e signos. 

Portanto, entendemos que a elaboração do programa de 

Estudos Decoloniais I da Licenciatura em Geografia deveria, 

inicialmente, compreender o “projeto civilizatório da 

modernidade”, o qual busca afirmar e celebrar a experiência 

histórica particular da Europa como sendo algo universal e 

superior através de elementos como o racionalismo, o 

humanismo, a ciência, a ideia do progresso, o Estado etc. Logo, 

torna-se fundamental a desnaturalização dessas ideias, estruturas 

e instituições moderno-burguesas – capitalismo, Estado, 

progresso/desenvolvimento, razão técnico-científica, 

evolucionismo, Ocidente/Oriente, mercado etc. – como sendo 

algo inerente a todos os povos e organizações socioespaciais. 

Esse debate mais amplo sobre aspectos estruturais 

relacionados à colonialidade do poder, do saber e do ser inaugura 

o primeiro bloco de aulas de nosso planejamento. Contudo, 
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cumpre mencionar que essas reflexões perpassam todos os 

encontros do curso. 

Apesar de sua origem mais ligada às ciências sociais e à 

filosofia, sua natureza inter-trans-disciplinar faz o debate 

descolonial ter uma considerável carga espacial. Como observa 

Name (2016), muitos autores, em seus escritos decoloniais, se 

utilizam de metáforas espaciais, como “geopolítica do 

conhecimento”, “pensamento fronteiriço” e “mapas linguísticos”, 

sem o devido adensamento categorial. Nesse sentido, a Geografia 

tem muito a contribuir, especialmente no que tange ao debate 

sobre natureza e território, bem como ajudando a elaborar uma 

análise multi-transescalar dos fenômenos da colonialidade. 

Questões que muitas vezes são analisadas apenas sob a ótica de 

um confronto Norte-Sul global existem e são reproduzidas em 

outras escalas. 

Souza (2019) nos mostra que os pesquisadores homens, 

brancos e de classe média que condenam o etnocentrismo, o 

racismo e a xenofobia, muitas vezes os reproduzem em outra 

escala, o que o autor chama de sociocentrismo.11 Essa análise da 

 
11 “Enquanto etnocentrismo significa julgar outra cultura (entendida como uma 

matriz cultural qualitativamente específica em termos de linguagem, costumes 

etc.) apenas pelos valores e padrões de sua própria cultura, o sociocentrismo é 

a tendência de olhar para o mundo principalmente da perspectiva de seu 

próprio grupo social no quadro de uma dada matriz cultural. Claro, a diferença 

entre etnocentrismo e sociocentrismo é, em grande parte, uma questão de 

escala; em contraste com o sociocentrismo, que geralmente está relacionado a 

diferenças de classe e grupo (e preconceitos) dentro de um país concreto ou 
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manifestação da moderno-colonialidade na produção do espaço, a 

partir da apropriação dos diversos territórios – em suas múltiplas 

escalas e formações – e da natureza são basilares para a 

construção da autonomia dos grupos humanos subjugados e 

subalternizados. Por esse motivo buscamos, em um segundo 

conjunto de aulas, construir esse conhecimento com os discentes. 

É fundamental para a ciência geográfica, compreendida em 

sua totalidade física e humana, saber identificar que noções 

hegemônicas como natureza e homem possuem uma construção 

localizada no tempo e no espaço. São aspectos da filosofia 

cartesiana que marcam a modernidade europeia, tais como: 1. 

caráter pragmático do conhecimento (natureza vista como 

recurso, meio para atingir um fim); 2. antropocentrismo (sujeito 

em oposição à natureza). Esse homem dicotomizado da natureza 

está inserido no contexto do mercantilismo e do colonialismo e 

serve como justificativa ideológica para a dominação e massacre 

de outros povos e de outras culturas, além da apropriação de 

territórios e da natureza. 

Sendo assim, a colonialidade da natureza, imposta por uma 

“razão técnica” ocidental, baseada em uma ordem, em um 

modelo único de progresso e desenvolvimento, significou e 

 
‘sociedade’ (embora alguns usem o termo também para se referir a uma 

perspectiva tendenciosa por peculiaridades e ideologias ‘nacionais’), 

etnocentrismo (especialmente na forma de eurocentrismo) é comumente 

relacionado a preconceitos em um nível intercontinental/hemisférico” 

(SOUZA, 2019, p. 4, tradução nossa). 
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significa uma violência contra outras formas de vida, um 

rompimento entre mundos biofísicos, humanos, culturais, 

territorialidades que sustentavam sistemas integrais de vida que 

entendiam que todos os elementos, inclusive nós, formam a 

comunidade da vida (Pachamama). 

Portanto, a violência contra grupos, etnias, culturas, classes 

sociais que não se encaixam na lógica urbano-industrial é 

também uma violência contra a natureza. Violência simbólica 

(progresso, desenvolvimento, criminalização) e física 

(expropriação, assassinatos, desmatamento, poluição do ar e da 

água) (PORTO-GONÇALVES, 2017). 

A referida violência é mediada por uma razão técnica que é 

imposta como universal e neutra. Porém, dotada de 

intencionalidade promove a dominação e exploração dos povos 

que não se encaixam nos padrões ditos ocidentais, e a destruição 

da natureza vista apenas como recurso a ser explorado. Torna-se 

mister, portanto, desconstruir o que, no senso comum ou mesmo 

no universo acadêmico, costuma ser invocado: o mito da 

neutralidade técnica. Como nos aponta Porto-Gonçalves (2005, p. 

122): 

 

Não é simplesmente por uma razão técnica 

que a nossa sociedade se desenvolveu 

tecnologicamente, mesmo porque nenhuma 

técnica tem, em si mesma, razão. O motor das 
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mudanças e do desenvolvimento tecnológico 

– demonstra-o amplamente a história – tem 

sido fundamentalmente da ordem do político, 

na medida em que se trata da tentativa de 

obtenção de um maior controle sobre os 

trabalhadores e sobre a natureza. 

Assim, a técnica não pode ser vista 

independentemente de um determinado 

contexto social, político e cultural. A técnica, 

mediação entre o social e o natural, é 

instituída num campo de relações 

intersubjetivas e, dessa forma, longe está de 

ser neutra. 

 

Ainda segundo o referido autor, a colonialidade da natureza 

imposta a partir do sistema-mundo capitalista moderno-colonial 

não se inscreve em um espaço vazio, mas em territórios formados 

por sujeitos e grupos sociais, repletos de significados, com suas 

formas de (re)produção da vida, e que se afirmam por meio dele. 

Encontramos, portanto, no debate sobre a tríade território-

territorialidade-territorialização outra contribuição fundamental 

da Geografia para construção de uma interculturalidade 

construída “desde abajo” (WALSH, 2002). Para que 

grupos/classes sociais em situação de subalternização rompam 

com relações de dominação/exploração, essa emancipação passa 

pela autonomia territorial. “Até porque a cultura não é algo 

abstrato, mas implica o comer (agri+cultura), o habitar, respirar, o 

curar-se (as medicinas), enfim, o espaço concreto (com 
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significado) da vida: o território (indissociável da tensão que o 

constitui)” (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 45). 

Isso posto, acreditamos que as categorias de natureza e 

território, vistas sob a ótica apresentada, são chaves analíticas 

fundamentais da Geografia para o desenvolvimento de um 

processo de ensino-aprendizagem emancipatório, importante para 

uma educação crítica, com uma perspectiva decolonial e 

humanista, uma educação como ato político. Sabemos, 

certamente, que a sociedade não muda só por meio da educação, 

mas sabemos que sem ela nenhuma grande transformação é 

possível (FREIRE, 1996). Portanto, assumir essa 

responsabilidade é um trabalho essencial. 

Em um terceiro momento, nosso objetivo é dar 

prosseguimento à compreensão da moderno-colonialidade em sua 

longa duração (BRAUDEL, 1992) e em seus diferentes 

momentos e singularidades. A primeira moderno-colonialidade 

de fala espanhola e portuguesa, com o domínio sobre a América 

Latina. Seu segundo momento vai marcar (geografar) 

violentamente, sobretudo a partir da segunda metade do século 

XVIII, a África e a Ásia. Estas regiões seguem sob a hegemonia 

inglesa, com, porém, intensa participação francesa. Por último, o 

novo imperialismo, que tem os Estados Unidos como 

hegemônico. 
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O bloco final de aulas é destinado, de forma mais direta, ao 

diálogo com as noções decoloniais na educação formal escolar e 

na formação docente. Nesse sentido, temos como objetivo 

construir um ensino de Geografia com desenvolvimento de 

práticas pedagógicas decoloniais que: 1. revelem que a produção 

de conhecimentos ocorre em determinados tempos e espaços. 

Portanto, existe uma geografia e uma geopolítica dos saberes, dos 

fazeres e de suas técnicas; 2. desmistifiquem a cosmovisão 

diacrônica espaço-temporal (MASSEY, 2004). Sem que 

determinados lugares sejam considerados “atrasados” ou 

“avançados” na história. Assim, reconhecendo e destacando a 

sincronicidade de espacialidades múltiplas e suas diferenças – 

sem hierarquização; 3. valorizem a pluralidade de vozes e 

caminhos em sua produção nas mais diferentes escalas (do 

chamado Sul global aos locais ocupados por grupos 

subalternizados, explorados e oprimidos de todas as periferias12 e 

buscar uma ruptura com a lógica “centro” e “periferia”);13 4. 

 
12 “No entanto, há um sentido crucial em que é correto falar de ‘centro’ e 

‘periferia’: a saber, no sentido de que as assimetrias de poder se refletem no 

espaço e se manifestam através do espaço (e também são exercidas por meio 

de práticas espaciais). E isso é verdade em relação a vários níveis de escala, do 

local ao global. Em todos os níveis, pode-se encontrar um ‘centro’ e uma 

‘periferia’ neste sentido – no sentido de heteronomia espacializada” (SOUZA, 

2020, p. 18, tradução nossa). 
13 Como disse o Subcomandante Insurgente Marcos, do Exército Zapatista de 

Libertação Nacional, em sua intervenção durante o Primeiro Colóquio 

Internacional in Memoriam de Andrés Aubry (dezembro de 2007), intitulada 

Nem centro, nem periferia. “Pensamos que não se trata apenas de evitar 

armadilhas e concepções teóricas e analíticas, neste caso, que o centro põe e 
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recorram à diversidade de vozes, histórias, territórios e 

territorialidades para o processo de construção do conhecimento 

escolar; 5. questionem a ideia de neutralidade científica no ensino 

de Geografia, identificando a quem serve um suposto projeto 

neutro de educação e de sociedade; 6. reconheçam modelos 

alternativos de desenvolvimento, baseada em outras relações 

sociedade-natureza – inclusive sem entendimento dicotômico, 

compreendendo o ser humano como parte da natureza; 7. 

destaquem a produção de outros povos na constituição da 

modernidade; 8. busquem conhecer outras epistemes que 

possibilitam uma nova leitura do espaço geográfico, considerando 

a pluralidade e complexidade atual; 9. objetivem criar 

ferramentas para a construção de emancipação e autonomia às 

classes e grupos sociais subalternizados. 

Cumpre mencionar que o último tópico, enquanto 

finalidade última de uma perspectiva decolonial, é objetivo 

norteador em todos os planos da disciplina, seja em Ciências 

Sociais, Filosofia, História ou Geografia. Em geral, 

compartilhamos do compromisso da formação de professores, 

visando a superação das colonialidades. Nesse sentido, as 

 
impõe à periferia. Tampouco se trata de inverter, e agora deslocar, o centro 

gravitacional para a periferia, para daí ‘irradiar’ ao centro. Acreditamos, por 

outro lado, que esta outra teoria, alguns de cujos contornos gerais foram aqui 

apresentados, deve também romper com essa lógica de centros e periferias, 

ancorar-se nas realidades que irrompem, que emergem e abrem novos 

caminhos” (MARCOS apud SOUZA, 2020, tradução nossa). 
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Licenciaturas Integradas em Humanidades do Colégio Pedro II 

“prezam pela diversidade epistêmica e metodológica, objetivando 

fomentar concepções éticas, políticas, estéticas e ontológicas 

capazes de reafirmar a convivência plural e respeitosa das 

diferenças, na construção de sociedades cada vez mais baseadas 

nos princípios democráticos” (Projeto Pedagógico de Curso de 

Geografia, 2019, p. 11). 

 

Considerações finais 

 

Equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFES), os quais foram criados pela Lei nº 

11.892/2008, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ingressou 

nesta rede pela Lei nº 12.677/2012. Nesta condição, ele passou a 

ter a mesma estrutura e organização daqueles, com iguais 

competências e responsabilidades. Os IFs, como são comumente 

referidos, são instituições de educação superior, básica e 

profissional, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, exercendo o 

papel de instituições acreditadoras e certificadoras de 

competências profissionais. Desta forma, a oferta, no Colégio 

Pedro II, de cursos de licenciatura, além de ser uma demanda da 

comunidade, apresenta um respaldo na própria legislação acima 

referida. 



70 
 

Como afirmamos na Introdução deste capítulo, as 

Licenciaturas Integradas em Humanidades, das quais as 

Licenciaturas em Ciências e em Geografia são componentes, 

foram forjadas com base em três eixos transversais comuns, dos 

quais o Descolonização, Diversidades e Políticas é nosso objeto. 

O eixo em questão visa, como esperamos ter demonstrado, a 

estruturar um campo de estudos e pesquisas críticos à 

colonialidade e a formular propostas pedagógicas decoloniais. 

A decolonialidade aponta para as lutas de superação da 

herança colonial, exigindo a sistematização dos estudos, em 

especial no campo das ciências humanas. Tal sistematização 

exige esforços no sentido da configuração de um campo contra-

hegemônico capaz de construir, no plano educacional, pilares 

alternativos aos pressupostos da colonialidade no plano da 

racionalidade e da racialidade. 

Exemplo inconteste disso, o racismo, enquanto processo 

histórico engendrado pela colonialidade, impõe, aos seres 

humanos, uma hierarquização segundo estereótipos pseudo-

naturais abalizados nas características físicas, mas também 

psicológicas, morais, intelectuais etc. Ele, o racismo, tem servido 

à dominação e à exploração de grupos historicamente 

subalternizados, como as populações negras, indígenas, mulheres, 

as comunidades LGBT, entre outras. Nesse sentido, é Quijano 

(2005), quem nos informa que a modernidade se constituiu a 
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partir de dois eixos: racionalização e racialização, em processos 

sociais eurocentrados. Assim, acreditamos que, em larga medida, 

apostar num enfoque decolonial tangencie, e até mesmo 

signifique, a crítica ao eurocentrismo e ao sociocentrismo. 

Aqui, apresenta-se uma das fulcrais importâncias da 

formação docente em bases decoloniais, no que tange à educação 

brasileira: o debate respeitoso em relação à Lei nº 10.639/03 e à 

Lei nº 11.645/08. E este respeito expressa-se, nas discussões 

pedagógicas através do combate às estruturas, narrativas e mesmo 

à história hegemônica nacional que, baseadas em ideias de 

mestiçagem que integrariam a nação, ofuscaram as diversidades e 

provocaram a sub-representação da população afro-brasileira e 

ameríndia. A concessão, para estes grupos sociais e étnicos, de 

protagonismo e visibilidade resgata suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil e 

compreendem, também, os mais variados elementos de suas 

dinâmicas culturais e espaciais, valorizando, com isso, o contato e 

a reflexão sobre as discussões que destacam a negligência no 

espaço escolar em relação à história, à cultura daquelas 

sociedades e a consequente necessidade de se transformar essas 

concepções. 

Se todo projeto educacional, compreendido em termos 

amplos como um processo de ensino e aprendizado, quer de 

conteúdos ou habilidades, está fundamentado, implícita ou 
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explicitamente, em compreensões essenciais sobre o mundo, o ser 

humano e os entes em geral, então os sentidos de qualquer 

processo educativo, seja no âmbito público ou privado, formal ou 

informal, básico ou especializado, inclui posições ontológicas, 

epistemológicas, estéticas, políticas etc. 

Essas perpassam a prática pedagógica e o conteúdo 

ministrado através da produção, manutenção e compartilhamento 

de pensamentos, práticas e sentimentos gerais e específicos, as 

quais orientam e instauram as possibilidades das formas coletiva 

e singular de ser e de agir no mundo. Exatamente por esta razão, 

é preciso questionar o papel colonizador que a educação formal 

desempenha, na medida em que, em geral, a educação formal é, 

desde tempos coloniais, uma forma de institucionalizar e 

multiplicar a concepção ocidental de realidade, disseminando 

certos valores culturais particulares como universais, ela age 

como uma poderosa estrutura político-ideológica, sobretudo, 

quando se torna obrigatória. 

Historicamente, a educação formal, quer dizer, em um 

primeiro momento, a educação ministrada pela Igreja Católica. 

Logo em seguida, vem a escola, em suas diversas expressões. 

Assim, os institutos públicos e privados e as universidades têm 

servido, em maior ou menor medida, ao longo de mais de cinco 

séculos, à tarefa de imposição de um projeto de mundo-existência 

ocidental, predominantemente norte-centrado, que produz o 
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silenciamento e o extermínio de outras formas de sentir, pensar e 

viver das pessoas, povos e de seus descendentes, que habitavam e 

habitam os territórios colonizados. Essa empreitada, que aparece 

de forma explícita nas “missões civilizatórias”, durante os 

processos coloniais, baseia-se em uma negação radical da 

diversidade de formas de humanidade, de vida e de projetos de 

mundo desenvolvidos e vividos pela multiplicidade de povos e 

etnias. Esse projeto se impõe violentamente sobre os demais, a 

partir da narrativa de sua pretensa universalidade e superioridade, 

em prol apenas da concepção de humanidade ocidental. 

Na medida em que o Ocidente, em sua auto-invenção e 

projeto ontológico, reivindicou a si mesmo como portador da 

verdade universal, a colonização, possui, como defende Vandana 

Shiva (2003, p. 21), um aspecto monocultural, que promove a 

eliminação da diversidade das demais formas de vida e saberes do 

mundo (o que a autora vai denominar como epistemicídio). 

Compreendemos que esse processo de ocidentalização do 

mundo se materializa de forma desigual no espaço, e o lugar seria 

onde ocorre a realização concreta da totalidade social e, portanto, 

das colonialidades. Em cada território, com suas diferentes 

características, a formação social e econômica se expressará de 

formas particularizadas. Por isso, utilizando o espaço como 

método de análise da realidade (SANTOS, 2002), e buscando 
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contribuir para a inserção de grupos incluídos de forma precária 

na sociedade fluminense (trabalhadorxs, mulheres e negrxs). 

Sabemos, contudo, que não basta apenas defender a 

universalização da educação pública e a entrada dos grupos 

historicamente excluídos como mulheres, indígenas ou 

afrodescendentes no sistema de ensino formal (seja ele no nível 

básico, médio ou superior). É preciso, também, não perder de 

vista o questionamento fundamental que deve pôr em xeque o 

aspecto colonialista deste modelo que serve à expansão 

hegemônica do Ocidente, a partir da universalização de seu 

projeto de mundo-existência. 

O comprometimento com a de(s)colonização da educação 

não pode estar restrito à inclusão ou à alteração de conteúdos. Ao 

contrário, precisa questionar pressupostos fundamentais da 

modernidade que estruturam a colonialidade. Dessa maneira, 

compreendemos a importância, em especial no que se refere à 

formação de professores, da existência de licenciaturas 

comprometidas com a superação dos elementos acima 

identificados, visando a descolonização dos saberes, das práticas 

e das instituições de ensino, tanto na educação básica quanto no 

ensino superior. 

A intenção é propor uma formação de professores que 

sejam capazes de questionar e de superar modelos pedagógicos e 

institucionais marcados pela colonialidade, a qual exerce o 
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apagamento e a desvalorização de saberes não Ocidentais e das 

tradições teóricas e práticas historicamente subalternizadas e 

invisibilizadas na educação formal. Neste sentido, os professores 

devem ser capazes de criticar o papel que a educação básica 

desempenha na formação de subjetividades, compreensões de 

realidade e seus desdobramentos políticos e éticos, quando estes 

selecionam determinados conteúdos, formas e narrativas e 

excluem outras. 

Eles, os professores, tornam-se, com isso, capazes de 

assumir decisões pedagógicas que fomentem, sobretudo, o 

combate ao racismo, à lgbtfobia, ao sexismo e qualquer opressão 

de gênero ou classe, dentro e fora da escola. 

A disciplina Estudos Decoloniais I, tal como implementada 

nos cursos de Licenciatura em Ciências Sociais e de Licenciatura 

em Geografia, busca, sumarizando e para concluir, a diversidade 

epistêmica e metodológica, com o objetivo de incentivar 

concepções éticas, políticas, estéticas e ontológicas capazes de 

reafirmar a convivência plural e respeitosa das diferenças, na 

construção de sociedades e espaços cada vez mais baseados nos 

princípios democráticos. 
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Revolução educacional e descolonização: Florestan Fernandes 

e uma pedagogia descolonial do trabalho 

 

Maycon Bezerra de Almeida 

 

I – Brasil: capitalismo dependente supremacista branco 

 

Esse texto tem por objetivo apresentar, de maneira 

introdutória, as ideias e a perspectiva que animam e sustentam o 

projeto de extensão em Pedagogia Descolonial do Trabalho, por 

nós ministrado no âmbito do Colégio Pedro II, como um curso de 

formação docente inicial e continuada.  

Sendo assim, em primeiro lugar é importante apresentar 

nossa experiência profissional no magistério da educação básica, 

sobretudo na rede pública, com todos os seus sabores e desafios, 

ao longo dos últimos 17 anos… e adiante, como a motivação 

fundamental e a base mais sólida a partir da qual se lança a 

iniciativa de promover essa provocação coletiva de aprofundar a 

reflexão sobre uma pedagogia descolonial do trabalho.  

São os dilemas concretos postos a quem trabalha e milita, 

simultânea e articuladamente, na educação pública brasileira que 

 
 Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UERJ, mestre e doutorando 

em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF. 

Professor de Sociologia do Colégio Pedro II. 
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vêm apontando no sentido dessa reflexão compartilhada sobre 

educação, libertação e o povo brasileiro. 

Além dessa experiência profissional prática na escola 

pública, e intimamente associada a ela, se encontra na base dessa 

proposta formativa, a apropriação crítica e dinâmica da vida e 

obra de Florestan Fernandes, um dos maiores e mais 

profundamente revolucionários intelectuais brasileiros, que nos 

últimos 10 anos vêm sendo objeto de uma imersão intelectual 

intensa nos marcos de nossas pesquisas de pós-graduação na área 

da educação. 

São as formulações de Florestan sobre a sociedade 

brasileira, sobre suas particularidades, seu modo histórico de 

inserção na ordem mundial, suas contradições e seus dilemas; 

sempre abordados, em mais de 50 anos de trajetória pública e 

produção, do ponto de vista do intelectual comprometido com a 

causa das maiorias populares negadas em suas potencialidades de 

vida e criação pelos poderes estabelecidos, que fornecem a 

bússola que orienta não só a reflexão pedagógica aqui em 

questão, como nossa própria práxis profissional, intelectual, 

cidadã e militante. 

Florestan, o professor e pesquisador, sociólogo socialista 

patrono da sociologia brasileira, nascido em 1920, filho de uma 

empregada doméstica portuguesa, criado pelas ruas de São Paulo 

como engraxate e “menino de rua”, como ele mesmo afirma, e 
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por isso escolarizado apenas na idade adulta, vai elaborar uma 

interpretação do Brasil, rigorosa, complexa e penetrante, que 

parece ganhar ainda mais atualidade à medida que o tempo passa 

(FERNANDES, 1978). 

O retrato intransigentemente crítico que apresentou da 

sociedade brasileira e seu processo histórico de formação, foi 

adquirindo cada vez mais densidade crítica ao longo de sua 

trajetória. E muitos dos apontamentos que fez e conclusões a que 

chegou, considerados, em seu tempo, excessivamente duros e até 

“sectários”, no campo mesmo da intelectualidade de esquerda e 

socialista, se revelam hoje como expressão de um pensamento 

lúcido e combativo sempre disposto a ir além dos consensos 

teóricos e políticos majoritários em seu próprio campo, em nome 

de uma compreensão mais profunda da realidade, capaz de 

responder às necessidades políticas, sociais, econômicas e 

culturais do povo brasileiro, acumuladas historicamente. 

Em sua longa trajetória intelectual, que atravessou a maior 

parte do século XX, e que sempre se encontrou fortemente 

entrelaçada a um universo vivo de práticas e aspirações políticas, 

Florestan refletiu a dramaticidade da história brasileira recente e a 

maneira como ele próprio absorveu suas exigências, éticas, em 

última instância 
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Se em um primeiro momento – que vai da década de 1940 

até os anos finais da década de 1960 – atuou especialmente14 

como “militante da ciência” (OLIVEIRA, 2006) apoiado no 

paradigma da “sociologia aplicada” e querendo levar a 

“revolução burguesa” que vivencia em São Paulo além de seus 

mais estreitos limites de classe, em um sentido nacional e 

democrático; a partir da experiência do golpe de Estado e da 

ditadura empresarial-militar iniciada em 1964, será cada vez mais 

o “professor na política” (idem), com sua “sociologia crítica e 

militante”, agora explicitamente marxista e revolucionária, 

desvelando o caráter estruturalmente antagônico dessa “revolução 

burguesa” no Brasil em relação às aspirações nacionais e 

democráticas da maioria do povo brasileiro, apontando então no 

sentido da necessidade de superação revolucionária dessa ordem 

burguesa pela ação das classes trabalhadoras e populares do país 

(ALMEIDA, 2016). 

A partir desse momento, marcado pela aposentadoria 

compulsória imposta pelo AI-5 que o afastou da USP em 1969, 

Florestan se lança a explicitar como no Brasil, na América Latina 

e, de modo mais geral, na periferia capitalista global, a 

“revolução burguesa”, ou seja, a transformação capitalista da 

 
14 Importante destacar que Florestan, em boa parte desse período, combinava a 

vida acadêmica à militância clandestina no Partido Socialista Revolucionário, 

pequena organização política trotskista dirigida por Hermínio Sachetta 

(FERNANDES, 1978). 
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sociedade, opera não como suporte histórico para a afirmação das 

demandas nacional e democrática dos povos – como então 

determinava a chamada ortodoxia marxista-leninista, amplamente 

hegemônica nas esquerdas do mundo todo pela influência da 

direção política da URSS – mas sim como “contrarrevolução para 

as demais classes” (FERNANDES, 1973).  

Em um contexto caracterizado pelo avanço das lutas 

revolucionárias de libertação nacional impulsionadas por 

movimentos socialistas, na Ásia, África, América Latina e Brasil, 

com o qual se mantém em permanente e intenso diálogo crítico, o 

sociólogo apresenta o processo de formação histórica brasileira, 

sobretudo a partir do final do século XIX, como atrelado à lógica 

e aos imperativos de um desenvolvimento capitalista dependente, 

associado e periférico, submetido a uma constante e sempre 

renovada incorporação subordinada aos espaços históricos, 

políticos, econômicos e culturais das nações capitalistas 

hegemônicas e sua superpotência de então, os EUA. 

Esse capitalismo dependente, fundado na “sobreapropriação 

dual do excedente do trabalho” imposta pela articulação entre o 

grande capital transnacional e a grande burguesia interna, ao 

pressupor a permanente espoliação máxima das classes 

trabalhadoras, que as submete a uma precariedade material 

extrema, se vincula a um padrão de sobredominação política que 

bloqueia a generalização ou mesmo a expansão efetiva do 
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“direito burguês”, ou seja, da ordem dos direitos civis, políticos e 

sociais, para além de um setor minoritário da sociedade que, na 

prática, resume em si os limites da “sociedade civil” em vigor, 

sob a rígida tutela dos interesses antinacionais e antidemocráticos 

dominantes do grande capital transnacional e nacional associados 

(idem). 

Dessa maneira, sob os imperativos do desenvolvimento 

capitalista dependente, a ordem burguesa no Brasil não apenas 

reproduz, como precisa reproduzir, um arranjo social marcado 

pela combinação desigual de relações de produção propriamente 

capitalistas – fundadas na articulação entre capital e trabalho 

assalariado – com formas de trabalho semi-livres sub-assalariadas 

e mesmo com a marginalização econômica mais extrema de 

amplos contingentes da população, empurrados para formas 

muito precárias de economia de subsistência, especialmente, 

então, mas não exclusivamente, no campo. 

Em viva, necessária e dialética articulação com essa 

combinação desigual no plano das relações econômicas do 

capitalismo dependente se encontra uma superposição complexa 

do que pode ser identificado como uma estratificação baseada em 

três camadas sociopolíticas distintas impostas pelo sistema de 

poder dominante: no topo, um oligopólio de poder do grande 

capital (transnacional-nacional associado) tutelando a sociedade 

civil, mantendo-se acima de seus regramentos, limites e deveres; 
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no meio, os setores sociais integrados a essa sociedade civil 

deformada pela tutela imposta de cima; e por baixo, na base da 

vida social, as amplas massas mantidas efetivamente 

marginalizadas em relação à sociedade civil e sua ordem de 

direitos. 

 

As inconsistências das burguesias 

latinoamericanas procedem do fato de que 

elas resistem à plebeização e instigam a 

proletarização sem querer aceitar a 

democratização correspondente da ordem 

social competitiva. Proscrevendo o destituído 

da ordem civil e limitando (ou anulando) a 

participação econômica, cultural e política das 

classes trabalhadoras, aquelas burguesias 

enfraqueceram a si próprias, reduzindo suas 

alternativas, empobrecendo sua visão de 

mundo e liquidando-se como agente histórico 

revolucionário. Restringindo a competição e o 

conflito a privilégios quase estamentais, elas 

despojaram o capitalismo de suas 

potencialidades criadoras (FERNANDES, 

1973, p. 58). 

 

Sob tal arranjo estrutural econômico, social e político, 

solidificado pela ditadura empresarial-militar e pela adequação da 

sociedade brasileira à expansão do capitalismo das grandes 

corporações transnacionais, que ela promoveu, ou seja, sob o 

poder das classes burguesas, Florestan afirma que não há espaço 
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para qualquer afirmação democrática e nacional autônoma no 

país (assim como em toda a América Latina).  

Portanto, as aspirações nacionalistas e democráticas, 

historicamente nutridas e empunhadas pelos setores populares, 

aqui, dependem integralmente da capacidade que demonstrem as 

classes trabalhadoras e populares, através de sua luta de classe, 

para desmantelar a dominação burguesa e sua ordem capitalista 

dependente, criando as condições para a transição a um 

socialismo a ser aqui elaborado nos marcos de uma democracia 

popular (FERNANDES, 2005). 

Fundamental nessa sua investigação e reflexão crítica é a 

revelação do sentido do longo processo histórico no qual se forja 

esse padrão de desenvolvimento capitalista dependente e o tipo 

de formação social a ele entrosado. Ainda no início dos anos 70, 

o sociólogo passa a defender a tese de que essa especificidade 

deve ser compreendida como resultado do congelamento ou 

contenção permanente da descolonização – como processo 

político, econômico, social, cultural etc. – nos limites dos 

interesses das classes dominantes locais em sua associação 

dependente ao grande capital mundial, a partir de cima e com o 

uso sistemático do arbítrio e da violência. 

Assim, a partir dessa abordagem histórica, a luta das classes 

trabalhadoras por uma revolução nacional e democrática de 

orientação socialista no Brasil, contra a coalizão das frações da 
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grande burguesia, aparece como a luta por levar a 

descolonização, como processo histórico, às suas últimas 

consequências. Está aí o sentido mais abrangente do projeto 

político inscrito na “sociologia crítica e militante” de Florestan, 

que viu a Revolução Cubana como a primeira expressão desse 

movimento necessário de descolonização impulsionado pela luta 

revolucionária das classes populares na América Latina, muitas 

décadas após a proclamação oficial de independência em relação 

às antigas metrópoles ibéricas. 

 

Levar a descolonização às últimas 

consequências é uma bandeira de luta análoga 

à revolução nacional e à revolução 

democrática – e essa reivindicação teria que 

ser feita em termos socialistas, ainda que com 

vistas à “aceleração da revolução burguesa”. 

Parece patente que a descolonização não pode 

ser contida nesses limites e que, na ação 

prática, em vez de acelerar a revolução 

burguesa ela fomenta a “desestabilização” e a 

evolução de situações revolucionárias até 

pontos críticos. Contudo, na periferia o 

socialismo possui essa função de calibrar os 

dinamismos revolucionários da ordem 

existente pelos problemas e dilemas sociais 

que as burguesias não tentaram enfrentar e 

resolver, por não ser do seu interesse de 

classe, nas formas de desenvolvimento 

capitalista inerentes ao semicolonialismo e à 

dependência (FERNANDES, 1981, p. 81). 
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Com a entrada e o avanço da década de 1980, o professor 

participa ativamente da grande onda de mobilização operária e 

popular que se ergue contra a ditadura empresarial-militar e o 

estado de coisas vigente no país (FERNANDES, 2006). Antes e 

depois de ser eleito deputado constituinte pelo PT, em 1986, 

estabelece e consolida ainda mais a relação política com o 

movimento negro, então em forte ascenso, aprofundando uma 

relação que se origina ainda na década de 1950. Nesse diálogo, 

radicaliza sua compreensão da questão racial no Brasil. Passa a 

afirmar que a descolonização represada e racionada pelo poder da 

classe dominante revela sua face mais nítida e ilegítima na 

condição de desigualdade e discriminação imposta à população 

negra do país, em seu emparedamento nos estratos mais baixos da 

classe trabalhadora, e na marginalização de sua ampla maioria em 

relação à sociedade civil. Por trás e por dentro das modernas 

classes sociais do capitalismo atual, a ordem de castas raciais da 

sociedade escravocrata do passado, encontrou uma forma de ser 

flexibilizada e reatualizada, pelas forças sociais dominantes, de 

modo permanente (FERNANDES, 2017). 

A partir de tais conclusões, o projeto político de levar a 

descolonização até o fim e até o fundo, enquanto processo 

histórico e social no Brasil, adquire forte componente racial. A 

ordem social capitalista dependente aparece, por aqui, como 



89 
 

sendo simultânea e indissociavelmente uma ordem racial 

supremacista branca. E mais, o supremacismo branco inscrito no 

plano do poder material, do simbólico, do ideológico, da 

sensibilidade e do inconsciente psicossocial opera de modo 

funcional à reprodução das formas de arbítrio e marginalização 

inerentes à reprodução do capitalismo dependente e, ao mesmo 

tempo, essas formas de arbítrio e marginalização reproduzem e 

reatualizam a supremacia branca como ordem racial de poder. 

 

É, portanto, entre os de baixo, onde a luta de 

classes crepita com oscilações, mas com 

vigor crescente, que a raça se converte em 

forte fator de atrito social. Há problemas 

que poderiam ser resolvidos “dentro da 

ordem”, que alcançam a classe, mas estão 

fora do âmbito da raça. A raça se configura 

como pólvora do paiol, o fator que em um 

contexto de confrontação poderá levar 

muito mais longe o radicalismo inerente à 

classe. Como escrevi antes, é a raça que 

definirá o padrão de democracia, em 

extensão e profundidade, que corresponderá 

às exigências da situação brasileira (Idem, p. 

41). 

 

Dessa maneira, a revolução nacional e democrática de 

orientação socialista, apontada por Florestan como necessária à 

superação da subalternidade capitalista dependente do Brasil, se 
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mostra como uma revolução classista e, ao mesmo tempo, racial. 

O descongelamento da descolonização, entre nós, é um processo 

que deve ser impulsionado por uma firme articulação entre o 

movimento das classes trabalhadoras e o movimento social da 

população negra, levando em consideração a própria racialidade15 

das classes na sociedade brasileira.  

Assim, a crítica teórica e prática aos fundamentos da 

supremacia branca como ordem racial de poder, assentada ética e 

politicamente na defesa da democracia racial como uma realidade 

a ser conquistada, não como uma descrição fraudulenta da 

“tolerância racial ritualizada” (FERNANDES, 1972) vigente, 

assume um lugar de centralidade indiscutível no pensamento e na 

prática socialista do velho Florestan, um socialismo que, assim 

compreendido, traz em si a perspectiva, a demanda e o horizonte 

descolonial. 

De que modo então essa reflexão teórica e estratégica sobre 

o Brasil incorpora a problemática educacional e abre caminhos a 

uma elaboração propriamente pedagógica como a que propomos, 

assentada em suas premissas e conclusões? A próxima parte deste 

trabalho busca tentar responder a essa questão, ao mesmo tempo 

 
15 Utilizamos racialidade das classes como uma categoria análoga à categoria 

de “paralelismo de raça e classe”, desenvolvida por Florestan (1989). Diz 

respeito à presença da estratificação racial hierarquizada da sociedade 

brasileira, de origem colonial e escravocrata, por dentro e por trás da moderna 

estratificação de classes sociais. 
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em que pretende convidar a uma maior colaboração coletiva 

nesse esforço criativo. 

 

II – Revolução educacional e uma pedagogia revolucionária 

 

Assumindo a abordagem “crítica e militante” de Florestan 

como referência básica de interpretação do Brasil e dos caminhos 

para a superação de suas contradições e iniquidades, tomar o 

modo como ele trata a educação e seu papel nessa transformação 

se torna um passo imprescindível. Até mesmo porque a questão 

educacional atravessa toda a sua trajetória e obra com destaque 

bastante relevante. 

Desde a década de 1940 o sociólogo aborda a questão do 

“dilema educacional” no Brasil como um dilema social de 

primeira ordem, mas é na sua última década de vida, quando atua 

como parlamentar na Assembleia Constituinte e na Câmara dos 

Deputados, que chega às conclusões mais críticas sobre a 

questão, inserindo-as na problemática mais ampla da 

descolonização e da estratégia socialista da luta de classe dos 

trabalhadores e dos demais setores subalternizados 

(FERNANDES, 1989). 

Essas conclusões são resultado não apenas do acúmulo de 

sua reflexão e experiência como “militante da ciência” e como 

“professor na política”, tomado isoladamente, mas conta também 
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de modo decisivo sua atuação como articulador e porta-voz dos 

movimentos de luta pela educação pública no contexto do 

processo constituinte e de construção da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. 

A categoria, e palavra de ordem, da revolução educacional 

organiza, nesse momento, sua prática e sua reflexão teórica e 

estratégica. Entende que o processo de organização e mobilização 

classista e popular do período, inédito em seu alcance, 

composição social e potencial político, pode e deve arrancar 

conquistas históricas capazes de abalar as estruturas do sistema 

de poder das classes dominantes e da ordem social 

antidemocrática que ele instaura e assegura. 

 

Então, é por isso que eu disse que é preciso 

uma revolução educacional, porque é uma 

reforma tão profunda como a reforma agrária. 

Ela vai abalar as estruturas sociais do país. 

Mas, com isso o País poderá dar um salto 

enorme na direção da construção de novos 

destinos e se tornar uma nação autônoma e, 

inclusive, ser capaz de colocar a questão de 

capitalismo e socialismo como uma opção de 

classes, como uma opção, uma escolha 

daqueles que estão em confronto e não como 

uma imposição da ordem. (Idem, p. 241) 
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Florestan compreende essa revolução educacional como a 

realização, agora por parte da luta e do protagonismo das classes 

trabalhadoras, dos sentidos democráticos gerais que a geração dos 

pioneiros da “educação nova”, desde a década de 1930, não foi 

capaz de alcançar, mantendo-se nos limites do poder burguês 

estabelecido. Na verdade, o fracasso dessa geração é ele próprio 

revelador da impermeabilidade da ordem social capitalista 

dependente em relação às demandas mais básicas do povo 

brasileiro. 

 

Não se trata hoje, de reatar os laços com o 

passado, de retomar as campanhas da defesa da 

escola pública, de desenvolvimento econômico 

e de reformas de base da década de 60. Esse 

passado não está morto. Ele renasce com a 

revitalização de processos histórico-sociais que 

pareciam banidos para sempre da cena 

histórica. Todavia, o que se fez naquela década 

(e anteriormente, inclusive, nas pregações e 

realizações dos ‘pioneiros da educação nova”) 

não tem nada que ver com as atuais exigências 

da situação histórica. Hoje, não se trata mais, 

concretamente, de colocar o cidadão (grifado 

no original) no eixo da reflexão pedagógica 

transformadora. atualmente, o que é necessário 

fazer para dar uma resposta criativa e um apoio 

decidido à regeneração da sociedade civil, 

provocada primordialmente (grifado no 

original)pelas classes trabalhadoras em seu 

movimento orgânico e espontâneo, consiste em 

tomar como eixo da reflexão e da ação 

pedagógicas (grifado no original) a revolução 
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social que está se desencadeando, a qual põe o 

operário, o trabalhador agrícola e o homem 

pobre – em síntese, os oprimidos (grifado no 

original) – como o sujeito principal do processo 

educativo (Idem, p. 17).  

 

A universalização do acesso à educação escolar, em todos 

os níveis de ensino, com a garantia das condições concretas para 

uma efetiva integração das maiorias populares à escola pública, é 

o primeiro e mais fundamental aspecto da revolução educacional 

a ser conquistado. 

A expansão generalizada da rede escolar pública, como 

recurso estratégico de socialização democrática, garante ao povo 

trabalhador um potente mecanismo de alargamento e 

fortalecimento da sociedade civil, assim ampliada, contra o 

exclusivismo privatista inerente ao sistema de poder das classes 

dominantes. 

 

A questão, hoje, consiste em colocar os 

trabalhadores, os excluídos e os oprimidos – 

os incultos ou semicultos – nas malhas da 

rede escolar. O principal desafio socialista na 

esfera educacional ainda é calibrado ‘pelas 

reformas burguesas da educação’ que os 

pioneiros não conseguiram viabilizar (Idem, 

p. 9). 
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No entanto, para ser capaz de desempenhar plenamente esse 

papel político e histórico na sociedade brasileira, a escola pública 

precisa ser, ela mesma, revolucionada, a começar, por sua 

estrutura de organização e gestão. As autoritárias e elitistas 

hierarquias que neutralizam a capacidade propriamente formativa 

da escola, apartando entre si professores, estudantes e 

funcionários técnicos e administrativos e, a escola como um todo, 

em relação às famílias e comunidades por ela atendidas, precisam 

ser superadas por uma democratização radical que integre a todos 

os setores (educadores, estudantes, famílias e comunidades) na 

organização e gestão participativa da escola.  

Aqui, o horizonte a ser alcançado é a construção da escola 

pública como “comunidade existencial” de convivência dialógica 

auto organizada, em uma clara aproximação com o pensamento 

de Paulo Freire. “Uma escola que não seja capaz de funcionar 

como uma comunidade educacional não educa professor, não 

educa estudante e não educa funcionário. Deseduca a todos” 

(Idem, p. 131). 

Dessa maneira, a escola se converte em uma mediação 

institucional para que as classes trabalhadoras, organizadas e 

mobilizadas de modo politicamente independente, através dela, 

possam operar como sujeito político e pedagógico de sua própria 

auto-formação e, então, de baixo para cima, revolucionariamente, 

da educação de toda a sociedade. Nisso reside a essência da 
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compreensão da revolução educacional como revolução 

democrática fundamental, para Florestan.  

 

Educação e autoemancipação coletiva dos 

trabalhadores colocam-se como co-

determinantes de uma relação recíproca, 

mediada pela escola e inspirada na função 

natural da classe trabalhadora de negar 

revolucionariamente a sociedade existente 

(Idem, p. 147). 

 

Nesse sentido. é preciso agregar que essa realização não se 

completa sem que os conteúdos normativos, valorativos e 

cognitivos do processo de ensino-aprendizagem escolar, sejam 

também revolucionados, sob uma perspectiva classista dos 

trabalhadores – no sentido da defesa de um projeto histórico 

democrático-popular de orientação socialista – e descolonial – no 

sentido da afirmação de um “nacionalismo libertário” 

profundamente antirracista, latinoamericano e “terceiro 

mundista” (Idem, p. 219). 

Aqui temos a “disputa hegemônica” travada diretamente no 

plano “ideológico”, “filosófico”, das “visões de mundo”, em um 

sentido “ético-político nacional-popular”, para nos valer dos 

conceitos gramscianos (GRAMSCI, 1978). Nesse aspecto 

sobretudo, Florestan, mesmo sem sistematizá-lo de modo 
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exaustivo, o que também não lhe foi plenamente possível nas 

circunstâncias dadas, abre uma trilha segura para a incorporação 

da crítica descolonial mais contemporânea ao seu marxismo 

aberto de conceitos, teorias, apontamentos críticos e orientações 

estratégicas próprias.  

 

Isso delimita a conexão global da revolução 

educacional a fazer, a ser mediatizada pela 

nova lei da educação. Ela precisa possuir um 

sentido descolonizador e emancipador da 

pessoa do educando, do corpo de estudantes e 

professores. Ela deve também favorecer o 

combate à opressão dos de baixo e dos 

estudantes dentro da escola, consagrando 

aquilo que Paulo Freire designa como uma 

pedagogia da liberação dos oprimidos, cuja 

decorrência mais ampla e profunda vem a ser 

a autonomia cultural e pedagógica do 

estudante, do professor, da escola e do país 

(Idem, p. 31). 

 

Também no que diz respeito à ênfase que atribui ao 

elemento “comunidade existencial” da escola, o sociólogo revela 

uma abertura desse marxismo crítico à interpelação dialogante da 

filosofia da libertação latinoamericana, enquanto perspectiva 

filosófica dialógica e comunitária, com sua afirmação do 

princípio da centralidade ética da presença crítica dos sujeitos 
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negados, oprimidos – ou das “vítimas”, segundo Enrique Dussel 

(2000) – no mundo da vida intersubjetiva. 

Dessa forma, a revolução educacional de Florestan aparece 

como um conceito decisivo para pensar a educação, do ponto de 

vista das classes trabalhadoras brasileiras. Profundamente atual e 

necessário, segundo nosso entendimento.  

Articulando-se vivamente à aspiração de uma sociedade 

efetivamente democrática, a ser conquistada pela 

autoemancipação popular, a revolução educacional engaja a 

escola pública na revolução cultural impulsionada pelo processo 

de lutas de massa que manifesta, ele mesmo, a autoemancipação 

popular em ato.  

Tomando o conjunto do debate aqui introduzido como 

plataforma de base, entendemos possível, e mesmo bastante útil, 

seguir aprofundando a reflexão propriamente pedagógica que 

emerge dos princípios que estruturam a categoria de revolução 

educacional de Florestan. Aprofundamento esse que o próprio 

indicou e possibilitou sem desenvolver ou sistematizar, de modo 

específico, em seus escritos desse período. Mas o que é certo é 

que atravessando toda sua elaboração da revolução educacional, 

como momento ou aspecto da revolução nacional e democrática, 

tomada como descolonização, aparece o quadro geral de uma 

pedagogia revolucionária. 
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Portanto, são as premissas, as formas, e as hipóteses dessa 

reflexão pedagógica, por nós organizadas enquanto projeto de 

extensão, que chamamos de pedagogia descolonial do trabalho. 

Estabelecendo uma conversação recíproca entre a pedagogia 

socialista do trabalho europeia (de Marx a Gramsci passando 

pelos educadores soviéticos), a pedagogia dialógico-comunitária 

(de Paulo Freire, Martin Buber etc.) e a crítica descolonial em 

geral, em suas muitas interfaces e contradições, nos propomos a 

contribuir no desdobramento, enquanto continuidade crítica, do 

pensamento e da prática educacional de Florestan. 

Pensamos que os princípios político-pedagógicos 

fundamentais sobre os quais organizou sua problematização da 

revolução educacional: integração (à escola pública), comunidade 

existencial e descolonização; não apenas seguem sendo 

riquíssimos em possibilidades de atualização e desenvolvimento 

teórico e prático, como estimulam a adoção de caminhos novos 

no campo pedagógico democrático e popular sem perder a 

conexão com a trajetória e a tradição de lutas e elaborações do 

movimento de defesa da escola pública no Brasil. 

 

A pedagogia volta a ser a chave para a 

decifração de nosso enigma histórico. O que a 

Constituição negou o Povo realizará. Mas ele 

não poderá fazê-lo sem uma consciência 

crítica e negadora do passado, combinada a 

uma consciência crítica e afirmadora do 
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futuro. E essa consciência, nascida do 

trabalho produtivo e da luta política dos 

trabalhadores e dos excluídos, não depende da 

educação que obedeça apenas à fórmula 

abstrata da “educação para um mundo em 

mudança”, mas sim, da educação como meio 

de autoemancipação coletiva dos oprimidos e 

da conquista do poder pelos trabalhadores 

(Idem, p. 10). 
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Educação e Autonomia: ação coletiva, formas pedagógicas e 

luta de classes 

 

Andrey Cordeiro Ferreira 

 

1 – Introdução 

 

A elaboração de um projeto educacional exige, como pré-

condição, uma reflexão sobre a função social global das 

instituições escolares e científico-tecnológicas (que envolve a 

dimensão institucional, financiamento, ingresso, missão e 

também a dinâmica das relações de ensino-aprendizagem – que 

poderíamos chamar de pedagógicas), o que demanda que 

pensemos na definição do conceito de “educação” (BOURDIEU 

& PASSERON, 1982) e também das próprias formas sociais 

possíveis para esta (de reprodução das relações de dominação e 

estrutura da sociedade global ou de transformação delas). 

Partimos, aqui, de alguns pressupostos. A etimologia da palavra 

educação/educar vem do latim educationem e educare. No seu 

sentido antigo, significava, como verbo, 

conduzir/guiar/problematizar e, como substantivo, 

 
 Ex-professor do Colégio Pedro II, atualmente é professor de Ciências Sociais 

do DDAS-UFRRJ. Embora inédito, este texto foi escrito em 2014, para um 

seminário de extensão, organizado pelo Núcleo de Estudos do Poder. À época, 

direcionou-se a professores e estudantes da educação básica. 
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treinamento/criação, abrangendo especialmente os processos 

dirigidos para a formação da mente.16 Foi somente com a 

emergência da modernidade colonial-mercantil, e depois 

colonial-capitalista, que a noção de educação foi ressignificada, 

passando a designar o processo de ensino aprendizagem nas 

instituições escolares universitárias. 

Em primeiro lugar, quando falamos de educação, estamos 

entendendo que o conceito pode designar três sentidos distintos: 

1) processo social pelo qual a sociedade cria e forma seus 

membros para determinados papéis (transmissão de tradições 

culturais e valores por meio de instituições como a família, 

instituições religiosas, profissionais etc.); 2) o conjunto de 

saberes, formais e informais, que constituem o núcleo do 

exercício desses papéis sociais ou o da formação geral 

profissional no sistema escolar universitário; 3) o conjunto 

restrito de instituições especializadas na atividade de formação 

escolar-científica. De maneira geral, esses três conceitos se 

entrecruzam, mas não têm o mesmo significado. Entendemos que 

essa multiplicidade de sentidos gera uma ambiguidade, mas, 

reconhecendo-a, podemos operar com a ideia de forma mais 

precisa. 

 
16 Cf. verbete “Education”, in Ethymological Online Dictionary 

https://www.etymonline.com/search?q=education. 
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Em primeiro lugar, poderíamos operar com a definição 

legal que distingue a educação da educação escolar,17 que é uma 

forma de compreender a questão acima. Mas entendemos que isso 

é insuficiente. Podemos dizer que o conceito de educação deve 

ser diferenciado em educação no sentido amplo (entendida como 

treinamento ou socialização de valores culturais) e educação num 

sentido restrito (como treinamento no sistema escolar-

universitário, com a centralidade na formação profissional). Foi 

na modernidade colonial-capitalista que a educação no sentido 

restrito alcançou a centralidade institucional e a autoridade 

simbólica, subordinando a educação num sentido amplo. Tal 

processo é também um processo de marginalização de saberes e 

formas culturais, que são consideradas como inferiores, ilegítimas 

ou mesmo inverídicas frente aos saberes autorizados do sistema 

escolar universitário (MIGNOLO, 2005; FOUCAULT, 2005). A 

emergência de tal sistema cognitivo está correlacionada ao 

processo de formação do sistema mundo capitalista e ao 

economicismo ideológico e praxiológico que nele predomina 

(WALLERSTEIN, 2001). Assim, o conceito de educação deve 

reconhecer o caráter histórico desse processo de subordinação e 

que a educação restrita é, essencialmente, dominada pelo 

economicismo típico do sistema mundo capitalista. Não é apenas 

uma diferenciação entre educação escolar e não escolar. 

 
17 Como definido na Lei nº 9.394/1996 ou LDB. 
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Por outro lado, quando falamos de autonomia, estamos 

falando não de uma categoria genérica de independência, mas nos 

referimos a uma teoria da autonomia que faz parte do quadro 

geral da abordagem coletivista em ciências sociais. Autonomia é 

assim definida como um processo, sendo ao mesmo tempo a 

atividade sociopolítica que produz as condições para o 

autogoverno e um estado e objetivo histórico em que a sociedade 

possa se coletivizar e autogovernar. Essa autonomia também 

opera no quadro de uma teoria da sociedade global, de forma que 

a ação sociopolítica que constitui a autonomia supõe sujeitos 

sociais capazes politicamente. Estes sujeitos são formados na 

própria estrutura de dominação da sociedade global de forma que 

as relações de dominação e exploração são determinantes para a 

forma e sentido que a autonomia como processo adquire 

(CASTORIADIS, 1983; FERREIRA, 2014). 

Daí, nós chegamos ao nosso terceiro pressuposto 

fundamental, que é a centralidade da estrutura de classes e da luta 

de classes para a análise em ciências sociais. Mas, é importante 

esclarecer como entendemos o conceito de classes e luta de 

classes (uma vez que toda uma leitura reducionista do problema 

das classes foi feita, sob o argumento da crítica ao 

“economicismo” marxista). Podemos dizer que o conceito de 

classes e luta de classes remete, aqui, a dois posicionamentos 

fundamentais: 1) falar em termos de classes para análise da 
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história significa reconhecer a existência de dominadores e 

dominados, exploradores e explorados, e que estas relações 

organizam a estrutura da sociedade global, de forma que é 

impossível que as relações sociais não sejam condicionadas em 

sua dimensão política, econômica e cultural por essa divisão. 

Falar de classes sociais é problematizar as relações de domínio na 

sociedade global; 2) entendemos que as classes sociais 

(GURVITCH, 1982) são a) suprafuncionais, de forma que não 

poderiam ser exclusivamente econômicas, exclusivamente 

políticas, mas englobam uma série de ações em múltiplos 

domínios (econômico, político, cultural); b) as classes sociais, por 

serem parte de um sistema mundial, ao mesmo tempo tendem a 

rivalizar com a estrutura da sociedade global na qual estão 

inseridas (Estado-Nação, “Estados Tradicionais” etc.) e 

entrecruzam e englobam outras formas de agrupamentos 

particulares18 (agrupamentos de parentesco, profissionais, 

 
18 No conceito de Gurvitch, as classes não são grupos econômico-

ocupacionais. Na realidade elas são transversais. Por exemplo, os camponeses 

da região andino-amazônica possuem uma organização que atravessa os 

Estados Peruano, Equatoriano e outros. Esse campesinato possui uma estrutura 

transversal aos Estados nacionais, tem intercâmbio de formas de organização 

social, mobilização política etc. Esse campesinato desenvolve formas de 

oposição ao domínio do Estado capitalista na região, criando contradições 

históricas. Ao mesmo tempo, esse campesinato engloba organizações 

particulares como famílias ou grupos domésticos (com funções de reprodução 

social e biológica) e associações profissionais (cooperativas, associações de 

trabalho, que são unifuncionais, com funções econômicas) e possuem formas 

culturais de integração social diversas, específicas desse campesinato e 

distintas da cultura da agricultura-comercial capitalista. Logo, falar do 
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geracionais, territoriais etc.), de maneira que estes só adquirem 

significado histórico (sem poderem ser também reduzidos à 

classe social) dentro das relações de tensão e diferenciação da 

estrutura da sociedade global que é uma estrutura de classes.19 

Por isso, deixar de pensar as classes sociais nestes termos seria 

deixar de pensar a dominação e a libertação em termos globais e 

transversais. 

Por fim, os conceitos de Sociedade Global e Estado. Na 

definição de Gurvitch, a sociedade global é uma forma histórica 

particular, uma totalidade analítica. Nesse sentido, essa sociedade 

global é composta por uma estrutura de classes e vários sistemas 

(jurídico, cognitivo, político etc.). O que importa é que, na nossa 

visão, essa sociedade global é o conceito ao qual deve ser 

referenciada a análise dos projetos educacionais, que, no nosso 

caso, são os Estados nacionais (no caso particular, o Brasil). O 

Estado, por sua vez, é um sistema de integração-dominação 

institucional e simbólica, que detém a autoridade política e 

simbólica legítima, de modo que tenta sintetizar uma forma 

centralizada de representação da sociedade (BOURDIEU, 2014; 

 
campesinato como fração de uma classe subalterna não é falar de grupos 

profissionais ou econômicos, mas sim dessa rede complexa de grupos 

nacionais e internacionais (que englobam grupos locais). 
19 “As classes sociais são agrupamentos particulares de fato e à distância 

caracterizados pela sua suprafuncionalidade, a sua tendência para uma 

estruturação elaborada, a sua resistência à penetração pela sociedade global 

e a sua incompatibilidade radical com as outras classes” (GURVITCH, 

1982). 
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FERREIRA, op. cit.). O Estado foi um protagonista central da 

institucionalização do sistema escolar-universitário e da 

autoridade simbólica deste, mas não foi o único. Mas, assim 

como a sociedade global, o Estado não é um ente unitário, mas 

uma rede complexa de agentes e contradições. 

Dessa forma, quando falamos de classes sociais ao longo 

deste trabalho, nos referimos à luta das classes entre si e também 

à tensão da estrutura de classes com sociedade global (no caso, o 

Estado-Nação) e com os outros tipos de agrupamento/associação 

particulares de caráter unifuncional ou multifuncional e o Estado. 

Isso significa que entendemos que essas tensões existem na 

sociedade capitalista, que as classes sociais (burguesia e 

proletariado, Estado x sociedade, campo x cidade) e as frações 

possíveis de concebermos (financeira, industrial etc.) 

condicionam a função da educação, que é construída nestas 

contradições, e, por isso, é imperativo pensar a relação entre 

educação e luta de classes. Por conseguinte, apresentamos aqui 

alguns elementos para a construção de uma análise crítica da 

educação na sociedade capitalista contemporânea e construção de 

um projeto que vincule estrategicamente educação e autonomia. 
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2 – Educação e Sociedade: os projetos educacionais 

neoliberal, socialdemocrata, libertário e sua crítica 

 

Podemos dizer que a educação e as instituições escolares, 

bem como científico-tecnológicas, cumprem alguns papeis 

estratégicos dentro da sociedade capitalista. De maneira geral, 

existem diferentes teorias hegemônicas e elitistas que atribuem 

alguns papéis à educação escolar: 1) a educação é o principal 

meio de progresso e evolução social, de forma que o nível de 

formação escolar é também uma medida de qualidade geral de 

vida e evolução econômica de uma sociedade; 2) a educação é 

uma forma de desenvolvimento das capacidades individuais, 

influenciando, assim, nas possibilidades de mobilidade social, de 

forma que a posição na sociedade é determinada pela sua 

capacidade individual de acumular conhecimentos; 3) a educação 

escolar é um fator de coesão social, no sentido que ela deve criar 

valores comuns nas sociedades e integrar interesses de diferentes 

grupos e classes, sendo, assim, decisiva para contribuir para o 

fortalecimento do Estado Nacional e da “sociedade civil”. 

Essas três diferentes formas de conceitualizar a educação 

não são necessariamente excludentes, apesar de não se 

apresentarem sempre articuladas. Elas também não correspondem 

estritamente a “ideologias”, apesar de terem, no liberalismo 

econômico e no conservadorismo político, bases importantes. 
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Esses conceitos de educação surgem de uma prática social ampla. 

Os dois primeiros papéis atribuídos à educação podem ser 

considerados como tecnicistas e economicistas. 

De maneira geral, podemos dizer que a educação é vista 

como uma “técnica” que deve ser subordinada a uma lógica 

econômica de desenvolvimento da acumulação da riqueza social 

e/ou individual. Que essa ideologia seja profundamente enraizada 

nas instituições escolares e científico-tecnológicas é consequência 

da própria dominância da sociedade global capitalista no 

funcionamento dessas instituições. O tecnicismo e economicismo 

podem ter diferentes formas histórico-concretas (a educação 

profissional para a divisão do trabalho, o obscurantismo etc.) e 

são atualizados nas diferentes políticas educacionais. Essas visões 

foram incorporadas por liberais, conservadores e também pela 

prática de Estado e empresarial. Logo, esse conceito de educação 

não é apenas uma “política”, ou “pedagogia”; ele se estrutura 

como ideologia e forma de organização das relações da sociedade 

global (relações de classe e de poder), que fundam as bases da 

organização do processo de trabalho científico-tecnológico, 

escolar e, também, pedagógico. A função da educação é 

transformar a sociedade, não rompendo com o capitalismo, mas, 

ao contrário, expandindo o capitalismo e o individualismo. 

Essa concepção de educação em vários momentos se 

mesclou com as formas moralizantes da educação, oriundas de 
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visões conservadoras. A educação tem a missão de formar 

moralmente os indivíduos e garantir a ordem social. Essa visão, 

característica das instituições religiosas e do autoritarismo, atribui 

à educação a função de garantir a ordem e coesão social. Em 

determinados momentos, essa visão poderia expressar um maior 

controle sobre o “individualismo”, mas a maior parte dos casos 

significou o controle sobre as formas de resistência e protesto 

popular. A educação que visa garantir a “coesão e ordem social” 

é, assim, profundamente associada ao controle do Estado sobre as 

classes sociais subalternas. 

Temos, assim, duas variações de uma política educacional 

burguesa: uma, liberal, individualista e economicista; outra, 

estatista e conservadora. Enfatizando diferentes aspectos da 

relação educação e sociedade, ambas convergem no objetivo de 

reforçar a ordem da sociedade capitalista, o poder de Estado e os 

traços fundamentais da ideologia dominante. Esses projetos 

podem entrar em conflito em determinadas conjunturas, mas eles 

convergem sempre nesse objetivo geral. 

A política educacional vigente no Brasil, bem como as 

práticas de organização escolar pautadas pelo produtivismo e pela 

meritocracia, são transformações dessa função geral da educação 

institucionalizada pela sociedade capitalista. Esta se materializa 

em procedimentos de avaliação, formas meritocráticas de gestão 

do processo pedagógico e de trabalho. Também é possível 
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observar mecanismos estatistas que consideram que a função da 

educação é produzir um cidadão pacífico, que zele pela ordem 

social e evite conflitos. 

Como crítica desse conceito de educação (e dos seus 

objetivos), foram elaboradas algumas interpretações ao longo da 

história. De maneira geral, o republicanismo radical (setores 

liberais de oposição) tentou questionar os limites da sociedade 

burguesa e seu aspecto autoritário (especialmente se opondo à 

religião e seu domínio sobre a educação). Mas, eles mantinham a 

crença no desenvolvimento cientifico-tecnológico, e na 

necessidade de aperfeiçoamento as instituições da sociedade 

burguesa (governo, democracia etc.). 

Outra forma de crítica seria o 

comunismo/socialdemocracia,20 especialmente o marxismo, que 

também identificariam que a sociedade burguesa era uma 

sociedade que precisava ser transformada, não apenas no nível do 

Governo, mas também das relações de produção e economia. O 

republicanismo democrático e o comunismo deram origem a 

projetos, socialdemocrata e nacionalistas, de educação. Nessa 

visão se entendia que a sociedade burguesa era uma sociedade de 

classes e desigual e que a divisão trabalho também gerava uma 

desigualdade entre trabalho manual e trabalho intelectual. Logo, a 

 
20 Estamos usando os termos modelo socialdemocrata/comunista no sentido 

que Alan Bihr (1998) empregou em sua obra. 
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desigualdade de classes se expressava na desigualdade da 

formação educacional. Mas para o republicanismo e para o 

comunismo essa situação geral gerava limitações ao processo de 

transformação revolucionária da sociedade. 

Os trabalhadores submetidos à alienação derivada do 

processo de trabalho possuíam, assim, uma dupla limitação: a 

alienação/exploração, derivada do processo objetivo e a 

subordinação intelectual, que limitava sua subjetividade. Nesse 

sentido, a transformação revolucionária da sociedade exigiria que 

o Partido ou Vanguarda representasse os interesses da classe (já 

que a mesma não poderia jamais alcançar, por si mesma, essa 

capacidade de expressão) e, por sua vez, o Estado era o 

instrumento por excelência para universalizar e representar 

interesses coletivos – a única forma possível de resolvera 

contradição entre o interesse particular e o interesse geral. Por 

isso, o Estado deveria ser o instrumento da transformação 

revolucionária da sociedade que, por meio de reformas 

econômicas, garantiria a eliminação progressiva das 

desigualdades e das condições da alienação (nas vertentes 

reformistas isso se daria pela eleição de um Governo e nas 

revolucionárias pela ditadura revolucionária do Partido). Qual era 

a função da educação? A função da educação era ajudar na 

eliminação das desigualdades de classes e entre trabalho manual e 

intelectual. O meio para alcançar tal fim era aumentar a 
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produtividade econômica, concentrando capital nas mãos do 

Estado e promovendo a educação e a fusão entre trabalho manual 

e intelectual, através da politecnia no plano pedagógico.21 Assim, 

para que a classe subalterna fosse capaz de se governar, era 

preciso, primeiro, um Partido-Estado-Tutor, que preparasse as 

condições econômicas e educacionais da emancipação dos 

trabalhadores. 

O comunismo e a socialdemocracia tinham, assim, uma 

visão economicista da educação, mas de uma forma diferente do 

liberalismo: consideravam que a educação estava ligada ao 

desenvolvimento econômico e às relações de produção, e que 

estas eram determinantes para modernização/revolução. Pouca 

atenção era dada ao aspecto pedagógico da relação educacional 

(como a educação formava a consciência do indivíduo), o 

principal era como a educação podia servir e expressar essa 

mudança econômica coordenada pelo Estado. Mas é importante 

colocar: seja para o republicanismo, seja para o 

comunismo/socialdemocracia, é uma elite ou vanguarda que 

conquista o Estado e que faz a mudança social global. O povo, os 

oprimidos, a classe, auxiliam essa transformação, mas não são, 

 
21 Em grande medida, a obra fundamental de Paulo Freire (1998) tem como 

projeto de fundo esse projeto de tipo social-democrata, expresso nos anos 

1950/1960 pelo trabalhismo e pelo comunismo. Sua grande preocupação com a 

teoria pedagógica o coloca numa posição inovadora, tendo várias contribuições 

a serem incorporadas, mas com o devido cuidado crítico ao momento histórico 

de sua obra e a posição do autor dentro dele. 
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em si mesmos, os sujeitos (no sentido de produzir e encanar um 

projeto de devir) dela. 

Outras formas de educação foram desenvolvidas a partir de 

referências diversas, como a educação popular e a pedagogia 

libertária. Essas concepções, tendo como referências ecléticas o 

anarquismo, o socialismo, a teologia da libertação, e diferentes 

formas de nacionalismo, produziram algumas críticas da 

educação na sociedade capitalista e do papel do Estado na 

educação. A educação popular tinha, em si, a mesma crença 

salvacionista que o liberalismo e as formas conservadoras: a 

educação, em si, era o principal meio de transformação social. O 

povo precisava se educar e educar era escolarizar-se. Essa visão 

reduzia a educação ao sentido estrito, o escolar. Por isso, a 

principal tarefa estratégica era difundir a educação e as formas de 

pedagogias alternativas. A pedagogia libertária, baseada no 

anarco-comunismo de Kropotkin, parte de um pressuposto 

similar: os explorados precisavam acima de tudo de acesso ao 

conhecimento, e como a escola capitalista passava conhecimentos 

capitalistas, era preciso uma escola e pedagogia libertárias que 

oferecessem experiências alternativas. A educação popular e a 

pedagogia libertária tinham uma diferença com relação ao 

liberalismo, comunismo etc. Eles não se preocupavam com a 

função da educação na estrutura da sociedade global, da crítica da 

escola capitalista e suas pedagogias deduziam apenas a 
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necessidade de criar formas alternativas de educação. Ao 

contrário do comunismo e do anarquismo, não viam na luta 

política um espaço também educador-formador, mas viam apenas 

na educação escolar a alternativa a essa função e, logo, 

reproduziram o tom vanguardista que criticavam na sociedade 

burguesa e estatal. O seu principal meio de ação era a criação de 

cursos, escolas e universidades alternativas. A pedagogia 

libertária e a educação popular reduziram a educação no sentido 

amplo à educação no sentido estrito (escolar), e esta foi 

transformada numa técnica sem política, num não projeto-

educacional, a um projeto pedagógico para experiências isoladas 

de pequena escala. Por isso, puderam coexistir e mesmo serem 

absorvidas e instrumentalizadas por políticas educacionais 

estatistas e neoliberais.22 

Outra vertente importante foi o anarquismo-sindicalismo 

revolucionário. Esta partia de uma dupla proposição: por um 

lado, não apregoavam a autoridade absoluta do saber técnico-

científico, mas reconheciam a pluralidade e a horizontalidade 

cognitiva; por outro lado, reconheciam a desigualdade cognitiva e 

defendiam a educação integral (técnico-científica, profissional e 

 
22 A educação popular e a libertária oferecem algumas críticas importantes e 

algumas propostas técnicas para a relação micro, mas não conseguem se 

apresentar como um projeto educacional alternativo. Ficaram limitadas a uma 

posição marginal, e muitas vezes, por não reconhecerem o protagonismo 

popular e a luta de classes como fator central do processo de emancipação, 

caíram no elitismo e vanguardismo. 
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humanística), que era prática por meio de escolas e universidades 

criadas pelos sindicatos. A política era a construção de uma rede 

contra-escolar, dirigida pelos trabalhadores e que deveria 

contrapor-se ao sistema escolar-científico dominante (ver 

BAKUNIN, 2014). Uma concepção similar vem sendo 

desenvolvida pelo zapatismo no sul México (BRANCALEONE, 

2015). 

Essas visões tiveram sua expressão no Brasil nas formas 

críticas do nacionalismo, do comunismo e, mais recentemente, do 

“petismo”.23 De maneira geral, o nacionalismo, no Brasil, tentou 

colocar a educação como meio de “salvação nacional”. A 

educação seria uma forma de modernizar a economia e qualificar 

a mão de obra, rompendo com o subdesenvolvimento imposto 

pelo imperialismo. Esses projetos nacionalistas viam a 

necessidade de estatizar a educação e tomavam a escolarização 

como parte da difusão de uma técnica e uma moral que, em si 

mesmas, seriam a pré-condição da modernização e constituição 

do sujeito da revolução democrática (o trabalhador-eleitor). A 

alfabetização, por exemplo, era uma forma de viabilizar a 

modernização do país subdesenvolvido (como hoje são os cursos 

de qualificação). Assim, o nacionalismo e o comunismo tentaram 

fortalecer a educação pública, mas não conseguiram relacionar 

 
23 Estamos chamando de “petismo” o fenômeno político e social da relação 

entre setores da sociedade, trabalhadores e sindicatos, com o Partido dos 

Trabalhadores e seu projeto intelectual e fundamento ideológico. 
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esse processo à ruptura com o capitalismo, nem às relações 

pedagógicas e educacionais no interior da escola e das 

instituições científico-tecnológicas (assimilando, muitas vezes, o 

produtivismo e o tecnicismo das instituições burguesas). Mais 

recentemente o “lulismo-petismo” (a política educacional 

formada pelo Partido dos Trabalhadores-Central Única dos 

Trabalhadores) gerou uma nova síntese: combinou elementos de 

(neo)liberalismo aos do nacionalismo. O petismo manteve do 

nacionalismo e reteve do comunismo a visão geral de que a 

educação é necessária ao desenvolvimento econômico e que a 

mudança social não é feita diretamente pela classe de explorados, 

mas deve ser realizada de forma tutelada pelo Partido e pelo 

Estado; do liberalismo incorporou as políticas educacionais 

tecnicistas e economicistas, de forma que conciliou o aspecto 

autoritário do controle do Estado, através da educação, com os 

aspectos liberais de mercantilização. Essa forma do petismo de 

conceber a educação se expressou no Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

Podemos dizer, então, que esses conceitos e funções 

atribuídas à educação no quadro da sociedade global colocam 

tarefas específicas em escala macro (relação educação-sociedade) 

e micro (função específica da instituição escolar e científica, 

relação entre trabalho manual/intelectual etc.). As visões 

burguesas liberais e conservadoras concebem a educação no 
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plano macro como forma de desenvolver social, econômica e 

tecnicamente a sociedade burguesa e de se manter a coesão 

social; no plano micro, com a tarefa de preparar o trabalhador e o 

cidadão-eleitor, de forma que sua pedagogia deve desenvolver o 

autocontrole individual e aprofundar a divisão técnica do 

trabalho, formando indivíduos tecnicamente diferenciados para o 

mercado. 

O nacionalismo/republicanismo e o 

comunismo/socialdemocracia concebem mais ou menos as 

mesmas funções e objetivos gerais, mas associa essa tarefa a uma 

necessidade de mudança socioeconômica e de governo, que se 

expressou historicamente por intermédio de uma política de 

expansão da educação pública estatal como parte das condições 

gerais de uma revolução democrático-burguesa, especialmente o 

fortalecimento e centralização de tarefas estratégicas no próprio 

Estado. No plano micro, tenderam a pensar a relação pedagógica 

única e exclusivamente como articulação do trabalho manual e 

intelectual, sem questionar o próprio fundamento da divisão 

técnica do trabalho nem suas implicações culturais e políticas (da 

educação voltada para o controle e autocontrole). Assim, a 

politecnia não questiona a direção e a relação de poder nos 

processos de produção, nem problematiza, necessariamente, a 

hierarquia técnica e social derivada do princípio de autoridade. 
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Por fim, todas essas visões não deixam espaço para o 

protagonismo coletivo dos grupos dominados, os quais perdem 

centralidade em face do indivíduo, ou do Partido-Estado. Ou seja, 

é a elite ou a vanguarda, encarnada no Partido-Estado ou no 

Educador Popular-Libertário, que salva ou emancipa, através de 

uma educação que vem de cima – da instituição escolar, do 

Estado – e/ou de fora, do grupo educador de vanguarda e sua 

pedagogia. 

Para concluir, podemos dizer que dessas ideologias e forças 

políticas foram derivadas de três grandes funções e significados 

para a educação e relação educação-sociedade: 

 

1) Função mercantilizadora: preparar a força de trabalho e 

permitir a expansão da acumulação de capital e do mercado. O 

sistema de ensino deve servir ao aumento do lucro social (riqueza 

nacional) e individual (mobilidade) e preparar a força de trabalho 

e as tecnologias para as empresas capitalistas, de acordo com a 

visão economicista e tecnicista. 

2) Função coesionadora-disciplinadora: estabelece meios de 

controle social e autocontrole individual que ajudem na 

reprodução da ordem política e no controle das formas de 

contestação do poder dominante. Assim, elevar o nível 

educacional é elevar o compromisso do indivíduo com a 

reprodução do sistema. 

3) Função modernizadora ou democratizadora: expande o 

acesso à educação e aos direitos para que a difusão tecnológica 

ajude no desenvolvimento das forças produtivas nacionais e no 
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fortalecimento do Estado nacional e do mercado interno. Deste 

modo, eleva-se, consequentemente, o nível geral de vida, de 

forma que o Estado possa centralizar cada vez mais a vida social 

e promover políticas distributivas. 

4) Função emancipatória-autonômica: o objetivo é, no plano 

micro, romper com a alienação econômico-ideológica e construir 

sujeitos coletivos autônomos, e, no plano macro, construir uma 

rede escolar-científica autônoma, que tenha por função auxiliar, 

no processo de coletivização e redistribuição econômica e de 

criação de um sistema de educação integral. Esta função tem sido 

sistematicamente aniquilada e recriada de forma periférica, 

mantendo uma existência marginal, mas importante. 

 

Estamos, então, diante do seguinte dilema: conceitos de 

educação que concebem a mesma com funções mercantilizadoras, 

coesionadoras e modernizadoras globais, mas não problematizam 

as relações micro (educacionais, pedagógicas); ou críticas das 

formas pedagógicas e educacionais micro que não questionam os 

fundamentos e funções globais da educação. Não é preciso 

avançar muito para concluir que, tais conceitos de educação, 

acabam não conseguindo romper o círculo vicioso criado pelo 

capitalismo, de maneira que temos projetos educacionais globais 

que não se preocupam com as relações pedagógicas e 

educacionais (deixando terreno às visões burguesas liberais e 

conservadoras) e projetos pedagógicos locais que deixam a 

hegemonia aos projetos e políticas educacionais burgueses e 

comunistas. 
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É preciso romper com essas funções gerais e esse dilema e, 

para isso, entendemos a necessidade de tomar, como objetivo e 

função, a autonomia e a coletivização, as quais concebem a 

educação como parte da luta de classes pela emancipação no 

plano macro da sociedade global e como formas pedagógicas de 

questionamento do domínio ideológico patriarcal-autoritário-

capitalista na esfera das relações educacionais. Para além dos 

aspectos macro, da luta em termos da estrutura social global, a 

luta educacional tem uma especificidade, que é o fato dessa luta 

se apresentar no interior da atividade científica e educacional 

como luta entre diferentes visões da educação e ciência. Isso se 

expressa em diferentes formas de organização educacional e 

científica, o que mantém uma relação de tensão com os objetivos 

e funções da educação, gerados pela sociedade capitalista. É o 

que discutiremos a partir de agora. 

 

3 – Autonomia como atividade de resistência: rumo a uma 

pedagogia autonômica 

 

A teoria da autonomia foi elaborada pela primeira vez pelos 

teóricos clássicos do anarquismo, os quais também elaboraram 

uma teoria da relação entre educação e trabalho. A teoria da 

autonomia foi desenvolvida por Pierre-Joseph Proudhon 
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(FERREIRA, 2016) e Mikhail Bakunin, no século XIX. 

Recentemente, Cornelius Castoriadis e o Zapatismo têm 

desenvolvido conceitos de autonomia. Iremos, abaixo, apresentar 

alguns elementos constitutivos dessa teoria. 

A teoria da autonomia se desenvolve no quadro do que 

chamamos de abordagem coletivista, a qual abrange a dialética 

proudhoniana e o materialismo sociológico bakuninista.24 Logo, 

essa teoria supõe a ontologia a qual podemos resumir afirmando 

que questiona a divisão entre natureza e sociedade ou mundo 

material e ideal e as formas idealistas e mecanicistas de 

interpretação o mundo. Na relação natureza e sociedade, existe 

uma relação de continuidade, o mundo material engloba o mundo 

das ideias (mas estas são também consideradas como força 

material). O mundo social é parte da natureza, de forma que a 

sociedade humana surge na luta contra a autoridade objetiva das 

leis da natureza, criando, assim, formas de liberdade e libertação 

relativas em face das determinações da natureza. 

O homem, para realizar essa luta geral pela existência e 

pela sua constituição humana, dispõe de dois elementos 

fundamentais: o pensamento (capacidade de racionalização) e o 

trabalho (capacidade material de transformação). O pensamento e 

o trabalho são, então, formas para se transformar a natureza, 

 
24 Podemos dizer que Bakunin (op.cit.) emprega a dialética, mas a ênfase do 

seu projeto é o materialismo. 
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criando-se a sociedade, o que é visto como um processo de 

negação da autoridade pela liberdade. Ao contrário do liberalismo 

e do comunismo, não se concebe um mundo de igualdade e 

liberdade primitiva, mas, sim, um mundo ultradeterminado, no 

qual o homem se liberta progressivamente, através do 

pensamento e do trabalho. 

A mesma dialética entre autoridade e liberdade que opera 

na natureza também opera na sociedade e na história. Dessa 

maneira, os autores consideram que as primeiras formas 

históricas da sociedade foram regimes autoritários, comunidades 

e sociedades patriarcais que deram origem às sociedades estatais 

(que estavam assentadas na dominação e exploração, sociedades 

divididas em classes). Os regimes de liberdade foram, então, 

surgindo na história como oposições a estes regimes de 

autoridade. Mas estes regimes não conseguiram realizar a 

libertação humana, tanto pelo fato de as formas de organização 

do poder político serem centralizadas-centralizadoras quanto pelo 

de que mesmo nos casos de regimes mais democráticos estarem 

assentados sobre economias baseadas na escravidão e exploração 

e o capitalismo não ser um caso diferente. Dessa forma, somente 

a luta de classes era o meio para fazer com que liberdade 

combatesse a autoridade, criando formas de poder político em 

que o poder fosse descentralizado e uma economia socialista 

construída. Aqui vemos, então, os fundamentos da teoria da 
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autonomia: descentralizar o poder e socializar/coletivizar a 

produção era necessariamente fazer com que a sociedade se 

“autogovernasse”. 

O processo histórico é um processo de libertação, mas esta 

libertação só pode ocorrer através da luta de classes. E esta 

somente se converte em fator de mudança dos regimes políticos e 

econômicos quando os dominados conseguem construir não 

somente uma forma negativa, de oposição, ao regime dominante, 

mas uma forma positiva, um projeto próprio e uma ação 

autônoma (socialismo e o autogoverno). 

Aqui, então, chegamos ao elemento fundamental dos 

autores: eles irão afirmar que a libertação será realizada não por 

uma elite ou vanguarda em nome das massas, nem pelo Estado, 

mas pelas classes exploradas e dominadas de uma sociedade “por 

si”, quando a ação é dotada de espontaneidade. O protagonismo 

dos dominados/explorados no processo de 

libertação/emancipação é pré-condição de qualquer 

transformação social, especialmente, da revolucionária. A 

diferença com relação ao liberalismo, conservadorismo e 

comunismo é o entendimento do conceito de trabalho e da relação 

natureza-sociedade. 

No pensamento burguês, na variante liberal e na 

conservadora, o trabalho é entendido de duas maneiras: 

positivamente, como fonte de legitimidade da propriedade 
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individual; negativamente, como atributo social das classes 

subalternas, especialmente o trabalho manual. O comunismo 

entende o trabalho também positivamente, como fonte do valor. 

O trabalho social é o que produz mais-valia. Por outro lado, o 

trabalho gera alienação e, desse modo, limita a consciência dos 

trabalhadores. Essas formas de pensamento consideram que o 

trabalho – e a condição de trabalhador – gera objetivamente uma 

incapacidade relativa: os trabalhadores, enquanto classe, não são 

capazes de governarem-se, e nem de alcançarem o nível da 

consciência política de forma global. Por isso, necessitariam da 

elite ou da vanguarda, que possui, de forma imanente, essa 

capacidade (a ideia jacobina de ditadura, depois transformada 

pelo marxismo em ditadura do proletariado, expressa isso). Por 

isso, a necessidade de uma elite ou vanguarda controlar o Estado, 

em nome dos interesses gerais. 

Ao contrário dessa visão dualista, a abordagem coletivista 

considera que o trabalho é, ontologicamente, não um atributo de 

inferioridade, nem uma forma exclusivamente alienante, mas uma 

forma de libertação das pressões materiais da natureza e da 

sociedade. A dialética do trabalho é que ele é emancipatório em 

relação à natureza, mas socialmente subordinado. O trabalho não 

é só fonte de alienação: é fonte de conhecimento. Logo, quem 

trabalha é social e politicamente capaz, no sentido pleno. O 

trabalho, em si, não limita o trabalhador a uma forma de 
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consciência política. Essa condição geral foi aplicada à análise da 

sociedade capitalista. 

Proudhon, por exemplo, mostrou que a classe operária 

francesa desenvolveu, no século XIX, um projeto e uma 

autoconsciência dos seus interesses, criando, assim, parte das 

condições de sua emancipação. Bakunin enfatizou que as ações 

revolucionárias precisavam ser espontâneas (no sentido de que 

não eram meros reflexos mecânicos da história, mas expressavam 

a formação de uma vontade e de uma força coletiva objetiva e 

subjetivamente constituída). Os dominados e explorados não 

precisavam ser tutelados pela burguesia por serem “incapazes”. 

Ao contrário, a ação espontânea foi o fator que possibilitou que 

essas classes tivessem poder de pressão e se constituíssem em 

força revolucionária. Por isso, para alcançar uma sociedade 

socialista – livre e igualitária – era preciso a constituição do 

sujeito autônomo, já que as elites e vanguardas, entendidas como 

um “ser” a parte (posto que dotadas de capacidade especial) 

negavam isso, o que implicaria, sempre, em dominação da 

maioria por minorias. Os dominados podem não somente 

trabalharem por si, mas pensarem por si e governarem por si. A 

educação, em sentido amplo, ou a formação da autoconsciência 

dos explorados e dominados, era concebida como um processo 

fundamental da luta social e revolucionária. 
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Esses autores, exatamente por considerarem a estrutura da 

sociedade global de um ponto de vista dialético e materialista, 

entendiam que o conhecimento e a educação eram englobados 

pelo mundo social e natural, sendo parte relativamente 

determinante deles, mas não o fator determinante de forma 

absoluta. Como eles entendiam, na sociedade burguesa a ciência 

e a técnica eram monopólios e propriedades da classe burguesa e, 

deste modo, esperar que a emancipação tivesse a “educação” 

como pré-condição era, mais uma vez, atribuir a tarefa de 

libertação dos explorados aos exploradores. Essa educação não 

poderia substituir os dois fatores que expressavam o 

protagonismo popular: a associação, enfatizada por Proudhon, e a 

luta econômica e política insurrecional, enfatizada por Bakunin. 

Eram as forças coletivas dos explorados, expressas em 

associações e lutas sociopolíticas, o fator determinante da 

transformação da estrutura social, posto que operava em nível de 

sociedade global, englobando as demais formas de luta. 

Qual o lugar da educação? A educação ocupa um lugar 

estratégico. Mas ela não pode substituir essa luta acima referida, 

pois, do contrário, voltamos ao elitismo e ao vanguardismo. 

Entendendo que a própria ciência e técnica seriam também 

monopólios burgueses, esses autores compreendiam que os 

explorados eram dotados de capacidade de autodidatismo 

individual e da promoção da educação coletiva. A própria 
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associação – cooperativas e sociedades de resistência – eram 

formas de aprendizado organizacional, técnico e político. Daí, o 

investimento na educação e na formação de escolas e instituições 

de ensino, ligadas às associações e lutas, ao movimento global de 

emancipação dos trabalhadores. Esse aspecto é fundamental: a 

associação e a luta não podem ser substituídas pela “educação em 

geral”, pois isso implica em se assimilar o cientificismo e o 

elitismo característicos da sociedade capitalista. O mesmo a se 

dizer quanto às concepções em relação ao trabalho: a educação 

não poderia jamais determinar a libertação, pois essa exige uma 

dialética entre pensamento e trabalho, mundo material e mundo 

ideal. 

A autonomia é, ao mesmo tempo, pré-condição e objetivo 

do processo de libertação social. No tempo pré-revolucionário, a 

autonomia é o desenvolvimento da autoconsciência, da 

associação e lutas coletivas. Na situação revolucionária e pós-

revolucionária, é a generalização do processo e sua consolidação 

numa economia coletivizada e em formas de autogoverno. O 

desenvolvimento da autonomia, no período pré-revolucionário, 

implica que os explorados sejam capazes de desenvolver formas 

de pensamento que interpretem e expliquem sua própria posição 

social (de subordinação às condições para sua emancipação). Mas 

isso não é fetichizar a transmissão da ciência e da técnica para os 

explorados, mas, sim, romper com os objetivos e valores sociais 
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que determinam a ciência e técnica. Por isso, a autoconsciência 

exige tanto formas de autodidatismo e de educação, produzidas 

pela associação e luta, uma vez que questiona a autoridade das 

instituições científicas burguesas, reconhecendo o saber dos 

explorados dominados, como também a luta pela apropriação dos 

saberes científicos e sua ressignificação pela crítica 

revolucionária. Esse processo de formação da autoconsciência é 

social, ou seja, ele não se dá antes ou fora das lutas, mas através 

da associação e luta coletiva. Tal processo de constituição de uma 

força coletiva autônoma é o germe da criação da sociedade 

autônoma. 

A consciência do coletivismo não é produto uma relação 

pedagógica (que é também uma forma de hierarquia saber-poder) 

estabelecida entre classe e partido, elite e povo ou educadores-

povo, mas o é da atividade de associação e de luta coletiva. Por 

isso, o povo educa a si próprio. Nem a consciência vinda de fora 

pela política de elite ou vanguarda que cumpre o papel de 

professor, nem da educação escolar, que permita os sujeitos se 

elevarem ao nível da consciência política. O coletivismo 

considera que a atividade sociopolítica global,espontânea ou por 

si, dos explorados, deve incidir, simultaneamente, sobre a 

educação e sobre a política. A autonomia, no plano pedagógico, é 

o autodidatismo. 
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Considerando a educação de um ponto de vista estrito 

(escolas e instituições científicas), uma das principais críticas da 

abordagem coletivista foi que a mesma estava totalmente 

dominada pela função de produção da coesão social. Bakunin 

usava o termo “doutrinária” para indicar a característica das 

instituições escolares e científicas. Para ele, estas tinham como 

função principal ensinar a doutrina religiosa, nacionalista ou 

mesmo empresarial, e não o caráter de difundir livre pensamento, 

com liberdade de opinião e crítica, de preparação para exercício 

dos direitos políticos. A educação, nesse sentido estrito de 

relações educacionais, tinha, assim, suas funções reduzidas à 

preparação técnica e doutrinária, de reforçar o princípio da 

propriedade e da autoridade. 

Esse ensino também traduz, em seus conteúdos e 

pedagogia, as crenças da negação da capacidade das classes 

subalternas, a obediência aos valores do produtivismo, 

utilitarismo e individualismo. Por isso, à abordagem coletivista 

não basta somente combater a divisão técnica do trabalho, com 

sua distribuição hierárquica do trabalho manual e intelectual, com 

a consequente afirmação da politecnia ou instrução integral, mas 

também negar o ensino do princípio de autoridade, em suas 

diferentes formas doutrinárias, que reforça todas as formas de 

relação comando-obediência (obediência patriarcal, obediência 

estatal, obediência tutelar) e preparam os indivíduos para se 
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ajustarem às formas de autocontrole e controle da sociedade 

burguesa e estatal. 

A luta pela autonomia tem diferentes expressões na 

sociedade pré-revolucionária e pós-revolucionária. No tempo pré-

revolucionário, a educação, num sentido estrito, está associada à 

formação da autoconsciência e da autonomia, frente às 

instituições dominantes. Isso implica dizer que os explorados 

apropriam-se coletivamente da ciência e da técnica, mas negam o 

cientificismo e o tecnicismo, os quais impedem que essa mesma 

ciência e técnica sejam coletivizadas e colocadas a serviço da 

sociedade e dos explorados. No tempo pós-revolucionário, a 

educação tem a missão de generalizar o acesso à escolarização, à 

ciência e à técnica, e somente aí deixará de ser monopolizada e 

passará a estar disponível às coletividades. Para isso é preciso que 

novas instituições políticas e econômicas sejam criadas, e estas o 

são pela associação e luta no tempo pré-revolucionário. 

Dessa forma, existe uma continuidade na função da 

educação, no sentido de que ela contribui para o desenvolvimento 

da autonomia, mas o faz de diferentes maneiras: no tempo pré-

revolucionário, através do fortalecimento das associações e lutas 

coletivas; no tempo pós-revolucionário, como parte de um 

processo de coletivização global, através da mudança da 

organização das instituições educacionais e científicas e de seus 

objetivos (religiosos, econômicos e estatais), que não serão mais 
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o desenvolvimento do capital e do Estado, mas, sim, das próprias 

coletividades que integram a sociedade, e do princípio de 

liberdade. 

Aqui, então, podemos dizer que temos um projeto 

educacional completamente distinto do burguês e do nacionalista 

e socialdemocrata. A função da educação é coletivizadora-

emancipadora-autonômica. Ela faz parte do processo de 

constituição de forças coletivas que serão sujeitos por si mesmos 

da luta contra a exploração e pelas transformações sociais. Isso se 

reflete na negação do projeto macro e nos princípios de 

organização das relações pedagógicas e educacionais no plano 

micro. 

 

4 – A autonomia como luta sociopolítica na educação: formas 

de associação e ação coletiva 

 

A discussão desses conceitos de educação, e de como a educação 

é tratada na abordagem coletivista, parte de um processo de 

desenvolvimento da autonomia (e esta é uma etapa do processo 

revolucionário global). Desta maneira, precisa ser 

complementada pela reflexão crítica de como a autonomia pode 

ser um projeto educacional e uma atividade prática das lutas 

sociopolíticas atuais. Nesse sentido, podemos sintetizar o 

pensamento aqui exposto da seguinte forma: 
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1) a autonomia é parte de um processo sociopolítico de 

libertação. Este supõe a atividade de trabalho como 

transformação do mundo natural e material e a ação coletiva para 

transformação do mundo social; 

2) a educação, no sentido amplo e no sentido estrito, é um aspecto 

necessário e estratégico do desenvolvimento da autonomia. No 

tempo pré-revolucionário, como atividade ligada à associação e 

lutas sociopolíticas e também como atividade crítica dos 

princípios organizadores de formas pedagógicas, educacionais e 

sociais (do ensino doutrinário-coesionador, mercantilizador-

modernizador). Logo, a autonomia não é uma utopia para um 

futuro distante: ela é construída nas lutas cotidianas dentro da 

sociedade capitalista e estatal, em conflito com ela. 

 

A autonomia como projeto e como princípio educacional se 

expressa em alguns posicionamentos básicos com relação ao 

saber, à ciência e também à política, que podem ser apresentados 

da seguinte maneira: 

 

1) relatividade e parcialidade do saber e da ciência: a realidade é 

uma transformação perpétua e infinita, o saber é estático finito, 

logo, ele tende a se distanciar da realidade ou a se modificar, por 

isso é sempre parcial e relativo (assim como a autoridade mesma 

da ciência). Isso significa que a ciência, apesar de muito 

importante, não substitui o processo real da vida, e que ela pode 
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sempre incorrer em erros, não tendo autoridade definitiva e 

absoluta;25 

2) circularidade da autoridade do saber: como desdobramento do 

primeiro posicionamento, implica que a autoridade não é estática, 

ou seja, quem é autoridade num plano, não o é no outro (uma 

autoridade na biologia pode não ter nenhuma autoridade na 

sociologia, matemática etc.). Logo, nenhuma autoridade científica 

ou de conhecimento é absoluta e, deste modo, não pode ser fonte 

de hierarquias permanentes de poder e organização, de forma que 

a circulação dos papéis e do poder deve ser observada;26 

3) coletividade do processo de produção do saber: o saber é 

sempre um produto coletivo em dois sentidos pelo menos: no 

sentido inter-geracional, já que nenhuma descoberta científica se 

faz sobre o nada, se apoia sobre conhecimentos anteriores que 

fazem do desenvolvimento científico e tecnológico um trabalho 

 
25 “Vai daí que eu rejeito qualquer autoridade? Longe de mim este 

pensamento. Quando se trata de botas, refiro-me à autoridade do sapateiro; se 

se tratar de uma casa, de um canal ou de uma ferrovia, consulto a do arquiteto 

ou do engenheiro. Para tal ciência especial, consulto tal ou tal sábio. Mas não 

permito que se imponha a mim nem o sapateiro, nem o arquiteto, nem o sábio. 

Escuto-os livremente e com todo o respeito que merecem sua inteligência, seu 

caráter, seu saber, reservando-me, assim mesmo, o direito incontestável de 

crítica e de controle. Não me contento em consultar uma única autoridade 

especialista, consulto várias; comparo suas opiniões, e escolho aquela que me 

parecer mais correta. Mas não reconheço nenhuma autoridade infalível, nem 

mesmo nas questões mais especiais; consequentemente, por mais respeito que 

eu tenha pela honestidade e pela sinceridade de tal ou qual indivíduo, não 

tenho fé absoluta em ninguém” (BAKUNIN, op.cit.). 
26 “O governo da ciência e dos homens de ciência, mesmo que se chamem 

positivistas, discípulos de Auguste Comte, ou até discípulos da Escola 

doutrinária do comunismo alemão, só pode ser impotente, ridículo, inumano, 

cruel, opressivo, explorador, maléfico. Podemos dizer, dos homens de ciência, 

enquanto tais, o que eu falei dos teólogos e dos metafísicos: não têm sentidos 

nem coração para os seres individuais e vivos. Nem podemos nos queixar disto 

para eles, pois é a consequência natural de seu ofício. Enquanto homens de 

ciência, só se preocupam, só podem interessar-se pelas generalidades; só pelas 

leis...” (BAKUNIN, op.cit., p. 292). 
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coletivo de longo prazo; e no sentido social, uma vez que o 

trabalho intelectual exige um trabalho manual que, muitas vezes, 

é a fonte invenções, e logo não é possível conceber os produtos 

científicos fora da divisão do trabalho. Não existe, em absoluto, 

uma propriedade intelectual e nem mesmo uma autoria individual 

absoluta, de forma que o coletivo é, em última instância, não 

somente o sujeito da criação científica, como também a 

autoridade máxima para legitimação das funções e objetivos da 

ciência.27 

 

Ter a autonomia como projeto é aplicar esse conjunto de 

posicionamentos aos problemas e práticas científicas e 

educacionais contemporâneas. A tradução para o mundo de hoje 

não é simples. Várias mudanças significativas aconteceram desde 

o século XIX que não foram pensadas pelos autores clássicos. As 

transformações da sociedade capitalista na sua organização e na 

própria composição da classe trabalhadora são, talvez, o principal 

aspecto a ser observado. 

 
27 “O artista, o sábio, o poeta recebem a justa recompensa apenas pelo facto da 

sociedade lhes permitir que se entreguem exclusivamente à ciência e à arte: de 

maneira que não trabalham para eles, na realidade, mas para a sociedade que 

os criou e que os dispensa de qualquer outro contingente. A sociedade pode 

passar sem prosa e sem versos, música e pintura, sem saber como está a lua ou 

a estrela polar; não pode passar um único dia sem comida ou alojamento (...). 

Que demonstrámos no que atrás foi expresso? Coisas tão simples que 

realmente são tolas: Que, como o viajante não se apropria da grande estrada 

em que passa, da mesma maneira – o trabalhador não se apropria do campo em 

que semeia; Que, no entanto, se pelo facto da sua indústria, um trabalhador se 

pode apropriar da matéria que explora, todo o explorador se torna proprietário 

sob o mesmo título; Que todo o capital, material ou intelectual, sendo uma 

obra colectiva, constitui, por consequência, uma propriedade colectiva...” 

(PROUDHON, 1975). 
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Podemos dizer que três grandes transformações 

significativas foram realizadas: 1) uma expansão do estatismo no 

centro e na periferia, representado por diferentes processos 

históricos (revoluções, estado de bem-estar social, populismo), de 

forma que o Estado expandiu vários serviços públicos, inclusive a 

educação escolar; 2) ao mesmo tempo, parcelas dos trabalhadores 

foram integradas nos pactos de nacionalistas e populistas e os 

serviços básicos, como a educação, passaram por processos de 

massificação nos países do centro (ensino básico e superior), 

criação e difusão do ensino básico precário e superior (nos países 

semi-periféricos) e situações diversificadas em países periféricos 

(com muitos países não conhecendo nem mesmo essa forma); 3) 

mais recentemente, a nova ofensiva do capitalismo 

ultramonopolista, o neoliberalismo recolocou a centralidade na 

mercantilização da educação, diversificando a estrutura de classes 

da sociedade, de forma que as relações de exploração passaram a 

ter uma nova relação com a educação, com o fortalecimento da 

educação tecnicista, do individualismo e do projeto da educação 

como meio de mobilidade social. 

O sistema educacional e científico brasileiro comporta 

contradições de todos esses regimes de acumulação. Porém, de 

forma mais significativa, os aspectos mercantilizadores oriundos 

do neoliberalismo são muito hegemônicos hoje, pois eles operam 

tanto nas relações educacionais (organização e definição dos 
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objetivos da escola e instituições científicas) como nas relações 

de trabalho (formas de emprego, exploração dos professores e dos 

próprios alunos). Isso significa que, ao contrário do século XIX, 

hoje, no Brasil, temos um sistema público de ensino e 

profissionais da educação como funcionários públicos e os 

explorados têm acesso à escola em um grande número de casos. 

O mesmo problema se coloca à universidade.28 Apesar ainda de 

reduzidas em relação à demanda, elas não são mais apenas 

instituições que atendem a uma ínfima minoria burguesa. As 

universidades, hoje, formam trabalhadores qualificados de 

diferentes áreas da divisão do trabalho em larga escala. 

Essa realidade não pode ser ignorada. Não se trata hoje da 

inexistência absoluta de escolas e universidades (que eram 

ocupadas exclusivamente pela burguesia), o que exigia que os 

sindicatos e sociedades de resistência criassem escolas para 

alfabetizar os trabalhadores e camadas populares. Trata-se de 

lidar com uma nova base material e novas contradições históricas. 

A questão é, então, mais complexa: a que escola e universidade 

os explorados têm acesso? Quais os objetivos desse sistema de 

ensino? Que tipo de efeito produz no atendimento das 

necessidades coletivas? 

 
28 Inclusive, eles são a parcela mais expressiva do serviço público como um 

todo. O baixo investimento na educação apenas significa que o Estado paga 

menos ao maior número de trabalhadores do serviço público. 
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Descobrimos, então, as verdadeiras continuidades da 

educação e ciência-tecnologia na sociedade capitalista. Essa 

continuidade está nos objetivos e funções globais e no aspecto 

doutrinário da escola e das instituições científicas. As 

instituições, públicas e privadas, continuam cumprindo as 

funções de mercantilização, coesão e modernização, numa 

combinação variada em que num momento uma função pode 

predominar em relação à outra, mas sempre operando dentro 

dessa estrutura. Mas, então, quais as principais características do 

sistema de ensino, sob a época ultramonopolista do capitalismo e 

sob o regime neoliberal? Podemos elencar as seguintes 

características: 

 

1) A redução da educação à função de mobilidade social ou 

salvação moral (formação de cidadãos, conscientização etc.); 

2) Fragmentação do saber, sendo a técnica voltada para a 

produção e distribuição desigual do saber (entre classes e frações, 

que têm diferentes oportunidades de acesso); 

3) Estratificação de status e condições de estudo, com 

centros privilegiados ligados às atividades empresariais 

monopolistas e massas de instituições precárias que atendem aos 

trabalhadores, povos do campo e mulheres; 

4) Simplificação e empobrecimento dos processos 

pedagógicos, comandados exclusivamente por objetivos 

utilitaristas e quantitativos de avaliação que passam a determinar 
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toda a relação de ensino-aprendizagem e mesmo práticas 

científicas.  

 

Essas características não são exclusivamente internas ao 

sistema de educação, mas correspondem à própria dinâmica da 

sociedade global, caracterizada pela dimensão ultramonopolista 

do capitalismo. Disso decorre que o processo de luta na educação 

tem duas dimensões necessárias: 1ª) uma dimensão sociopolítica, 

somente resolvida pela ação coletiva de todos aqueles implicados 

no processo educacional e que, logo, diz respeito à forma como 

as instituições de ensino são relacionadas à reprodução social 

como um todo. A transformação da educação é, nesse sentido, um 

processo macro que diz respeito às relações entre classes grupos 

de interesse, atores coletivos e instituições. Isso significa que não 

é possível que a educação tenha uma função coletivizadora-

emancipadora sem o antagonismo concreto contra estas formas 

do sistema de ensino e cientifico-tecnológico; 2ª) mas, para além 

dessa dimensão, existe também uma dimensão micro, as relações 

e papéis dentro do sistema educacional, que poderíamos chamar 

de político-pedagógico, e que devem levar à negação dessas 

formas de dominação. 

Em temos de sociedade global, podemos dizer que existem 

as dimensões imperativas da associação e luta sociopolítica, as 

relações de classe e a formação de categorias ocupacionais em 
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função de divisão do trabalho produtivo e improdutivo, bem 

como das diferenças objetivas e subjetivas entre coletividades.29 

O sistema de ensino distribui e atende de forma desigual à classe 

burguesa e à classe trabalhadora, discrimina esta última em 

função de categorias ocupacionais (por exemplo, servidores 

públicos e a aristocracia operária com melhores salários têm 

acesso às melhores escolas e instituições) e da diversidade 

(camponeses, mulheres, negros e indígenas são discriminados em 

termos de acesso e permanência). Logo, as relações no sistema 

educacional são também relações de exploração e dominação que 

contribuem para as desigualdades na sociedade global. 

Da mesma forma, as relações de trabalho e ocupacionais 

(ser estudante é uma ocupação, é um estágio de preparação para 

ingresso no mercado de trabalho, mesmo que precariamente; o 

professor é um assalariado, assim como a cozinheira que produz a 

alimentação, essencial ao funcionamento da escola) no sistema de 

ensino são relações de exploração, já que o nível de salário e de 

investimento público, bem como o nível de privatização, diz 

respeito à luta entre capital e trabalho (mesmo que de forma 

indireta) pela apropriação da riqueza social que circula sob a 

forma de bens e recursos educacionais e cientifico-tecnológicos. 

Professores e técnicos em educação são assalariados que são 

 
29 Falar das coletividades como formas sociais e culturais de vida em 

sociedade, diferença rural-urbano, diferenças étnicas e culturais e regionais etc. 
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submetidos à exploração (jornadas de trabalho) e controles do seu 

processo de trabalho, cada vez mais fragmentado, simplificado e 

desvalorizado. 

A luta educacional deve tomar como ponto de partida o 

protagonismo desses setores explorados, dominados e 

discriminados: são professores, trabalhadores manuais das 

escolas, estudantes e a comunidade escolar, povos e grupos 

discriminados. Os diretamente envolvidos na educação que 

devem ser os sujeitos dessa mudança. A luta pela autonomia 

como luta educacional implica em desenvolver esses setores 

como força coletiva, através de associação e luta sociopolítica. Se 

esses atores não se constituem por si, não existe possibilidade de 

construção da educação autônoma. Consequentemente, qualquer 

mudança social fica comprometida, em razão de um setor 

estratégico ser dominado por objetivos e funções derivados de 

outros projetos de sociedade. 

É por isso que a atividade de luta educacional não pode 

prescindir de lutas concretas e cotidianas dentro da sociedade 

capitalista. Estas lutas concretas devem poder expressar o 

controle dos trabalhadores da educação sobre o processo de 

trabalho educacional e a coparticipação dos estudantes na gestão 

das relações educacionais (pois os educadores não são uma 

autoridade absoluta, sendo preciso aplicar o princípio da 

relatividade, circularidade e coletividade). Essa atividade é 
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necessariamente uma atividade de luta e resistência sociopolítica 

reivindicativa, que tendo a espontaneidade da formação de um 

sujeito por si, cria parte das condições objetivas e subjetivas para 

que esta luta se transforme em luta revolucionária ou 

antissistêmica. O conceito de ação direta de classe expressa o 

domínio do por si em termos da história da luta dos trabalhadores 

(BIHR, 1998). 

As lutas coletivas na sociedade global se dão especialmente 

pela redistribuição de riqueza social (renda, terra) e 

reconhecimento de direitos (civis, políticos, de gênero etc.). Essas 

lutas exigem um poder de pressão que, historicamente, só foi 

constituído mediante ação sociopolítica de classes e categorias 

ocupacionais e coletividades englobantes (como povos e nações). 

Deste modo, a luta educacional no sentido macro, global, de 

redefinição dos objetivos e funções globais da educação, ciência e 

tecnologia, só pode ser realizada no quadro de uma luta global. É 

uma luta sociopolítica porque envolve não somente temas 

educacionais, mas a distribuição do poder em geral, e exige a 

mobilização de diversos setores. Não é possível transformar as 

funções e objetivos da educação na sociedade global sem 

transformar a própria sociedade global. Daí, a impossibilidade de 

ignorar essa luta global. Como definiu Cornelius Castoriadis 

(1983), sendo o socialismo a gestão direta da produção pelos 

trabalhadores, isso significa que é preciso desenvolver a gestão 
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dos processos produtivos e de trabalho, inclusive educacional, 

pelos sujeitos da luta educacional, pela apropriação da escola e 

das instituições científico-tecnológicas. 

Mas as lutas coletivas não se dão apenas na escala global. 

Na realidade, elas são atravessadas e atravessam lutas parciais 

reivindicativas, específicas de categorias (por exemplo, de 

professores, de trabalhadores da educação) que se dão no plano 

das lutas por melhores condições de existência e vida. Essas lutas 

parciais não necessariamente exigem que as categorias 

ocupacionais e sociais visualizem ou tenham um projeto 

educacional global. São lutas que surgem como expressão da luta 

pela existência, sob a forma de reivindicações econômicas e 

políticas imediatas. É nessa disjunção ente luta global e lutas 

parciais que se coloca o processo de constituição da relação entre 

luta educacional e luta pela autonomia como parte da atividade de 

resistência e da luta pela transformação social revolucionária. 

Somente através dessas lutas parciais concretas e cotidianas das 

categorias sociais é possível construir o protagonismo dos 

explorados e mudar a correlação de forças na sociedade global. 

Podemos dizer que as lutas coletivas globais incidem sobre 

a distribuição de riqueza e reconhecimentos de direitos e, por 

conseguinte, sobre as relações de dominação e exploração 

globais, enquanto a luta educacional deve incidir sobre a forma 

de manifestação dessa dominação e exploração no sistema 
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educacional. Isso implica na ação coletiva e resistência cotidiana 

(poder de pressão sobre o funcionamento do sistema escolar), 

transformação por pressão e não por administração estatal ou 

melhoria da eficiência empresarial, mas sim por mudança nas 

relações sociais que englobam as categorias ocupacionais e 

grupos discriminados que constituem o sistema educacional 

(professores-assalariados e alunos-trabalhadores em formação x 

representantes do poder, administradores, empresários e seus 

interesses na mercantilização da educação). 

A autonomias e materializa assim na constituição de lutas 

sociopolíticas parciais e globais, nas formas de associação e luta 

coletiva pelo controle dos processos de trabalho (relações de 

exploração) e estudo (relações pedagógicas) que geram sempre 

dualidades de poder, formalmente, em momentos de greve, e 

informalmente, em ações de resistência cotidiana. Esses poderes 

locais, multiplicados e federados, é que permitem a passagem a 

fases mais avançadas da luta pela libertação, deixando a 

autonomia de ser o exercício da atividade política antissistêmica 

nos quadros de sociedades de exploração, como a capitalista, para 

se institucionalizar numa forma de nova sociedade. 

A autonomia não é, por isso, um objetivo e uma função 

transcendente para uma sociedade ideal futura. Ela é um conjunto 

de orientações práticas que se manifesta na atividade de 

resistência à exploração e discriminação dentro da sociedade 
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capitalista e que pode se cristalizar como um projeto educacional 

de sociedade. Se os próprios grupos e coletividades não assumem 

essa atividade de resistência, a autonomia não é possível. Mas, 

como sempre existem lutas parciais, estas sempre podem ser 

transformadas numa luta global pela autonomia. 

 

5 – Rumo a uma Pedagogia Autonômica 

 

A educação não pode ser pensada exclusivamente da escala 

macro, nem somente da escala micro. Como dissemos, as funções 

e objetivos de mercantilização, coesão, modernização, refletem-

se, na escala micro, nas relações educacionais e formas 

pedagógicas. Se, no plano da luta global, a luta educacional é 

uma luta sociopolítica redistributiva e por reconhecimento, o qual 

se realiza através das táticas históricas da luta política de classe, 

no plano micro, das relações educacionais e pedagógicas, ela 

deve ser uma luta termo a termo, com os mecanismos concretos 

de execução do princípio de autoridade e das funções 

mercantilizadora, coesionadora e modernizadora imposta à 

educação. Por isso, desenvolver um projeto educacional implica 

em assumir posicionamentos com relação a temas estratégicos, 

realizando ações que tenham como objetivos: 
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1) Romper com a missão de mobilidade ou salvação social 

da educação escolar: a educação deve ser colocada como um dos 

muitos processos a contribuir para a formação de uma 

capacidade. Não é a única, nem necessariamente a principal, já 

que a desigualdade social é um fenômeno complexo e somente a 

escolarização não é suficiente para eliminá-la. Isso combate a 

culpabilização da pobreza e o preconceito do fracasso escolar; 

2) Lutar para ofertar os saberes técnicos e humanísticos a 

todos, combatendo a fragmentação em todos os níveis: combater 

a fragmentação e estratificação de status (através da distribuição 

desigual de recursos, oportunidades e verbas para educação), o 

que implica uma valorização equilibrada dos recursos e 

investimentos em todos os níveis de ensino, modalidades e 

formas (gerais e técnicas); 

3) Romper com o etnocentrismo dos processos escolares, 

trabalhando com processos pedagógicos adequados às condições 

reais de estudo e trabalho das maiorias, disponibilizando 

tecnologias e adequando às realidades culturais; 

4) Romper com a função coesionadora de reproduzir o 

princípio de autoridade (obediência, hierarquia), questionando 

sua naturalização e introduzindo nos processos educativos a 

relatividade, circularidade e coletividade (sendo esses três 

elementos formas de materialização do princípio de liberdade) 

como práxis orientadora da relação educacional. 

 

A educação escolar não será reduzida à aquisição e 

desenvolvimento de capacidades e habilidades manuais e 

intelectuais. Ela será situada como parte do desenvolvimento da 

autonomia, ou seja, da libertação do sujeito “por si”. Isso implica 

que a autonomia não vem de fora, sob a forma de conscientização 
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e treinamento-qualificação, nem de conscientização por meio de 

uma vanguarda, mas através de uma interação entre teoria e 

prática, que no contexto escolar significa aquisição-

desenvolvimento de capacidades manuais e intelectuais (processo 

de aprendizado escolar e processo de trabalho), mas também na 

sociedade mais ampla, como experiência sociopolítica da ação 

coletiva transformadora por meio de lutas parciais e globais. Essa 

transformação exige a mudança na relação das categorias e 

grupos diretamente envolvidos nos processos educacionais 

(professor-aluno-trabalhador da educação e grupos 

discriminados) entre si, com a instituição escolar e científica e 

também com as contradições da sociedade global. 

As funções de mercantilização, coesão e modernização, 

instituídas pela sociedade burguesa e estatal, se colocam através 

dos conteúdos das grandes áreas de conhecimento, como 

posicionamentos ideológicos que dão ao sistema de ensino um 

caráter doutrinário e autoritário. Somente através desses 

mecanismos de violência simbólica eles conseguem impor que os 

objetivos e funções sociais sejam aceitos pelas categorias. 

Essa dimensão se expressa de forma específica também nos 

diferentes campos de conhecimento. Essas formas de violência 

simbólica, que são meios de impor esses objetivos e funções, são, 

nas ciências humanas, representadas principalmente pelo 

patriarcalismo, pelo elitismo e pelo eurocentrismo. Estes se 
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refletem no ensino de línguas, como preconceito linguístico, no 

ensino da história, geografia e ciências sociais como reprodução 

do mito da democracia racial, desvalorização do negro e do índio, 

além da imposição do ensino religioso (das religiões europeias). 

Construir a autonomia significa combater os conteúdos 

ideológicos, através do uso das provas históricas e científicas que 

desmentem a superioridade social, racial e religiosa, usando esses 

dados de forma que possam dar o lugar às vozes excluídas e 

discriminadas dentro da relação educacional. Nas ciências 

naturais e biológicas são representadas principalmente pelo 

utilitarismo, produtivismo e antropocentrismo, já que se passa a 

ideia de que os conhecimentos das ciências exatas ligados à 

produção são superiores, que todo conhecimento deve ter uma 

aplicação prática (econômica, uma utilidade) e que essa utilidade 

o homem o centro dos interesses. Essa visão tenta preparar os 

especialistas destas ciências para se adequarem aos objetivos 

empresariais e mercantilizadores da ciência na sociedade 

capitalista. 

Por isso, na esfera das relações educacionais é preciso 

conjugar a atividade sociopolítica de associação e luta, com 

formas pedagógicas direcionadas para a oposição a estas práticas 

educacionais, pois elas tendem a reforçar o caráter autoritário das 

relações sociais e, por conseguinte, negar as condições da 

autonomia. Associar educação à autonomia é necessariamente 
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desenvolver conteúdos e narrativas alternativas bem como 

processos e experiências escolares que neguem e demonstrem a 

falácia dessas abordagens elitistas, eurocêntricas e patriarcais, 

utilitaristas e antropocêntricas e seus efeitos nocivos sobre a 

sociedade. 

Do ponto de vista científico geral, ajudar no 

desenvolvimento e elaboração de tecnologias experimentais de 

produção de alimentos, medicamentos, tratamentos e 

experimentos que não mantenham relações estritamente 

utilitárias, produtivistas e especistas, mas que englobem a 

dimensão sociopolítica coletivista no seu ordenamento. Essas 

práticas implicam em: 

 

1) Modificação dos conteúdos e dos objetivos da avaliação 

que deve ser menos determinar o fracasso do que o grau de 

progresso efetivo em relação a níveis socialmente determinados 

de acordo com a condição social e cultural. 

2) Modificação da forma das aulas, especialmente deslocar a 

centralidade do processo de ensino-aprendizagem do textual para 

o oral e do passivo para o ativo, de forma que a relação professor-

aluno possa expressar a relatividade, circularidade e coletividade 

do processo de produção do conhecimento. 
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Através da prática de novas formas educacionais e 

pedagógicas, podemos combater a absolutização dos princípios 

de autoridade e propriedade realizados pela escola e pelas 

instituições científico-tecnológicas, através das funções de 

mercantilização, coesão e modernização que dão o caráter 

doutrinário e autoritário às mesmas. Essas formas, combinadas 

com a atividade sociopolítica global, dão um novo poder social 

ao projeto educacional e à luta pela autonomia. E rompemos com 

o dilema de agir no macro sem o micro e vice-versa.  

O desenvolvimento da autonomia na educação só pode ser 

parte do desenvolvimento da autonomia na sociedade global. A 

autonomia, desenvolvendo-se como negação de um processo de 

dominação, se apresenta como conflito, sob a forma de uma 

dualidade de formas educacionais que mantém entre si uma 

relação de antagonismo estrutural. A autonomia não se 

desenvolve apenas como uma realidade paralela, em experiências 

escolares “marginais” (escolas alternativas, particulares, para 

“minorias”, sejam estas elites ou populações objetos de “projetos 

de caridade”), mas sim como parte de um processo de luta no 

qual os próprios sujeitos (classes, grupos, categorias sociais, 

povos, grupos discriminados) são protagonistas. Dessa forma, 

pensar autonomia na educação é, necessariamente, pensar o 

antagonismo às formas institucionais dominantes e projetos 

educacionais e aos projetos globais de sociedade.  
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Enredamentos entre Sankofa e a formação docente: 

potencialidades e atravessamentos da Lei 10.639/2003 

Camila Machado de Lima* 

 

Palavras iniciais: de onde elas vêm? 

 

O Atlântico como encruzilhada não é somente o lugar de 

travessia, mas também o de mobilidade no sentido de reinvenção 

e da continuidade. 

Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino, 2018 

 

Inicio este texto saudando as mais velhas e mais velhos 

negros e negras que vieram antes de nós e trilharam caminhos de 

resistência, comunidade e ancestralidade. Honro, pelas minhas 

palavras, uma trajetória negro-africana que não é só de dor e 

sofrimento, mas, principalmente, atravessada e encarnada de 

sabedorias, culturas, modos de ser, estar e compreender o mundo. 

Trago neste ensaio, questões relacionadas à Lei 

10.639/2003 no que diz respeito ao ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana, com foco principal no aspecto da 

formação docente. Com base na minha participação no Seminário 

Integrado Online da Licenciatura em Geografia e da Licenciatura 

em Ciências Sociais do Colégio Pedro II, realizado em 2020, 

busco articular alguns conceitos, perguntas e problemáticas sobre 

 
* Doutora em Educação, professora de Educação Infantil no Colégio Pedro II, 

pesquisadora nos temas relacionados à infância, negritude, africanidades e 

formação docente. 
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o assunto, bem como reflexões e inquietudes que colocam em 

xeque o racismo epistêmico do qual nos formamos professoras e 

professores.  

Quando falamos da Lei 10.639, não se trata de uma 

abordagem que dê mero espaço para temas relacionados à cultura 

e história afro-brasileira e africana, contudo considero também 

que as maneiras de praticar a educação no cotidiano escolar 

também precisam ser outras. Currículo, organização escolar, 

didática, metodologias, relações, palavras, afetos… Como que 

estas diferentes nuances pedagógicas podem ser potencializadas 

pelas lutas, sabedorias, sofisticação e complexidade do 

pensamento africano? (LOPES; SIMAS, 2020). 

“Nosso racismo epistêmico, que muitas vezes se manifesta 

em simpatia ‘pela cultura afro-brasileira’, no fundo não 

reconhece esses saberes como sofisticados, mas apenas como 

peculiares e folclorizantes” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 93). Se 

nos dedicarmos a pensar com estes saberes, vamos reconhecer e 

praticar a reinvenção de maneiras de experienciarmos a docência. 

Não há como se manter no mesmo lugar quando nos permitimos 

ser habitados e habitar dimensões de saber e fazer pautadas no 

pensamento afro-brasileiro e africano.  

Contudo, esse movimento exige de nós, de cada um, de 

cada uma, um deslocamento que retoma o passado como 
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elemento a ser cuidado de maneira responsável e ética para a 

produção de um compromisso antirracista. 

 

Sankofa e a Lei 10.639/03 

 

Somos eternamente responsáveis pela história que fazemos. 

Wanderson Flor do Nascimento, 2018 

 

“Nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou para trás”. 

Este sábio provérbio africano tem muito a nos ensinar. Trata-se 

de uma sabedoria dos povos Akan,30 no qual existe um modo de 

escrita através de ideogramas que são chamados Adinkras. Cada 

Adinkra tem um significado e está vinculado a um adágio 

(provérbio). Os provérbios são resultados das experiências 

comunitárias e culturais de um povo. E neste, em especial, 

podemos nos dedicar a pensar sobre a noção de tempo nas 

tradições africanas. 

O pensamento africano, em geral – e aqui vale destacar que 

não se trata de uma unidade de pensar, mas das similitudes 

presentes da diversidade de saberes e conhecimentos que 

compõem as tradições do continente africano -, se organiza em 

uma dimensão de tempo que não é linear e pautada em “presente, 

passado e futuro” da mesma forma como o pensamento ocidental. 

 
30 Os povos Akan, da África Ocidental, hoje em dia este povo está localizado 

no país chamado Gana. 
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O passado, nas culturas africanas, é valoroso e a principal 

dimensão de tempo que rege as sociedades tradicionais. 

O passado tem a ver com um repertório ao qual se tem 

acesso e o presente é como uma continuidade que atualiza o 

passado, repensando-o e acrescentando outras possibilidades de 

ver, sentir, pensar e viver. Quando falamos de tradição, no 

contexto africano, não significa que algo seja imutável, pois isso 

iria contra ao próprio pensamento africano. A tradição está 

relacionada ao movimento contínuo da vida em coletividade e 

cada geração é capaz de agregar novos elementos e atualizá-los 

no seu tempo, contudo reconhecendo o compromisso com o 

conhecimento passado e com seus antepassados. 

O ideograma que simboliza o provérbio que inicia esta 

parte do texto exemplifica bem essa dimensão: é um pássaro com 

a cabeça para trás, pegando algo com o bico. Podemos interpretar 

a partir de alguns autores (NASCIMENTO, 2001, 2008; 

NOGUERA, 2019) que o pássaro, antes de alçar voo, retoma algo 

anterior para poder seguir seu rumo. A boniteza dessa 

compreensão está na relação de que o futuro é algo projetável 

com relação a partir das experiências passadas. Só se pode 

projetar futuros possíveis a partir da valorização, reconhecimento 

e cuidado ético com o passado.  

Penso que a Lei 10.639/03 se trata de um movimento de 

Sankofa, de “aprender com o passado para criar no presente 
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raízes vivas para um futuro melhor para a comunidade” (LIMA, 

2020, p. 157). O que nos leva a outro provérbio: “Se souberes de 

onde vem, saberás para onde estás indo”. De onde viemos? 

Apesar de a história do território brasileiro contar com fortes 

influências europeias, não podemos negar jamais que a presença 

africana tem maior destaque, pois não se trata de “contribuições” 

ou “influências”, mas de marcas notórias e fundantes da 

construção desse país. 

Somos frutos da diáspora africana, especialmente os corpos 

negros. Ford (1999) nos aponta que diáspora também significa 

plantar sementes por dispersão. Neste sentido, essas sementes são 

as que foram capazes de gerar vidas e raízes mesmo nos solos 

mais ameaçadores, cruéis e perversos, como o projeto de 

colonização. Por isso, “o tempo tradicional africano se move mais 

para trás que para frente (...), para a compreensão de um passado 

e de um presente que nos faça, hoje, saber quem fomos e quem 

somos e, a partir desse somos fazer outras coisas, potencialmente, 

no porvir” (FLOR DO NASCIMENTO, 2018, p. 589). 

 

Formação docente: O que Sankofa pode nos ensinar? 

 

Temos de voltar a um estado de presença no corpo para 

desconstruir o modo como o poder tradicionalmente se 

orquestrou na sala de aula. 

bell hooks, 2017 
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Devemos pensar cuidadosamente no que significa 

“formação docente”. Por vezes somos levados a considerar 

formação somente enquanto algo institucionalizado, por meio de 

cursos e certificações. Mas gostaria de trazer a dimensão prática 

do cotidiano, da formação em serviço, do processo de 

aprendizagem e das experiências de afeto e de relações que 

também nos formam docentes. 

bell hooks,31 em seu livro Ensinando a transgredir: a 

educação como prática de liberdade (2017), acredita na docência 

como um potencial libertador. A autora celebra um ensino que 

permite transgressões – “um movimento contra as fronteiras e 

para além delas. É esse movimento que transforma a educação na 

prática da liberdade” (Ibid., p. 24). Ao longo do livro ela vai 

trazendo narrativas de suas práticas com estudantes, deixando 

explícito “modos de conhecer radicados na experiência” (Ibid., p. 

122). 

Dialogando com bell hooks, compreendo a formação 

docente como um arcabouço de atravessamentos variados que 

vão compondo os modos como nos formamos professores. 

 
31 bell hooks é o pseudômino de Gloria Jean Watkins, escritora, professora 

universitária e feminista negra norte-americana. Ela opta por assinar suas obras 

com este nome honrando e homenageando os sobrenomes de sua avó e de sua 

mãe. bell hooks é a sua voz de escritora. E a grafia em letras minúsculas 

também é uma escolha da autora, para que a atenção esteja voltada para a 

substância da mensagem de seus textos e não para quem ela é. 
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Contudo, podemos afirmar que inclusive em nossas formações 

institucionalizadas os aspectos relacionados à negritude, às 

culturas e histórias africanas, não ocupam espaço e lugar de 

destaque, sendo necessário, em muitos casos, um esforço 

individual para compreender a importância da Lei 10.639/03. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais expressam que: 

 

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da 

desigualdade social e racial, empreender 

reeducação das relações étnico-raciais não são 

tarefas exclusivas da escola. As formas de 

discriminação de qualquer natureza não têm o 

seu nascedouro na escola, porém o racismo, 

as desigualdades e discriminações correntes 

na sociedade perpassam por ali (BRASIL, 

2004, p. 14). 

 

Destaco este trecho e, em especial, a palavra “reeducação”. 

Somos sim educados socialmente para as relações étnico-raciais, 

contudo historicamente uma educação racista pautada na 

manutenção da supremacia branca em diferentes aspectos: nos 

conhecimentos escolares, nas formas de beleza, nos direitos 

culturais, entre outros atravessamentos que não colocam 

centralidade em perspectivas negras, africanas, afro-diaspóricas. 

É urgente uma reeducação! Modos outros de formar-nos 

docentes, modos outros de aprender e ensinar, modos outros de 
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criar conhecimentos, modos outros de nos colocarmos neste 

mundo racista. 

Como bem diz as diretrizes, a escola não é o lugar 

exclusivo para abordagem destes pontos, tampouco a responsável 

pela reeducação das relações étnico-raciais, contudo é nesta 

instituição que também podemos contribuir para a luta 

antirracista, para a promoção do enegrecimento do currículo e da 

nossa própria formação docente. 

Acredito que a “inovação” que desejamos para a educação 

pode estar escondida justamente nestes saberes que foram 

sufocados, mas que persistem em existir: circularidade, oralidade, 

ancestralidade, comunitarismo, energia vital, ludicidade, 

musicalidade e corporeidade. Valores civilizatórios afro-

brasileiros que nos pertencem e pouco vemos refletidos em 

práticas pedagógicas (TRINDADE, 2010). Valores que 

reconhecem a potência criadora do saber negro para a geração de 

formas coletivas de educação. Além disso, vale ressaltar a 

pergunta: Quem trazemos para pensar junto sobre nossos modos 

de ser professora e professor? Como narramos a educação que 

desejamos e praticamos? Em nossas áreas de conhecimento, que 

lugar ocupam as teorias e práticas produzidas pelo povo preto? 

Onde e como buscamos formas de transgressão e enegrecimento 

de nossas práticas e formações docentes? 
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As culturas africanas, aparentemente 

destroçadas pela fragmentação trazidas pela 

experiência do cativeiro, se redefiniram a 

partir da criação de instituições associativas 

(zungus, terreiros de santo, agremiações 

carnavalescas etc.) de invenção, construção, 

manutenção e dinamização de identidade 

comunitárias (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 

58).  

 

O que Sankofa pode nos ensinar? A voltar a olhar, sentir, 

ouvir, cuidar e aprender com os valores civilizatórios afro-

brasileiros elementos que nos apresentam possibilidades reais de 

uma pedagogia antirracista. Recuperar o que a nossa formação 

docente deixou de lado ao privilegiar o racismo das teorias 

eurocentradas. Fazer o movimento de voltar atrás, a um passado 

que nos constitui e atravessa, a fim de recolher, visibilizar 

maneiras outras de fazer-se docente. Arriscar-se na prática 

coletiva, na construção de propostas que tenham verdadeiro 

compromisso e responsabilidade com o povo preto, sua história, 

sua cultura e suas lutas. E sim, colocando tais questões como 

centrais no processo de ensino e aprendizagem. Se quiser ser 

parte da luta antirracista, há que abandonar perspectivas, 

privilégios e bases que não condizem com o repertório negro e 

africano. 
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Palavras finais: para onde elas vão? 

 

(...) a palavra enunciada carrega a força da realização. 

Juarez Tadeu de Paula Xavier, 2013 

 

As palavras ditas são marcas de nossa existência. Aprendi 

com Azoilda Loretto da Trindade que “a palavra carrega uma 

grande e poderosa carga afetiva” (2006, p. 98). Neste ensaio, elas 

estão escritas, mas antes foram compartilhadas oralmente no 

Seminário das Licenciaturas em Geografia e Ciências Sociais do 

Colégio Pedro II. Tanto antes, quanto agora, não as coloco em 

forma de convencimento ou para educar as pessoas a serem 

antirracistas. Acredito na força das palavras como poder de 

realização. Quem as ouve ou as lê poderá seguir colocando mais 

palavras, práticas e reflexões para um movimento que se faz de 

retomada de saberes, criando raízes firmes no presente e 

projetando futuros possíveis com o povo preto. 

É por este povo que escrevo, é por ele que sou, é por ele 

que somos. O que me moveu a esta partilha foi meu compromisso 

e cuidado a favor das crianças pretas, dos/as estudantes pretos/as, 

dos professores/as pretos/as, que estão nas escolas e 

universidades que não foram pensadas especialmente para 

eles/as; em prol desse povo, da construção, das lutas e das 

resistências histórias passadas e contemporâneas encabeçadas por 

estes corpos. 
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Para finalizar (ou continuar), deixo algumas perguntas: 

 

• Como você lida com o fato de não saber sobre educação 

das relações étnico-raciais, culturas africanas, afro-brasileiras no 

seu campo de atuação e de conhecimento? 

• O que você faz com este “não-saber”? 

• Qual é ou será sua postura diante do contexto da lei? 

Diante do contexto atual? 

 

O racismo tem feito com que procuremos ignorar as 

heranças africanas de nossa formação enquanto sociedade e, 

assim, expurgar os legados culturais que o velho continente negro 

nos deixou (FLOR DO NASCIMENTO, 2018, p. 593). Por isso, 

a educação que nos interessa neste contexto é aquela que entende 

o ato de educar como cuidado com as vidas pretas. 

Axé!  
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Racismo linguístico, literatura e ensino 

Sílvia Barros* 

 

Reflexões preliminares 

 

Este texto tem como objetivo compartilhar algumas 

reflexões empreendidas ao longo dos meus últimos anos de 

pesquisa e ensino na área de língua portuguesa e literatura. 

Portanto trata-se de uma provocação, uma proposta de discussão 

a respeito dos atravessamentos do racismo na educação como um 

todo, e no ensino de língua e literatura mais especificamente.  

Para iniciar esta conversa, chamo a escritora brasileira 

Carolina Maria de Jesus, por meio dos registros de seus diários 

que muito dizem sobre nossa relação com o racismo, a língua 

portuguesa e as consequências das desigualdades 

socioeconômicas sobre as classes subalternizadas:  

 

23 de junho... Passei no açougue para 

comprar meio quilo de carne para bife. Os 

preços era 24 e 28. Fiquei nervosa com a 

diferença dos preços. O açougueiro explicou-

me que o filé é mais caro. Pensei na 

desventura da vaca, a escrava do homem. Que 

 
* Doutora em Literatura Brasileira, professora do Colégio Pedro II e escritora. 

Integrante do NeabiCP2 e docente da especialização em Educação das 

Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico (EREREBÁ). 
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passa a existencia no mato, se alimenta com 

vegetais, gosta de sal mas o homem não dá 

porque custa caro. Depois de morta é 

dividida. Tabelada e selecionada. E morre 

quando o homem quer. Em vida dá dinheiro 

ao homem. E morta enriquece o homem. 

Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu 

não sou branca, não tenho nada com estas 

desorganizações (JESUS, 2006, p. 63).  

 

Escolhi esse trecho de Quarto de despejo, porque nele há 

vários aspectos para se discutir em relação ao racismo linguístico. 

Primeiro me atenho à própria figura da autora: muitos estudiosos 

insistem em afirmar que Carolina Maria de Jesus nunca escreveu 

literatura, apenas relatos de cunho biográfico que refletem sua 

vida, mas que, por sua pobreza formal e linguística, não seriam 

textos literários. Em alguns artigos acadêmicos ou jornalísticos, 

Carolina é apresentada aos leitores como uma mulher favelada, 

catadora de papel e semianalfabeta.  

Quero voltar ao excerto que selecionei. Nele percebemos 

alguns desvios em relação à considerada normal culta padrão: a 

falta de acento, ausência de algumas vírgulas, um desvio de 

concordância. Nenhum deles impossibilita a leitura e a 

compreensão do texto. Além disso, percebemos a tentativa de 

recuperar o padrão linguístico que Carolina sabe que é aceitável 

na literatura. A ênclise é um exemplo, o uso da conjunção 

conclusiva “enfim”, outro.  
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Outra questão fundamental na obra de Carolina é a forma 

como ela organiza suas reflexões com enorme cuidado em 

relação à coerência e à clareza das suas conclusões a respeito da 

sociedade. Nesse ponto, chegamos a outro item que interessa 

muito ao discutir racismo linguístico: o entendimento da autora 

em relação à hierarquia racial brasileira. Em grande parte do texto 

de Quarto de despejo, Carolina está fazendo análises filosóficas e 

sociológicas relativas ao mundo em que vive. É interessante notar 

como ela usa com frequência a palavra branco/branca para 

descrever o outro/a outra. Racializar o sujeito branco, algo 

incomum para a sociedade brasileira, já é, por si só, um 

posicionamento político. Enfatizo o fato de ela mostrar que a 

organização injusta da sociedade – representada na cena pela 

exploração animal – foi criada pelos brancos. O branco não se 

racializa nem é racializado. O branco europeu, ao criar a noção de 

raça chamando corpos a serem explorados de negros e índios, se 

coloca como o eu universal e os demais como o outro. Dessa 

forma, as próprias palavras que nos definem como negros 

refletem o racismo na linguagem. Quando Carolina se distancia 

do branco, ou seja, de quem promove o que ela chama de 

desorganizações, ela torna o branco seu Outro.  

Antes de dar continuidade, quero assinalar que o racismo 

linguístico é uma das formas de apresentação de um racismo que 

opera de tantas maneiras diferentes que somos capazes de listar as 
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formas como se manifesta: racismo estrutural, racismo recreativo, 

racismo religioso, racismo ambiental etc etc etc. Somente essa 

observação já nos dá uma noção de como são diversificadas e 

avançadas as maneiras de violentar o povo negro e indígena. 

Entretanto a tecnologia ancestral que possuímos para recriar 

nossas realidades são avançadíssimas também, por isso 

conseguimos usar a língua do colonizador para desenvolver e 

divulgar poesia, filosofia, sabedoria e ciência.  

Voltando à questão da linguagem, a primeira coisa que 

devemos lembrar é que as palavras são usadas para nos definir e 

para criar imagens, por vezes cristalizadas, a respeito de 

determinados grupos sociais. Pensando no momento atual, 

vemos, por exemplo, uma tendência a divulgar termos que são 

racistas e que devem ser substituídos por outros como o verbo 

denegrir e o adjetivo mulata/mulato. Em geral, a iniciativa de 

propor essa reflexão sobre o vocabulário e de pesquisar as origens 

racistas de termos populares vem do próprio movimento negro. 

Essa é uma face do racismo: a responsabilidade de reconstruir 

uma linguagem a fim de mitigar os danos psicológicos causados 

pela violência simbólica cotidiana recai sobre o próprio grupo 

negro. Nesse processo de educação é comum que haja bastante 

resistência por parte de pessoas brancas inclusive no âmbito 

escolar. Por isso é urgente que essas discussões perpassem todas 
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as disciplinas do currículo, mas, especialmente, as aulas de língua 

e literatura. 

Claro que não se trata de um processo complexo, afinal a 

língua com a qual nos comunicamos traz camadas e mais 

camadas de violência sobre as populações nativas brasileiras, 

africanas e seus descendentes. Encontramos em nosso léxico uma 

grande quantidade de palavras que foram empregadas, por 

exemplo, para negociar pessoas durante a escravidão. Os seres 

humanos escravizados, descritos em classificados de compra, 

venda, aluguel e busca, tinham sua aparência e aptidões 

detalhadas por meio de palavras que usamos até hoje. 

 

Questionamentos necessários 

 

A literatura canônica, como espaço de privilégio do 

pensamento dominante, colabora para a consolidação e 

banalização do repertório linguístico racista. Nesse aspecto, as 

imagens construídas a partir da descrição das personagens criam 

e divulgam estereótipos negativos a respeito de pessoas 

racializadas. Em conjunto com os aspectos não verbais da 

linguagem, essas imagens materializam a marginalização de 

pessoas negras.  

Carolina Maria de Jesus é um exemplo da conjunção desses 

dois aspectos – verbal e visual – pois, além de ter sua obra 
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desconsiderada como literatura, houve uma insistência no uso da 

imagem de favelada por meio da divulgação de fotos da autora 

usando lenço na cabeça e roupas velhas, mesmo depois de ter 

contrato editorial e grande sucesso nas vendas do primeiro livro. 

Ou seja, embora a autora desejasse aparecer com suas roupas 

novas e com seu cabelo à mostra, a imagem de favelada foi 

explorada pelas pessoas envolvidas na edição e divulgação de seu 

livro e pela mídia. Unidas, as linguagens verbal e visual 

promovem e perpetuam imagens de controle (COLLINS, 2019) 

que visam cercar pessoas negras em estereótipos previamente 

definidos pela branquitude, como a mulata fogosa ou a 

empregada doméstica (GONZALEZ, 2020). 

Nesse sentido, é importante refletir sobre o papel da 

educação escolar na manutenção do racismo. Há muitos aspectos 

a serem discutidos e questionamentos a levantar, listo apenas 

alguns deles e convido as leitoras e os leitores a dar continuidade 

a essa proposta de revisão da nossa tradição e dos nossos 

currículos: 

1) Quando abordamos a formação da língua portuguesa, 

frequentemente circunscrevemos as contribuições das línguas 

indígenas e africanas ao léxico, ao vocabulário. De um lado, 

temos o problema da invisibilização de toda uma gama de 

alterações na língua portuguesa realizadas pela influência dos 

idiomas africanos e indígenas. Para saber mais sobre isso é 
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possível consultar o livro O português afro-brasileiro (2009) 

organizado pelo professor Dante Luchesi. Do outro lado, não 

damos o devido valor para o léxico. O vocabulário tem a ver com 

os nossos sentidos de mundo, com todo um sistema simbólico 

que constrói nossos lugares na sociedade e que cria também um 

outro com o qual vamos nos parecer ou nos diferenciar. No 

debate a respeito das palavras que empregamos, existe uma 

grande oportunidade de repensar nosso repertório vocabular e 

rejeitar uma gama de termos e expressões que rebaixam a 

existência negra a uma categoria inferior e que promovem, na 

vida de pessoas negras, auto depreciação e distanciamento de sua 

identidade racial desde a infância.  

2) Grande parte dos currículos escolares trazem o tópico 

variação linguística ao longo de toda a educação básica. Muitas 

vezes, nesse momento, falares populares, que não fazem parte da 

norma de prestígio, são racializados, mesmo que não de forma 

explícita. É nessa hora que letras de rap, funk e outros gêneros 

textuais e artísticos aparecem no livro didático e somente ali têm 

espaço, por se tratarem de um desvio ao padrão. Explicar aos 

alunos que ridicularizar essas variantes do português é uma forma 

de preconceito linguístico não dá conta de tirar o rótulo de 

incorreção e incompletude no uso da língua. 

3) O ensino de literatura se preocupa muito pouco em 

trabalhar com a língua portuguesa falada e escrita por pessoas 



175 
 

negras e indígenas. Carolina Maria de Jesus entra nesse bojo a 

partir de um olhar quase paternalista e extremamente 

estereotipado que a colocam como um elemento exótico na nossa 

literatura, enquanto textos canônicos que trazem o racismo 

impregnado em sua linguagem sequer são questionados.  

4) Cito ainda a fala recorrente de que a norma de prestígio é 

ensinada na escola porque o acesso a essa variedade da língua 

daria a chance de mobilidade social. Ou seja, dominando a norma 

das elites brancas (norma essa criada no seio de uma nação negra) 

jovens negros e negras poderiam sair do seu lugar de 

subalternidade acessando melhores empregos, faculdade etc. 

Precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Essa fala deve levar 

em conta o que existe de verdadeiro nela: o racismo é um 

impeditivo para que alguns falares brasileiros sejam considerados 

adequados em determinados espaços sociais. Por outro lado, se 

pensamos no racismo como estruturante desta sociedade, veremos 

que passar pela educação formal e aprender a variedade de 

prestígio da língua portuguesa ainda é insuficiente, uma vez que a 

negritude que marca os corpos dos sujeitos chega primeiro do que 

qualquer outra marca de classe, território ou escolaridade. 

Portanto é preciso ter responsabilidade quando essa discussão for 

aberta em sala de aula.  

Pensando a partir do conceito de Sueli Carneiro (2005), 

esse processo de afirmação de uma matriz cultural como única 
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capaz de oferecer futuro e sobrevivência é uma forma de 

epistemicídio, ou seja, assassinato dos conhecimentos produzidos 

por um determinado grupo. O que, no fim, é um assassinato do 

ser e da identidade. Nesse sentido, o racismo linguístico afasta a 

pessoa daquilo que a identifica como negra. Como disse Gabriel 

Nascimento em seu livro Racismo linguístico “é na língua que a 

negação passa a primeiro existir. O ‘eu não sou negro, sou 

moreno’, ou ‘você não é negro’ são formas de se admitir a 

concessão de um espaço de negação produzido e imposto pela 

branquitude” (2019, p. 29). 

Lélia Gonzalez reivindicava, já nos anos 80, que o 

português brasileiro é herança das influências das línguas 

africanas, o pretuguês.  

 

Só que, na hora de mostrar o que eles 

chamam de “coisas nossas”, é um tal de 

samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, 

umbanda, escola de samba e por aí afora. 

Quando querem falar do charme, da beleza da 

mulher brasileira, pinta logo a imagem de 

gente queimada da praia, de andar rebolativo, 

de meneios no olhar, de requebros e 

faceirices. E culminando, pinta este orgulho 

besta de dizer que a gente é uma democracia 

racial. Contraditório, né? Na verdade, para 

além de outras razões, reagem dessa forma 

justamente porque a gente pôs o dedo na 

ferida deles, a gente diz que o rei tá pelado. E 
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o corpo do rei é preto e o rei é Escravo. 

(2020, p. 97) 

 

Nesse texto, intitulado “Racismo e sexismo na cultura 

brasileira”, Lélia Gonzalez denuncia a fetichização branca sobre 

os corpos negros e mostra como isso se dá também na linguagem. 

É importante notar que a pensadora opta por usar essa língua que 

ela chama de pretuguês tanto em suas falas públicas, como em 

seus textos escritos, dando validade à variedade da língua que ela 

e grande parte da população identificam como língua materna. 

Sua provocação se dá na forma e no conteúdo do seu texto e nos 

sugere a reflexão em torno do que a cultura brasileira fez com os 

insumos africanos e indígenas, descartando a reparação histórica 

necessária e omitindo toda dor que envolve os processos de 

aquisição de uma língua racista.  

Retomando o debate de como a literatura contribui para a 

manutenção do racismo linguístico, recorro ao texto “Da 

representação à auto-apresentação da mulher negra na literatura 

brasileira”, de Conceição Evaristo, publicado pela revista 

Palmares no ano de 2005:  

 

Uma leitura mais profunda da literatura 

brasileira, em suas diversas épocas e gêneros, 

nos revela uma imagem deturpada da mulher 

negra. Um aspecto a observar é a ausência de 
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representação da mulher negra como mãe, 

matriz de uma família negra, perfil delineado 

para as mulheres brancas em geral. Mata-se 

no discurso literário a prole da mulher negra. 

Quanto à mãe-preta, aquela que causa 

comiseração ao poeta, cuida dos filhos dos 

brancos em detrimento dos seus. Na ficção, 

quase sempre, as mulheres negras surgem 

como infecundas e portanto perigosas. 

Aparecem caracterizadas por uma 

animalidade como a de Bertoleza que morre 

focinhando, por uma sexualidade perigosa 

como a de Rita Baiana, que macula a família 

portuguesa, ambas personagens de O Cortiço, 

(1890) de Aloísio de Azevedo, ou por uma 

ingênua conduta sexual de Gabriela, em 

Gabriela, Cravo e Canela, (1958) de Jorge 

Amado, mulher-natureza, incapaz de entender 

e atender determinadas normas sociais.  

 

Para criar essas personagens citadas por Conceição 

Evaristo, os autores lançaram mão de termos pejorativos e 

racistas, além de enfatizar que essas mulheres não compreendem 

as chamadas normas sociais. Ou seja, não dominam a linguagem 

que rege a cultura hegemônica. A beleza de Rita Baiana, por 

exemplo, é animalizada e demonizada a partir de uma linguagem 

que ecoa a hipersexualização da mulher negra, a desumaniza e 

confirma o estereótipo da mulata fogosa. Tendo isso em mente, é 

necessário estar permanentemente em estado de alerta a respeito 

das abordagens linguísticas e literárias em sala de aula. Que 

autorias são privilegiadas? Que noções de humanidade são postas 
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em jogo nessas obras? Que escritores e escritoras – quais 

discursos, quais poéticas – precisam entrar no nosso 

planejamento curricular e passar a ser parte das nossas 

referências? 

 

Algumas palavras finais 

 

A discussão que daria conta de aprofundar o tratamento 

racializado ao estudo da língua portuguesa não cabe neste artigo e 

ainda necessita de muita pesquisa e trabalho colaborativo. 

Promover alterações significativas em tradições abraçadas e 

defendidas pelos grupos dominantes é uma tarefa coletiva que 

exige fôlego e compromisso. Não acredito em uma solução 

prática para o racismo e seus inúmeros tentáculos, mas sim em 

uma diversidade de estratégias nossas para criar novas narrativas, 

cada vez menos colonizadas. 

Com isso em mente, é possível citar algumas ações 

imediatas, como comparar os textos canônicos da tradição com 

obras contemporâneas escritas por pessoas negras e rever as listas 

de leituras obrigatórias a fim de torná-las mais diversas. Textos 

produzidos por pessoas negras devem ser utilizados como 

material pedagógico e divulgados à exaustão para minimamente 

estarem próximos da popularidade que os chamados clássicos 
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possuem, buscando oferecer outras perspectivas sobre o povo 

brasileiro e a negritude, perspectivas positivas em relação à nossa 

ancestralidade, beleza e intelectualidade. Cito trechos de contos 

de Conceição Evaristo à guisa de exemplo e incentivo para que 

sua obra, nosso clássico da literatura negro-brasileira, seja lida e 

reconhecida:  

 

Mulheres, ambas se pareciam. Altas, negras e 

com dezenas de dreads a lhes enfeitar a 

cabeça. Ambas aves fêmeas, ousadas, 

mergulhadoras na própria profundeza. (2015, 

p. 57) 

Pouquíssimos fios de cabelos brancos 

avançavam buscando criar um território 

próprio em sua cabeça. Escolheu esses fios, 

puxou-os querendo destacá-los entre os 

demais. Imaginou-se com os cabelos brancos 

sobre o rosto negro. Seria bela como a Velha 

Domingas lá das Gerais. (2015, p. 64) 

Halima em solo africano, lugar impreciso por 

falta de informações históricas, portanto vazio 

de nossa história e nossa memória, pertencia a 

um clã, em que um dos signos da beleza de 

um corpo era o cabelo. A arte de tecer cabelos 

era exercida por mulheres mais velhas que 

imprimiam aos penteados as regras sociais. 

(2016, p. 49) 

 

Tenhamos atenção para a forma como as personagens são 

descritas. Aquele elenco de termos racistas e eugenistas (morena, 
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mulata, parda, lábios carnudos, fogosa etc.) são substituídos por 

formas que evocam a beleza e não a sexualização. Ao ler os 

contos, percebe-se que a autora evita o excesso de detalhamento 

dos corpos e com isso evita reforçar estereótipos. Além do mais, 

sendo uma escritora que traz todo um conjunto de referências 

africanas e afro-brasileiras para sua obra, é de se esperar que sua 

ficção apresente personagens negras a partir da diversidade e da 

complexidade, evocando um rico repertório descritivo. Vejamos, 

por exemplo, como os cabelos são retratados: “dezenas de 

dreads”, “cabelos brancos sobre o rosto negro”, “arte de tecer 

cabelos”. Em uma sociedade que naturaliza a linguagem violenta 

a respeito dos cabelos de característica afro, essas palavras 

poéticas trazem algo de novo e positivo, algo extremamente 

importante para o fortalecimento coletivo e individual das 

identidades negras. 

O trabalho com a linguagem proposto por escritoras e 

escritores como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Itamar Vieira 

Júnior, Eliana Alves Cruz, Nei Lopes, Esmeralda Ribeiro (e 

tantos outros nomes da literatura negro-brasileira) é humanizador 

e precisa estar acessível às pessoas negras para que saibamos que 

existem outras formas de usar uma língua imposta, mas que 

também é nossa, porque foi trabalhada e modelada pelos idiomas 

dos nossos ancestrais. 
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Da “questão indígena” às “questões indígenas”: temas 

sensíveis nas escolas 

Ana Paula Massadar Morel* 

 

Aprofundar a temática indígena nas escolas é uma demanda 

urgente e que precisa ser amplamente debatida. Um avanço 

considerável é a Lei 11.645, de 2008, que define a 

obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileiras, 

africanas e indígenas na educação básica. No entanto, tal 

legislação ainda encontra muitos desafios para ser colocada em 

prática no cotidiano das escolas. Nesse caminho, é importante 

destacar os diferentes sentidos presentes nas escolas, com suas 

contradições e complexidades. Por um lado, as diferentes 

disciplinas das ciências humanas no âmbito escolar estiveram, 

por muito tempo, empenhadas em defender um projeto de nação 

assimilacionista, a partir dos valores do homem branco, tidos 

como universais. Por outro lado, nos dias de hoje, a escola é cada 

vez mais convocada a ensinar sobre os preconceitos e racismos, 

assim como sobre os saberes dos diferentes povos. As lutas dos 

povos indígenas e antirracista têm tido um papel fundamental 

 
* Professora da Faculdade de Educação na Universidade Federal Fluminense 
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para questionar o viés colonizador, muitas vezes presente no 

conhecimento escolar. 

Nesse sentido, discutir a questão indígena nas escolas é 

importante, pois existem, ainda hoje, graves violências sofridas 

pelos povos indígenas – e, muitas vezes, as próprias instituições 

educativas podem ajudar a reproduzir estas violências. Tal ponto 

envolve índios e não índios, pois diz respeito ao apagamento das 

diferenças e à manutenção do colonialismo em uma sociedade 

etnocida como a nossa. Podemos ir ainda mais além, ao afirmar 

que as questões indígenas devem ser trabalhadas nas escolas 

também por sua contemporaneidade, por partirem de profundos 

conhecimentos acumulados pelos diversos povos, apontando 

reflexões fundamentais para a crise sanitária e civilizacional que 

vivemos hoje.  

No entanto, é possível perceber que as questões indígenas 

ainda aparecem de maneira tímida, sendo mobilizadas, em geral, 

via atitude individual de um professor interessado no tema, e não 

por uma ação institucional, ampla e coletiva. Além disso, os 

currículos das universidades que formam os professores são, 

muitas vezes, pouco voltados para temática. Por conta desses e de 

outros fatores, vemos que, para além da temática indígena ser 
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ainda pouco mobilizada, o modo como ela aparece não mudou 

muito nas últimas décadas.32  

Há uma maneira corriqueira de abordar a temática indígena 

na escola, que se restringe a ações pontuais no famoso “dia do 

índio”. Nessa ocasião, é comum que as crianças sejam pintadas e 

usem penas, o que acaba reproduzindo uma imagem superficial 

do índio genérico e folclorizado (PALADINO & RUSSO, 2016). 

Tais ações acabam por não dar conta da enorme diversidade das 

mais de 305 etnias existentes no Brasil. 

Para que as questões indígenas possam estar presentes na 

escola é preciso transformar seu viés monocultural. A escola tem 

origem, como instituição, no projeto moderno ocidental e pode 

reproduzir seu caráter disciplinador, cumprindo um papel 

colonizador em diferentes momentos da história, especialmente 

na relação com os povos indígenas. Nesse âmbito, há um vasto 

debate sobre as potencialidades e limitações da educação escolar 

para povos indígenas. Um fator que deve ser considerado é que 

muitos povos indígenas têm a oralidade e as transformações 

corporais como parte fundamental das práticas educativas. Essas 

podem ser incompatíveis com a constituição da escola focada na 

linguagem escrita e na domesticação dos corpos.  

 
32 Sobre isso, ver interessante pesquisa realizada por Mariana Paladino e Kelly 

Russo (2016) com professores da rede pública básica do estado do Rio de 

Janeiro sobre a implementação da Lei 11.645. 
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Diante dessa realidade, pensadores indígenas, como Eliel 

Benites (2014) e Daniel Munduruku (2012), têm encontrado 

distintas respostas para pensar se é possível construir uma 

educação escolar para os povos indígenas que não reproduza um 

papel colonizador. Esses desafios acabam sendo trazidos e 

traduzidos também para o contexto das escolas dos não-índios. 

Como as escolas podem compor com os diferentes saberes? 

Como trazer para o espaço escolar as ricas e profundas 

concepções e práticas indígenas? É possível deixar as vozes 

indígenas se fazerem presentes nas escolas? Compreendemos que 

a escola tem seu sentido mais potente quando possibilita alargar a 

experiência, propiciando contato não apenas com os 

conhecimentos científicos, mas também com o conhecimento de 

outros povos, com outras maneiras de ver e viver. 

A temática indígena na escola, considerando ainda o 

contexto de acirramento político atual no Brasil, está atravessada 

por “temas sensíveis” (MÉVEL E TUTIAUX-GUILLON, 2013). 

Os “temas sensíveis” são considerados “questões quentes”, 

“vivas” ou “controversas”, que estão em disputa na sociedade e 

trazem desafios para o cotidiano do professor. Eles mobilizam 

afetos, por vezes divergentes, algumas vezes até posições de ódio, 

mas também posições contra a injustiça. A temática indígena é 

um tema sensível pois mobiliza preconceitos e luta de uma 
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minoria contra esses preconceitos. Uma luta que se dá não apenas 

pela sua sobrevivência, mas para defender sua própria existência.  

Um caminho para abordar os temas sensíveis é justamente 

abrir a sala de aula para as controvérsias e a escuta, sem se eximir 

de uma discussão ancorada nos diferentes saberes, que 

desconstrói o preconceito (GIL & EUGÊNIO, 2018). Nesse 

sentido, apresentamos alguns aspectos controversos sobre os 

povos indígenas. 

 

Três pontos sensíveis 

 

Destacamos três pontos sensíveis sobre os povos 

indígenas que nos parecem fundamentais para serem trabalhados 

em sala de aula. O primeiro deles é apontado no livro chamado 

Quebrando Preconceitos (2014), de Mariana Paladino, Célia 

Collet e Kelly Russo, que discute justamente alguns preconceitos 

em relação aos povos indígenas comuns ao universo escolar. Uma 

das questões abordadas pelas autoras é: “O índio verdadeiro é 

aquele que vive pelado nas florestas?” Há um preconceito 

bastante difundido que se baseia na ideia de que os povos 

indígenas para serem autênticos devem ser exatamente como os 

povos indígenas do período pré-colonial. Nessa lógica, estes 

povos seriam atrasados, primitivos e, por isso, devem ser 

assimilados. A condição indígena seria um estado transitório a ser 
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superado em vista da integração de um só povo brasileiro. Então, 

se um indígena usa um celular, uma calça jeans ou está envolvido 

com a política, ele já deixaria de ser indígena. Como se o 

indígena, para manter seu pertencimento étnico, devesse ficar 

preso no passado, enquanto sabemos que tal exigência não é feita, 

por exemplo, em relação a um português europeu. Não há 

nenhuma expectativa de que um português do século XXI tenha 

as mesmas práticas culturais de um português que chegou nas 

caravelas no continente americano. Nessa visão colonizadora, é 

como se os indígenas tivessem sempre deixando de ser indígenas 

e não houvesse possibilidade de voltar a ser indígena.33  

Sobre tal ponto sensível, nos parece interessante provocar 

os estudantes para a ideia de que todos os povos estão em 

constante transformação. Nesse sentido, Eduardo Viveiros de 

Castro (2002), chama atenção justamente para o viés 

“antropofágico” dos povos indígenas. Recuperando a obra do 

escritor modernista Oswald de Andrade (2011), o antropólogo 

aponta como a antropofagia, um dos maiores signos de barbárie 

para a civilização ocidental, carregaria uma profunda filosofia. 

Ainda que o rito antropófago de comer a carne do inimigo não 

esteja mais presente nos povos indígenas contemporâneos, existe 

uma filosofia antropofágica voltada para a alteridade, para 

 
33 Com isso, são desconsiderados todos os importantes processos de 

reemergência étnica que ocorreram no Brasil nas últimas décadas. 
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devorar os “outros”, que persiste. Diferente da lógica da 

civilização ocidental, voltada para si, onde a definição da 

identidade é o mesmo, a antropofagia possibilitaria uma 

transformação contínua na relação com os brancos sem 

necessariamente levara um processo de assimilação dos povos 

indígenas. A releitura do canibalismo tupi aponta não para uma 

“síntese original”, “brasileira” ou mestiça”, mas justamente para 

um interesse pela “posição do inimigo”, pela diferença 

(VIVEIROS DE CASTRO, 1986). De acordo com a lógica 

antropofágica, seria possível, portanto, se apropriar, por exemplo, 

de tecnologias, ou de outros atributos do mundo branco, a partir 

dos seus próprios termos, sem deixar de ser indígena.34 Os povos 

indígenas não teriam sua existência subordinada à sociedade 

nacional. 

Chegamos, então, a outro ponto sensível que também está 

vinculado a um olhar assimilacionista: considerar os povos 

indígenas como “os primeiros brasileiros”, privilegiando a 

dimensão do Estado-Nação sobre os índios, inclusive ao tratar do 

período anterior à colonização. Eduardo Viveiros de Castro 

(1999) assinala como há duas interpretações conflitantes do que 

significa “ser índio” no “Brasil”: uma, que se refere aos “índios 

no Brasil”, dando ênfase à condição indígena destes povos, para 

 
34 Discutir a temática indígena, a partir do diálogo com o movimento 

modernista antropofágico, possibilita um trabalho trans/interdisciplinar com 

diferentes áreas, como literatura, história, sociologia. 
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além e apesar do Estado-Nação; outra, que se refere a “índios do 

Brasil”, e privilegia a dimensão brasileira dos índios que vivem 

no Brasil. A primeira interpretação nos parece bastante profícua 

para ser explorada em sala de aula, pois permite deslocar a ideia 

dos índios como, antes de tudo, “brasileiros”, para pensar os 

povos indígenas a partir de suas próprias questões. Nesse sentido, 

passamos da “questão indígena” para as “questões indígenas”, 

entendendo que a relação entre índios e brancos é apenas uma das 

relações (e não necessariamente a mais importante) na rede de 

relações que os povos indígenas estabelecem com humanos e 

não-humanos. Tal interpretação não desconsidera os efeitos 

desastrosos da violência colonial, mas busca não reproduzi-los, 

dando ênfase às vozes indígenas.  

Compreendemos que, ao privilegiar às “questões indígenas” 

no processo educativo, nos aproximamos necessariamente da 

terra. Chegamos, então, a nosso terceiro ponto sensível. Há um 

discurso preconceituoso de que os índios são grandes 

proprietários, associando-os a uma ameaça à proteção da terra. 

Esse discurso está equivocado não apenas pela pouca quantidade 

de terra destinada aos povos indígenas,35 mas também pelo fato 

de que as terras indígenas são bens da União, destinados ao uso 

exclusivamente indígena. Os povos indígenas não têm 

 
35 Sobre a importância e extensão das terras indígenas ver: 

https://pib.socioambiental.org/pt/Localiza%C3%A7%C3%A3o_e_extens%C3

%A3o_das_TIs 
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propriedade, mas o direito à posse permanente das terras que 

tradicionalmente ocupam. A Constituição de 1988 é inovadora ao 

afirmar não apenas o direito à diferença dos povos indígenas, 

como também define que os direitos dos índios sobre as terras são 

de natureza originária, isto é, são anteriores à formação do 

próprio Estado.36  

Buscando discutir quem está ameaçando as florestas, nos 

parece interessante a fala do xamã e pensador yanomami, Davi 

Kopenawa (2019, s/p): 

 

Nosso Brasil é tão grande – muito grande! – e 

uma pessoa só quer todo o Brasil para ficar 

poderoso. Os invasores e garimpeiros não têm 

terra. Garimpeiro não tem emprego para 

plantar, cuidar dos filhos, criar os filhos. 

Como eles não têm emprego, eles invadem as 

nossas Terras Indígenas. (...) quem é que está 

desmatando a floresta amazônica? O boi. O 

boi manda. Porque boi precisa se alimentar. 

Então, é por isso que fazendeiro desmata a 

floresta amazônica. (...) A mineração derruba 

as árvores, vai empurrando tudo, tirando a 

pele da terra. (...) Eu conto tudo o que precisa 

ser protegido, preservado e respeitado. Porque 

para mim, desde pequeno, encontrei a beleza 

da nossa ecologia. Eu cresci junto com ela... 

Então, vamos conservar o coração da terra. 

Vamos cuidar como se cuida da nossa família. 

 
36 A Constituição de 1988 define “aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam” (art. 231). 
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A floresta, ela é ligada a nós como irmão, 

como família. 

 

Neste pequeno trecho, Kopenawa explicita quem está 

atacando as florestas: a mineração e o agronegócio. Tais 

empreendimentos do homem branco provocam uma destruição 

desenfreada, que é muito diferente da relação orgânica que os 

povos indígenas têm com a terra. Ao trazer as “questões 

indígenas” para escola, podemos mostrar o forte sentido que a 

terra tem para estes povos, não como um mero recurso, mas 

ancorada em uma dimensão cosmológica e política fundamental. 

Como afirma Bruce Albert (1995), a luta pela terra não garante 

unicamente a perenidade de um espaço físico imprescindível para 

a existência física dos povos indígenas em questão, mas, também, 

preserva da destruição uma trama de coordenadas sociais e de 

intercâmbios cosmológicos que constituem e asseguram sua 

existência. 

 

Questões indígenas na pandemia 

 

Ao pensar as questões indígenas não apenas como parte do 

passado pré-colonial, mas como contribuições contemporâneas 

para nosso mundo, nos deparamos com os alertas de pensadores 

indígenas, em relação à grave crise sanitária e civilizacional que 
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vivemos. Alertas que, mesmo partindo de referenciais distintos, 

se conectam com as constatações de diversos cientistas que têm 

apontado para a relação entre o surgimento de epidemias e o 

desmatamento.37  

Partindo do conhecimento acumulado do seu povo, Davi 

Kopenawa (2015) afirma que o “povo da mercadoria” (os 

brancos) tem destruído as florestas e provocado doenças. Para o 

xamã, as grandes epidemias (xawara) enfrentadas por seu povo 

viriam da fumaça proveniente dos garimpos, que seriam espíritos 

causadores de doenças. A destruição do “povo da mercadoria” é 

tão grande que oxawara parece se voltar também contra os 

próprios brancos neste momento. De acordo com os yanomami, a 

floresta não está vazia ou morta, mas é composta por uma rede 

relações entre espíritos, chuva, rios, peixes. 

Em artigo sobre as teorias do povo hunikuin em relação à 

pandemia da Covid-19, Els Lagrou aponta que, para este povo, o 

adoecimento é causado porque caças e peixes (especialmente os 

morcegos) enviam seu nisum (uma dor de cabeça mortífera) para 

se vingar da destruição de seu habitat, a floresta. A antropóloga 

argumenta (2020, s/p): 

 

 
37 Sobre a relação entre desmatamento e surgimentos de epidemias, ver a 

entrevista de María Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da 

OMS: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-06/70-dos-ultimos-surtos-

epidemicos-comecaram-com-o-desmatamento.html. 
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As regras de dieta e de negociação em torno 

da caça apontam para um saber acumulado, 

por parte dos povos da floresta, do potencial 

patogênico dos animais. Estes possuem seus 

próprios hábitos e habitats que precisam ser 

respeitados se quiserem que a caça não se vire 

contra o caçador. 

 

Os hunikuin sabem que é preciso ter cuidado na relação que 

se estabelece com os seres da floresta. Em caminho semelhante, 

Ailton Krenak (2019) aponta para as nefastas consequências da 

suposta separação entre a humanidade e a natureza provocada 

pela civilização ocidental. Os seres humanos estariam 

enfraquecendo sua relação imanente com o organismo vivo que é 

a terra. Na região de Chiapas, no México, o povo maya tzotzil, 

organizado no movimento zapatista, coloca a importância de 

respeitar os deuses (yajval), que são donos dos lugares 

importantes do mundo, como a terra, os rios, animais, montanhas 

(MOREL, 2018). Para os tzotzil, se não dialogamos com os 

deuses, eles podem se voltar contra nós.  

Estes são alguns exemplos de muitos que mobilizamos 

conhecimentos dos diferentes povos indígenas, para quem a terra 

é habitada por uma multiplicidade de seres (espíritos, deuses, 

animais, rios etc.), com os quais é preciso dialogar e ter cuidado. 

Nesse sentido, a própria origem da pandemia da Covid-19 não 
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seria uma surpresa, já que, quando os brancos agridem os seres da 

floresta e seu habitat, esses seres podem reagir de alguma forma. 

Os povos indígenas vêm alertando há tempos que 

precisamos escutar os seres da terra, recuperar esse vínculo, parar 

urgentemente a destruição provocada por uma parte de 

humanidade, mas que afeta toda ela, principalmente, os mais 

vulneráveis. 

Trazer essas e outras questões indígenas para as escolas 

possibilita uma reflexão sobre os efeitos das ações do “povo da 

mercadoria” no planeta, a partir de conhecimentos diversos. 

Enquanto questões contemporâneas, dialogam com angústias, 

inquietações e esperanças de estudantes e professores. Ao 

tratarmos não apenas da questão indígena, mas também das 

questões indígenas, provocamos um alargamento das 

experiências educativas, que permitem deslocar o olhar 

colonizador. Quando nossa imaginação política está sufocada por 

todos os lados, as questões indígenas parecem poder ampliá-la. 
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A escola como lugar de apropriação da arte 

Leandro Tartaglia* 

 

Introdução 

 

A partir do Renascimento, a arte foi fundamental para a 

evolução do pensamento ocidental na Europa, responsável, 

inclusive, pelo desenvolvimento técnico-científico e seu projeto 

colonizador. As revoluções tecnológicas que se sucederam e 

definiram as bases do capitalismo estabeleceram paralelamente os 

limites epistêmicos do conhecimento determinando, inclusive, 

fronteiras explícitas entre os campos da arte, da filosofia e da 

ciência. Definiram também que esses saberes hegemônicos 

seriam universais, sobrepondo toda e qualquer forma de 

conhecimento e entendimento da realidade que não levasse em 

consideração pressupostos balizadores do mundo ocidental, como 

a oposição entre a cultura e a natureza. Mais especificamente, os 

fundamentos da cultura etnocêntrica europeia moderno-colonial. 

A arte, assim como a ciência e a filosofia, foi constituída 

hierarquicamente como instrumento de imposição da 

colonialidade/ modernidade sob a forma de saberes hegemônicos 

(MIGNOLO, 2003). Essa construção epistêmica e geopolítica é 

responsável pela determinação das estruturas de poder que 

 
* Doutor em Geografia (UFF), professor do Departamento de Geografia do 

Colégio Pedro II e grafiteiro. 
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organizam o pensamento eurocêntrico e as sociedades moderno 

ocidentais a qual o Brasil faz parte. Parece fundamental ressaltar 

essa segmentação epistêmica como um elemento de 

problematização da existência humana diante dos desafios sociais 

e ambientais do mundo contemporâneo. Construção epistêmica 

essa, que justamente aprofunda as desigualdades traçando 

fronteiras rígidas e hierárquicas dentro das sociedades a partir do 

racismo, da xenofobia, do machismo e da exclusão. 

Nas margens e periferias do capitalismo que se multiplicam 

na atualidade, outras experiências e sentidos da arte se 

manifestam no próprio cotidiano sendo, infelizmente, tornadas 

invisíveis, a partir do que Boaventura S. Santos (2010) classifica 

como pensamento abissal. Reconhecer essas experiências e 

sentidos, que constituem a própria estética da periferia, permite 

resgatar o debate sobre a produção de cultura nas margens do 

mundo contemporâneo, tendo em vista questões urgentes que 

impactam diretamente essas populações e seus ambientes. Do 

ponto de vista ontológico, que se mostra igualmente um 

posicionamento político mais horizontal e autônomo, é possível 

questionar: a arte pode ser entendida como um elemento 

estruturador dos modos vida e compor essas concepções 

espaciais? De que arte estamos falando afinal? 

Mutirões de graffiti promovidos em favelas e comunidades 

periféricas do Rio de Janeiro (TARTAGLIA, 2014) sinalizam 
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experiências estéticas que se encontram na periferia das grandes 

cidades brasileiras e apresentam um deslocamento espacial/ 

conceitual da arte. Mais do que um evento artístico, mutirões 

como os da Vila Operária em Duque de Caxias (RJ), demonstram 

a capacidade de conceber e organizar o espaço, ainda que de 

forma temporária, a partir da cultura como potência estética e 

pedagógica regenerativa. O graffiti integrado à arquitetura da 

favela promove uma ressignificação da paisagem local, torna-se 

uma ação política tendo em vista a maneira com as favelas são 

vistas e tratadas a partir da construção estereotipada do 

imaginário social. Para além das experiências urbanas, é preciso 

dimensionar onde e como se manifestam essas expressões 

artísticas, de tal modo que permitam a descolonização das artes e 

a subversão epistêmica do espaço que elas devem (ou não) 

ocupar.  

O objetivo deste artigo é compreender o olhar artístico 

como um dos elementos responsáveis pela concepção de espaços 

periféricos a partir de uma perspectiva descolonial. Busca-se, 

portanto, identificar e compreender como determinadas 

experiências estéticas criadas nas periferias brasileiras promovem 

um conjunto de epistemologias do sul (SANTOS, 2010) que 

interfere diretamente no modo como os espaços se constituem. O 

debate visa repensar o sentido da arte a partir das periferias, onde 

busca-se, metodologicamente, observar o encontro de grupos 
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sociais considerados marginais ao desenvolvimento e ao 

progresso do mundo ocidentalizado. Nesse sentido, uma forma de 

descolonizar a arte, sua espacialidade e sua temporalidade, seria 

identificar os diferentes níveis de materialização e seus sujeitos. 

Esta análise busca dimensionar as convergências e os limites de 

ação que possibilitem, enquanto proposta, outras formas de 

apropriação da escola no âmbito da arte e da cultura. 

 

Periferias e estéticas marginais 

 

Compreender a estética que nasce nas periferias é ir além 

da sua interpretação como uma produção conceitual do que se 

entende como arte, ou que define a arte a partir de um objeto ou 

de seu local de exposição. Ela é parte estruturante da cultura, dos 

modos de vida e das concepções espaciais, isto é, ela representa a 

própria existência do seu povo e sua poiesis. Tal concepção de 

arte e cultura não se distingue da própria natureza, tornando-se 

parte dos ambientes a qual estão inseridos. Nesse ponto de vista é 

fundamental a perspectiva de cultura e natureza que os povos 

originários das Américas trazem a partir do seu Bem Viver 

(ACOSTA, 2016). Igualmente necessário para essa dimensão 

filosófica epistêmica é a perspectiva de ancestralidade apontada 

por Lélia Gonzalez (1988), ao definir a Amefricanidade como 
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potência de luta política criativa e afirmação de identidades 

afrocentradas. 

É possível dizer que a arte que nasce nas periferias vai 

além do seu sistema de objetos, como diria Milton Santos (2006). 

Ela apresenta uma dimensão espacial importante ao se fazer 

presente também no sistema de ações e intencionalidades dos 

seus sujeitos. A estética das periferias é descolonial quando 

estabelece uma poiesis, isto é, a maneira pela qual as 

manifestações culturais se expressam como arte e artesania, 

caracterizando seu próprio saber-fazer como vemos em 

comunidades tradicionais amazônicas (MALHEIRO et. al., 

2021). Dito de outra forma, é a arte e a técnica não 

compartimentadas e separadas socialmente dos elementos que 

compõem a vida cotidiana como a natureza, o trabalho, a 

educação, os rituais, o lazer, os relacionamentos e a política. 

O evento chamado Street River na comunidade ribeirinha 

da Ilha do Combu (PA), possibilita uma análise de como uma 

manifestação artística ressignifica a periferia urbana, e resulta do 

encontro de diferentes sujeitos e práticas. O lugar como 

experiência do encontro, como diria Doreen Massey (2000), é 

fundamental para pensarmos as trocas e as potencialidades que se 

estabelecem entre grafiteiros e comunidade ribeirinha em um 

contexto urbano amazônico. Nesse caso, o lugar que se origina a 

partir do encontro de duas culturas periféricas, coloca em debate 
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os limites e as convergências do urbano e do rural, questionando 

suas dimensões epistêmicas e ontológicas. Potencializa a 

visibilidade de seus sujeitos, demandas e representações nas 

paisagens, tornando pública sua própria concepção política de 

sociedade e de natureza (RIVERA CUSICANQUI, 2010). Sendo 

assim, o lugar a partir das periferias possibilita o rompimento das 

fronteiras epistêmicas para se repensar os paradigmas do mundo 

moderno colonial (tais como sociedade x natureza, ancestral x 

moderno, urbano x rural, educação x política, arte x ciência).  

Do ponto de vista metodológico, a investigação sugere uma 

geografia própria, voltada para identificar onde ocorrem essas 

intervenções artísticas. Lugares cuja afirmação de uma estética da 

periferia torna-se visível a partir de ações coletivas que 

possibilitam reelaborações dos espaços periféricos no Brasil. 

Pensar no planejamento ou na reestruturação dos espaços a partir 

da arte periférica pode significar uma descolonização da própria 

ciência geográfica com seus tradicionais conceitos operacionais 

(epistemologia) e sua relação sujeito-objeto (metodologia).  

Propomos uma desobediência epistêmica e poética, como 

diria Grada Kilomba (2019), no âmbito da geografia e das artes. 

Se a arte contemporânea fundamenta-se no conceitual; qual 

epistemologia possibilita diálogos com os questionamentos aqui 

levantados? Uma autentica percepção no sentido de compreender 

a arte como elemento constituinte e constituidora dos espaços 
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periféricos. Uma arte ambientalizada que não distingue a natureza 

da cultura, e que está, portanto, integrada às cosmologias e ao 

saber-fazer dos povos e culturas que sempre estiveram à margem 

da dinâmica do capitalismo. É possível imaginar uma dimensão 

pedagógica que não separa arte, ecologia e política, através de 

ambientes de imersão como fez outrora o tropicalismo de Hélio 

Oiticica? A questão está, portanto, localizada espacialmente e 

conceitualmente nas periferias para além dos seus estereótipos. 

Uma verdadeira subversão epistêmica.  

O povo ribeirinho da Ilha do Combu, na periferia fluvial de 

Belém, apresenta essa possível realização. Estamos falando de 

espaços que estão em constante elaboração a partir do 

pensamento subalterno e seus desafios cotidianos, cuja geografia 

se apresenta no movimento dos seus sujeitos e na tensão das 

fronteiras impostas ao conhecimento e a vida.  

 

Os deslocamentos espaciais da arte 

 

Marcel Duchamp reinventa o conceito de arte e sua 

produção no início do século XX a partir do que ele mesmo 

chamou de ready-made. Vinculado às vanguardas modernistas 

europeias, Duchamp foi um importante artista plástico ligado ao 

movimento Dadaísta. Ao propor a obra denominada “A Fonte”, 

um simples mictório, sem intervenções, deslocado para ocupar 
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uma galeria de exposição de arte, Duchamp altera o sentido de 

arte até então existente. Propõe que um objeto do cotidiano pode 

obter o estatuto de arte desde que deslocado espacialmente de sua 

origem para um local específico que lhe agregue valor artístico. 

A proposta revolucionou o mundo da arte, criando uma 

repercussão profunda na maneira como os artistas produziram e 

expuseram suas obras a partir de então. A crítica de Duchamp 

questionava o papel de museus e galerias de arte como espaços 

dotados de grande poder simbólico, capazes de potencializar o 

valor (ou de desqualificá-los caso ali não estivessem) tanto dos 

objetos expostos como de seus criadores. Com isso, as artes 

plásticas aprofundam a dimensão conceitual de representação e 

simbolismo. 

O que capacitava (ou capacita nos dias de hoje) um artista a 

fazer parte desses espaços em detrimento de tantos outros? Sua 

técnica, sua criatividade ou a beleza de suas obras? Em todos os 

casos a avaliação demonstra sempre um critério subjetivo e 

excludente. O artista demonstrou, portanto, como a arte 

posicionada nesses espaços relativamente reclusos é capaz de 

seccionar o seu papel na esfera pública da cultura submetida ao 

controle seletivo de curadores, financiadores e administradores de 

galerias e museus. 

Ao discutir a arte contemporânea, a filósofa Anne 

Cauquelin comenta os ready-mades de Duchamp, afirmando que: 
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Não mais a habilidade, não mais o estilo – 

apenas “signos”, ou seja, um sistema de 

indicadores que delimitam os locais. Expondo 

objetos “prontos”, já existentes e em geral 

utilizados na vida cotidiana, como uma 

bicicleta ou o mictório batizado de Fontaine, 

ele faz notar que apenas o lugar de exposição 

torna esses objetos obras de arte. É ele que dá 

o valor estético de um objeto, por menos 

estético que seja (CAUQUELIN, 2005, p. 93). 

 

A ruptura criada por Duchamp incita novas gerações de 

artistas que tinham a arte europeia como referência. A questão 

espacial das obras adquiriu uma nova significação no meio 

artístico. Os muralistas mexicanos, por exemplo, apresentaram 

uma nítida mudança de perspectiva da arte buscando os espaços 

públicos das cidades, em virtude de sua capacidade de ampliar a 

comunicação e a projeção de visibilidade em suas temáticas 

politizadas. Mesmo outras modalidades artísticas como a música, 

o teatro, expressões corporais e circenses vislumbraram os 

espaços públicos das cidades como meios para potencializar sua 

visibilidade e diálogo com suas respectivas audiências. O que 

torna evidente a seguinte questão: qual é o lugar que a arte ocupa 

no mundo contemporâneo? Tal questionamento pode ser pensado 

dando continuidade ao que Cauquelin aponta em:  
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É assim que Marshall McLuhan dirá, 

cinquenta anos mais tarde: “O meio é a 

mensagem”, apagando a distinção clássica 

entre mensagem (conteúdo intencional) e 

canal de transmissão (neutro e objetivo) para 

estabelecer a unicidade da comunicação 

através do meio (op. cit., p. 92). 

 

O trecho citado acima propõe a relevância de definir os 

espaços urbanos, sua morfologia e paisagens, como autênticos 

canais de transmissões simbólicas a partir da inscrição e 

localização das manifestações artísticas. Vários segmentos da arte 

contemporânea, sendo um deles o graffiti, e a street art38 em 

geral, buscaram utilizar a paisagem urbana em uma correlação 

com os espaços públicos como um meio para vincular suas 

mensagens, conforme aponta o geógrafo Ivaldo Lima (2015). 

Artistas contemporâneos da street art e suas intervenções em 

diferentes partes do mundo sinalizam como a arte tem um papel 

fundamental na concepção do espaço, ainda que este viés 

analítico seja pouco utilizado nas ciências humanas.  

O debate sobre a questão do graffiti ser ou não uma 

modalidade artística parece já ter sido superado na esfera 

acadêmica e dos críticos de arte (GIANNOTTI, 2009; RINK, 

2013). Entendemos que a questão mais relevante é compreende-

 
38 Além do graffiti, fazem parte da vertente plástica da street art: estêncil, 

lambe lambes, bombers, muralismo e pichações. 
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lo como um tipo de arte pública que atribui novos sentidos aos 

espaços onde é produzido.  

O graffiti representa uma das mais contundentes expressões 

artísticas contemporâneas no que se refere à concepção dos 

espaços urbanos, tendo em vista a capacidade de deslocamento 

espacial da arte promovendo diferentes níveis de apropriação 

simbólica nas cidades. Isto ocorre, fundamentalmente, pela 

subversão estética que caracteriza sua produção nas últimas três 

décadas. É preciso, portanto, compreender a relevância 

epistêmica das artes (de uma maneira mais ampla) como 

elemento de subversão da vida pública nas cidades (mais 

especificamente nas cidades brasileiras). 

 

Ambientes de imersão na escola: uma proposta Tropicalista 

 

Quando nos referimos ao Hip Hop pensamos em um 

conjunto de manifestações performáticas (música, dança, poesia, 

artes plásticas, além de atividades esportivas) que dialogam com 

o universo artístico e da cultura pop contemporânea. Sua origem 

remete ao caldo de culturas imigrantes territorializadas nas 

periferias urbanas do mundo desenvolvido em um contexto de 

globalização e de reestruturação produtiva do capitalismo. Pensar 

no Hip Hop é pensar nas trajetórias e nos fluxos humanos do 

mundo contemporâneo e sua convergência como forma de 
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ressignificação dos lugares, a partir da cultura e das expressões 

artísticas. A contribuição da geógrafa Doreen Massey sobre o 

entendimento dos lugares ajuda a elucidar a questão: 

 

Nessa interpretação, o que dá um lugar sua 

especificidade não é uma história longa e 

internalizada, mas o fato de que ele se 

constrói a partir de uma constelação de 

relações sociais, que se encontram e se 

entrelaçam num locus particular. (...) Trata-se, 

na verdade, de um lugar de encontro 

(MASSEY, 2000, p. 184). 

 

De certo modo, a escola também representa o encontro de 

trajetórias em um determinado espaço, o que compreende a 

história e a carga simbólica/ cultural que cada indivíduo traz 

consigo. Se compreendemos a escola como um lugar de 

encontros de trajetórias diversas, passamos a operar com as 

noções de tolerância e diversidade onde, inevitavelmente, o 

conflito poderá se manifestar. Massey afirma que o lugar 

possibilita o entendimento e a mediação dos conflitos, levando 

também em consideração aquilo que representa a influência dos 

fatores externos no seu cotidiano. 

A expressividade artística é um importante canal de 

manifestação para representar a diversidade e mediar os conflitos. 

As gangues de latinos e afrodescendentes reduziram os níveis de 

letalidade dos conflitos entre si nos guetos de Nova Iorque 
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durante as décadas de 1970 e 80, quando compreenderam que era 

preciso substituir suas guerras por disputas de rimas e danças (rap 

e break dance). A reconfiguração artística das paisagens urbanas 

pelo graffiti torna possível a projeção de visibilidades de sujeitos 

marginalizados. O uso da paisagem se apresenta, dessa maneira, 

como um poderoso recurso de comunicação de ideias e 

posicionamentos políticos.  

Nesse sentido, a influência do graffiti também pode estar 

presente nas escolas. De forma mais abrangente, a cultura urbana 

do Hip Hop que utiliza o rap, o break dance e o graffiti como suas 

linguagens, penetra informalmente no universo escolar através de 

boa parte do público juvenil que representa seu corpo discente. Se 

tal fato não exige maiores esforços para comprovação, podemos 

também ressaltar a possibilidade de interpretar a escola como um 

lugar onde é possível promover a apropriação dessas 

manifestações artísticas. Ainda que seja necessário um esforço 

para evitar generalizações, tal interpretação potencializa a 

realização de projetos e encaminhamentos pedagógicos, onde a 

arte e a estética das periferias sejam responsáveis pela concepção 

de ambientes escolares mais criativos e acolhedores.  

Na década de 1960, o artista plástico Hélio Oiticica 

revolucionou a cena artística brasileira ao desenvolver obras de 

artes interativas, que além de estimular a participação do público, 

estava conceitualmente dialogando com as experiências 
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cotidianas da sociedade. Eram tempos de questionamento político 

em todo o mundo ocidental, lançando as bases de ativismos 

contemporâneos como a conscientização ecológica, o feminismo, 

as lutas antirracistas e as pautas LGBTQIA+. 

Oiticica é considerado um dos fundadores do movimento 

Tropicalista nesse mesmo período, responsável, inclusive, por 

estabelecer elos entre as artes plásticas com a música, o cinema, a 

fotografia e as artes cênicas. O tropicalismo buscou um novo 

mergulho antropofágico no Brasil que se urbanizava mas ainda 

mantinha suas tradições arraigadas ao passado colonial. Uma 

experiência artística cujo posicionamento político era evidente no 

sentido de subverter os valores do conservadorismo e da 

perseguição política/ ideológica. 

 

Englobando as experiências anteriores 

(Núcleos, Penetráveis, Bólides, Parangolés), 

as Manifestações Ambientais compõem o 

programa de uma arte da totalidade: 

conjugam linguagem, espaços e tempos 

dispersos, reconceituando a arte, cujo objeto 

se desintegra e a imagem se recria. 

Repropõem a “realização criativa”, nela 

integrando o coletivo pelo 

redimensionamento cultural dos protagonistas 

(artista e participantes). As Manifestações 

Ambientais são lugares de transgressão em 

que se materializam signos de utopia (de 

recriação da arte como vida); espaços 

poéticos de intervenções míticas e ritualísticas 

(...) (FAVARETTO, 2000, p. 121). 
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Não se trata apenas de uma simulação de atividades 

artísticas, mas de uma mudança de concepção pedagógica na qual 

a arte se apresenta como elemento constitutivo de um espaço 

plural. Essa virada epistêmica significa pensar também a 

educação de um ponto de vista na qual a arte promove uma 

descolonização dos conceitos e dos sentidos na interação do lugar 

com o mundo, ou seja, a convergência de trajetórias e encontros 

como potencial para promover experiências criativas.  

Como pensou Oiticica, a arte não se resume aos objetos, 

mas se apresenta como elemento constitutivo do espaço onde 

podemos tocar, olhar, escutar, estar presentes, interagir... uma 

dimensão propositiva e participativa no âmbito pedagógico, 

responsável por educar a percepção, a fala, o olhar. Isto é, sem 

dúvida, uma possibilidade de estimular a construção coletiva 

desses lugares de encontro que chamamos de escolas, buscando a 

interatividade entre estudantes, professores, funcionários e a 

comunidade escolar. É também a possibilidade do diálogo, do 

debate de ideologias e do acolhimento. 

 

Considerações finais 

 

Vivemos tempos onde as resoluções das problemáticas que 

se apresentam estão repletas de desafios e múltiplos sentidos 



214 
 

simbólicos. A complexidade das questões que pautam a realidade 

exige um esforço coletivo de ideias e práticas para se chegar a um 

desenho mais nítido de um mundo que considero, atualmente, 

utópico. Isto é, um mundo orientado pela justiça ambiental e o 

respeito aos direitos humanos. Um mundo cuja fome, a 

ignorância e o racismo não sustentem a brutal desigualdade 

social. Ainda que toda essa estrutura forjada economicamente e 

ideologicamente no mundo ocidental seja rígida e impositiva, ela 

também apresenta suas fissuras, de maneira contraditória e 

ambivalente, através de suas margens.  

As periferias sociais, não somente urbanas, representam as 

margens desse sistema político/ econômico. Apesar de todo o 

estereótipo ideológico e a repressão social que lhe é imposta, é 

onde a vida ainda parece pulsar de formas mais espontânea. É 

onde esse mesmo sistema captura criações artísticas autênticas e 

valores culturais ancestrais para torná-los produtos a serem 

reproduzidos, consumidos e depois descartados por seus 

mecanismos de comunicação de massa. São essas mesmas 

periferias e seus povos originários que ainda resguardam uma 

natureza insuperável pela tecnologia ocidental, que aliás, só 

funciona ao custo de devastação ambiental promovida, 

justamente, pelos mesmos agentes que os marginalizam e os 

desprezam enquanto seres vivos.  
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Estamos falando da potência criativa das periferias que se 

multiplicam nesse mundo globalizado. Periferias cujas pessoas 

nunca deixaram de ser ou, de saber-fazer a manutenção da vida 

com arte e inventividade. Como afirma Ailton Krenak (2019), a 

cultura nunca foi oposta à natureza para os povos originários das 

Américas. Ao contrário, sua grande engenhosidade sempre foi 

desenvolver tecnologias a partir da própria noção de 

pertencimento aos ambientes em que estão inseridos, tornando-os 

ainda mais produtivos. A relação com aquilo que o ocidente 

reconhece como natureza nunca foi um desafio, e sim uma festa. 

Muitos são os rituais que reforçam a ancestralidade ao mesmo 

tempo que dialogam com as futuras gerações, educando-as. Nessa 

poiesis, a arte está continuamente presente nos lugares, cuja 

paisagem reforça esteticamente um projeto que é coletivo de 

sociedade, infelizmente sob a constante ameaça do 

desenvolvimento econômico. Nesses mundos, a arte não se reduz 

a um objeto ou passa exclusivamente pelo laboro do artista, o 

espaço é integralmente concebido sob essa potência criativa e 

continuamente cuidada por todos. 

Um dos grandes desafios de uma educação crítica e 

transformadora na atualidade é estabelecer qual o sentido que se 

atribui aos seus conteúdos e práticas. Outras experiências 

imersivas aplicadas ao cotidiano desses lugares que chamamos de 

escolas, pode auxiliar na compreensão da arte como indutora de 
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processos criativos e de reestruturação do espaço. Configurar 

paisagens, cuidar dos ambientes e problematizar os lugares são 

tarefas que a ciência e o pensamento geográfico auxiliam.  

No entanto, para imaginarmos uma sociedade cuja 

realidade aponte para sentidos considerados utópicos, precisamos 

de projetos educacionais que consigam romper o individualismo 

do mundo contemporâneo. A escola permite esse lugar, mas não 

se resume a ela. É possível que as diversas experiências dos 

povos e culturas que habitam essas periferias sociais continuem a 

iluminar o tortuoso caminho que temos a percorrer.  

 

Referências bibliográficas 

 

ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para 

imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia Literária, 

Elefante, 2016.  

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. 

São Paulo: Martins, 2005. 

FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: 

Edusp, 2000. 

GIANNOTTI, Marco. Breve história da pintura 

contemporânea. São Paulo: Claridade, 2009.  

GONZALES, Lélia. “A categoria político-cultural de 

Amefricanidade”. In: Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, nº 92/93 

(jan./jun.), p. 69-82, 1988. 

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: Episódios de 

racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019. 



217 
 

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2019. 

LIMA, Ivaldo. “O gênero da paisagem e a natureza do espaço 

público: rumo à cidade”. In: FERREIRA, Álvaro et. al. (orgs.). 

Desafios da metropolização do espaço. Rio de Janeiro: 

Consequencia, 2015.  

LIMA, Ivaldo; TARTAGLIA, Leandro. “Tatuagens urbanas: o 

grafitismo feminista na cidade maravilhosa”. In: XIV Colóquio 

Ibérico de Geografia. Guimarâes: Universidade do Minho, 2014.  

MALHEIRO, Bruno et. al. Horizontes amazônicos: para 

repensar o Brasil e o mundo. São Paulo: Fundação Rosa 

Luxemburgo, Expressão popular, 2021.  

MASSEY, Doreen. “Um sentido global do lugar”. In: 

ARANTES, A. (org.) O espaço da diferença. Campinas, SP: 

Papirus, 2000. 

MIGNOLO, Walter. Histórias locais/ Projetos Globais: 

Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

RINK, Anita. Graffiti: Intervenção urbana e arte. Curitiba: 

Appris, 2013. 

RIVERA CUSICANQUI, Silvia. “Experiencias de montaje 

creativo: De la historia oral a la imagen en movimiento”. In: 

RIVERA CUSICANQUI, S. Violencias (re) encubiertas en 

Bolivia. La Paz: Piedra Rota, 2010. 

SANTOS, Boaventura S.; MENESES, Maria Paulo (orgs.). 

Epistemologias do sul. São Paulo: Ed. Cortez, 2010. 

SANTOS, Milton. A Natureza do espaço: Técnica e Tempo, 

Razão e Emoção. São Paulo: Edusp, 2006. 

TARTAGLIA, Leandro. Geograffitis: uma leitura geográfica 

dos graffitis cariocas. Rio de Janeiro: Multifoco, 2014.  

  



218 
 

Violência e espaço urbano durante a pandemia no Rio de 

Janeiro: a geografia dos tiroteios envolvendo as polícias e 

uma possível abordagem do fenômeno em sala de aula 

Eduardo de Oliveira Rodrigues* 

 

Introdução 

 

O debate sobre a violência policial em tempos pandêmicos 

ganhou dimensão importante no cenário nacional, notadamente a 

partir dos seus desdobramentos no Rio de Janeiro. A pandemia 

tornou ainda mais complexa a problemática das “operações 

policiais” no estado, uma vez que ela reforçou a maior 

vitimização sofrida pelas populações majoritariamente pobres e 

negras moradoras de favelas. Se antes elas já eram as principais 

vítimas das mortes decorrentes por intervenção policial no 

território fluminense, a partir do espraiamento da COVID-19 o 

risco passou a ser igualmente o contágio e a morte pelo vírus. 

Um ponto importante nesse contexto foi a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) de nº 635, 

deferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Édson 

Fachin, em agosto de 2020. Através dela, foi restringida a 
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ocorrência de “operações policiais” nas favelas de todo o estado – 

salvo em casos teoricamente excepcionais – como forma de 

conter a “excessiva e crescente letalidade da atuação policial, 

voltada sobretudo contra a população pobre e negra de 

comunidades”. Nos primeiros meses após sua promulgação, a 

medida conseguiu reduzir o número de incursões policiais, 

principalmente nas favelas da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ), com impacto significativo na redução das 

mortes ocasionadas pelas polícias (HIRATA, GRILLO e DIRK, 

2020).  

Todavia, experimenta-se desde o último trimestre de 2020 

uma retomada das grandes “operações” com o consequente 

aumento da letalidade policial e do número de feridos 

(Observatório da Segurança, 2020). Só nos dois primeiros meses 

de 2021, houve aumento de 161% no número de mortes 

ocasionadas pela ação das polícias em comparação ao mesmo 

período do ano passado, acompanhado ainda pelo acréscimo 

médio de 140% no número de feridos (Observatório da 

Segurança, 2021). O episódio violento de maior destaque desde a 

promulgação da ADPF nº 635 – e que consolidou a escalada da 

letalidade policial na RMRJ durante a pandemia – foi a chacina 

praticada na favela do Jacarezinho, localizada na Zona Norte da 

capital fluminense. Em maio de 2021, nada menos que 27 civis e 

um policial foram mortos numa “operação” da Polícia Civil para 
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o cumprimento de 21 mandados de prisão contra residentes 

locais. As circunstâncias das mortes praticadas pela polícia 

apontam, preliminarmente, para a possibilidade de parte delas ser 

decorrente de execuções sumárias praticadas por agentes do 

Estado, incluindo alguns casos, segundo familiares das vítimas, 

de mortes ocasionadas por facadas (Betim, 2021; G1, 2021; 

MENDONÇA, 2021; SOARES E BARBON, 2021; entre outros).  

Não obstante todas as possíveis externalidades negativas 

ligadas ao entrelaçamento do contexto pandêmico com a 

violência policial, percebe-se que esses efeitos não são sentidos 

de maneira igualitária no espaço urbano. Quero dizer, em outras 

palavras, que do ponto de vista da violência armada praticada 

pelo Estado, certas favelas e seu entorno sentem de maneira mais 

intensa os efeitos das “operações policiais” do que outras áreas. 

Ao cartografarmos o referido fenômeno, verifica-se que o 

comportamento das polícias é territorialmente variável, o que 

abre caminho para pensar, com efeito, a problemática dos 

tiroteios39 através de um raciocínio fortemente geográfico.  

Sendo assim, o presente capítulo objetiva indagar acerca de 

uma geografia dos tiroteios em dois planos complementares. 

Primeiramente, procuro aprofundar e ampliar os elementos 

 
39 “Tiroteio” é uma categoria de uso recorrente no Rio de Janeiro que descreve, 

na grande maioria dos casos, confrontos envolvendo grupos armados como a 

polícia, milicianos e quadrilhas ligadas ao comércio varejista de drogas ilícitas. 

Ao longo do capítulo, as categorias “tiroteio” e “confronto armado” serão 

usadas com o mesmo sentido, ou seja, elas serão tratadas como sinônimos. 
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descritos anteriormente numa nota técnica (RODRIGUES, 2020) 

sobre os confrontos armados envolvendo as polícias durante a 

pandemia. Nesta parte será feita uma breve descrição 

metodológica da construção do mapa que localiza os hotspots dos 

tiroteios, que se justapõe a outros exercícios de monitoramento da 

violência armada no Rio de Janeiro iniciados anteriormente 

(RODRIGUES, 2021; ALBERNAZ e RODRIGUES, 2021). 

Além da descrição metodológica, a primeira parte do texto 

procura descrever ainda as principais áreas conflagradas e os 

grupos armados envolvidos nesses conflitos durante a pandemia – 

a exemplo das polícias, dos grupos ligados ao tráfico varejista de 

drogas e dos grupos paramilitares atuantes na RMRJ. 

Num segundo momento, os elementos reunidos pela 

descrição do mapa são problematizados através da sua possível 

aplicação numa atividade pedagógica voltada preferencialmente 

(mas não exclusivamente) para estudantes do Ensino Médio. A 

segunda parte do texto não objetiva oferecer ao leitor uma 

“cartilha” ou “roteiro” de atividade, mas apenas sugerir algumas 

relações entre os conteúdos mostrados no capítulo e o cotidiano 

discente na problematização da dimensão espacial da violência. 

Meu interesse maior com isso é estabelecer um diálogo 

metodológico com possíveis licenciandos em humanidades que 

tenham interesse no uso da linguagem cartográfica em sala de 
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aula, ou ainda em temas ligados à violência inscrita no espaço 

urbano.  

Como argumentam Springer e Le Billon (2016, p. 2), o 

campo da “geografia da violência” ainda é um campo em 

emergência que procura jogar luz sobre as espacialidades da 

violência no tocante a diferentes fenômenos do mundo 

contemporâneo. Sendo uma temática pouco usual quando 

comparada a outros temas mais tradicionais da geografia, 

conteúdos ligados à relação entre violência e espaço nos 

currículos escolares brasileiros são, por sua vez, absolutamente 

secundários. O presente capítulo, neste sentido, se constitui 

igualmente como uma contribuição no preenchimento desta 

grande lacuna, sobretudo se pensarmos que ela, a violência, é 

parte constituinte do cotidiano de boa parte dos estudantes e 

professores nas universidades e escolas espalhadas por todo o 

Brasil. 

 

Geografizando tiroteios durante a pandemia: apontamentos 

metodológicos 

 

Uma das formas mais tradicionais de “geografizar” 

determinado fenômeno é através do uso da linguagem 

cartográfica. Como percebe Martinelli (2020), falar em mapas é 

falar diretamente do saber geográfico, dada a associação 
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culturalmente estabelecida na disciplina que toma o mapa como 

espécie de artefato que representa simbolicamente a própria 

geografia. Até certo ponto, tal associação parece servir de insumo 

para uma assertiva que, volta e meia, nos assombra enquanto 

geógrafos no tocante aos recorrentes questionamentos sobre o 

caráter “geográfico” ou não dos nossos temas de pesquisa. Grosso 

modo, a associação canônica entre geografia e cartografia 

funciona como se a geograficidade de um determinado fenômeno 

fosse medida pela sua capacidade de ser demonstrado, de maneira 

maior ou menor, através dos mapas.  

Longe de querer resolver os dilemas e constrangimentos 

epistemológicos enfrentados pela geografia, é importante 

esclarecer que a escolha pela linguagem cartográfica não está 

ligada, de antemão, a uma tentativa de ressaltar a importância da 

disciplina para responder qualquer coisa. Pelo contrário: parto de 

um problema concreto – que diz respeito aos impactos 

diferenciados da violência policial no espaço da RMRJ – para 

escolher a cartografia enquanto instrumento de análise da referida 

questão. Obviamente, mapas se constituem enquanto uma 

linguagem poderosíssima e que tradicionalmente esteve sob a 

tutela dos geógrafos. Mas, surpreendentemente, como observa 

Boria (2013), num momento onde o apelo ao uso de imagens no 

cotidiano de várias pessoas pelo mundo é crescente (inclusive 

através de mapas e outras ferramentas geoespaciais digitais), o 
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uso da cartografia encontra-se em franco desuso dentro da 

disciplina.  

Seja como for, o mapa em questão partiu da ausência de 

dados sobre as “operações policiais” enquanto objeto de 

problematização cartográfica (FERREIRA e RODRIGUES, 

2020). O Instituto de Segurança Pública (ISP) – autarquia 

vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – é a instituição responsável pela produção de dados 

oficiais sobre “segurança pública” no Rio de Janeiro. Na sua 

base, não há quaisquer informações sobre as ações operativas das 

polícias. O dado mais próximo divulgado pelo ISP que poderia 

permitir visualizar certas dimensões da espacialidade da violência 

de Estado seriam as “mortes por intervenção policial”.  

Mas outro problema que deriva daí é que o menor recorte 

de análise disponibilizado pelo ISP diz respeito às 

“Circunscrições Integradas de Segurança Pública” (CISPs), que 

correspondem, precisamente, à jurisdição das Delegacias 

Policiais (DPs) sob a responsabilidade da Polícia Civil. Tal 

escala, para os meus propósitos, tornava os dados sobre bastante 

imprecisos, uma vez que dentro de uma mesma CISP existem 

áreas muito heterogêneas e que, consequentemente, colocam 

dentro de uma mesma jurisdição territórios que experimentam a 

violência policial de maneira diferente. Meu interesse principal 

era que cada registro das “operações” (ou ao menos das mortes 
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produzidas pela polícia) pudesse ser georreferenciado com o 

máximo de precisão possível, ou seja, com a latitude e a 

longitude do ponto com base nas informações do logradouro da 

ocorrência.  

A solução encontrada foi então criar o mapa com base nos 

dados não oficiais da plataforma colaborativa “Fogo Cruzado”. A 

equipe que administra os dados disponibiliza no seu sítio40 

gratuitamente uma base colaborativa com todos os confrontos 

armados41 ocorridos na RMRJ desde 2016, informados a partir de 

pesquisa na grande imprensa, redes sociais e pelos próprios 

usuários do aplicativo. Em posse dos dados, realizei a filtragem 

no recorte da análise da RMRJ e considerei somente os tiroteios 

que envolveram agentes de segurança.42 Como cada uma das 

entradas contava com o logradouro da ocorrência, foi possível 

georreferenciar os endereços e criar uma camada raster usada 

como base para a criação do mapa de calor dos tiroteios. 

 
40 http://www.fogocruzado.org.br. 
41 Segundo a plataforma, “confrontos armados” dizem respeito às situações de 

tiroteio/disparo de arma de fogo registradas por meio da plataforma 

colaborativa. 
42 Novamente segundo a plataforma, “agentes de segurança” são “policiais 

civis, militares e federais, guardas municipais, agentes penitenciários, 

bombeiros e militares das forças armadas — na ativa, na reserva e reformados” 

envolvidos em situações de confronto armado. Dado o papel das polícias Civil 

e Militar no policiamento criminal e ostensivo, é possível inferir que a grande 

maioria dos tiroteios que envolvam agentes de segurança tenha participação de 

alguma das forças policiais do estado. 
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Mesmo não sendo um mapeamento que mostre estritamente 

a escala do fenômeno das “operações policiais” (uma vez que elas 

seriam uma das categorias dentro de um universo mais amplo 

englobado pelos “confrontos armados”), foi possível perceber que 

todos os hotspots identificados se circunscrevem ao território das 

favelas. Como será percebido pelo mapa na próxima sessão, as 

camadas dos tiroteios e das favelas possuem forte correlação. É 

possível inferir, com efeito, que as localidades que apresentaram 

as mais altas frequências de tiroteio dizem respeito a confrontos 

decorrentes de possíveis “operações policiais” – dado que a 

grande maioria das ações armadas das polícias nas favelas 

assume este formato.  

Com o mapeamento terminado, foi feito finalmente seu 

cruzamento com os dados presentes em outra base organizada por 

mim, onde constam os territórios classificados a partir dos 

principais grupos armados ilegais atuantes na RMRJ.43 Essa base 

vem sendo construída a partir de pesquisas em sítios da imprensa, 

monitoramento de redes sociais e por notas de trabalho de campo 

com futuros “praças” da Polícia Militar (PM) e membros daquela 

corporação. Meu objetivo, em primeiro lugar, foi verificar se a 

polícia estava a operar mais em áreas de grupos ligados ao varejo 

 
43 Os quatro grupos são: “Comando Vermelho” (C.V.), “Terceiro Comando 

Puro” (T.C.P.) e “Amigo dos Amigos” (A.D.A.) com relação ao comércio 

varejista de drogas ilícitas, e as “milícias” enquanto categoria genérica que 

agrupa diferentes grupos paramilitares. Sobre o caráter heterogêneo da 

categoria “milícia”, ver a dissertação de Brama (2019). 
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da droga ou de milicianos de modo geral. Em segundo lugar e, 

mais especificamente, se havia alguma diferença em relação aos 

diferentes “comandos” que controlam a venda de drogas ilícitas. 

O cruzamento dos dados permite algumas inferências sobre a 

lógica espacial das “operações policiais”, uma vez que sua 

localização na RMRJ, de forma alguma, é aleatória. 

 

Análise dos dados 

 

O mapa identifica todos os 1629 confrontos armados 

envolvendo agentes de segurança registrados pela plataforma 

“Fogo Cruzado” durante o período de 16 de março de 2020 (data 

do decreto estadual nº 46.973, tomado enquanto marco jurídico 

no que toca as medidas de enfrentamento da pandemia da 

COVID-19 no Rio de Janeiro) e 31 de maio de 2021 (data que 

fecha o mês de escrita deste capítulo).  
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Em maior destaque, foram identificadas 36 localidades que 

apresentaram as maiores frequências de tiroteio no recorte da 

RMRJ. Como apontado anteriormente, todos os hotspots se 

localizam em áreas de favela, embora em algumas situações tenha 

se optado por identificar a localidade a partir do nome do bairro. 

É o caso das localidades da Praça Seca e Santa Teresa no 

município do Rio de Janeiro, Fonseca e Engenhoca em Niterói e 

Jardim Catarina e Jardim Miriambi em São Gonçalo. Isto ocorreu 

por motivos de generalização cartográfica, uma vez que, nesses 

bairros, favelas de tamanho variado conformavam conjuntamente 

os hotspots, tornando sua individualização prejudicial para a 

visualização do fenômeno na escala da RMRJ. Das localidades 
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identificadas, 27 delas (75%) localizam-se na capital fluminense 

– majoritariamente em favelas dos bairros mais humildes da Zona 

Oeste e, principalmente, da Zona Norte. Niterói e São Gonçalo 

aparecem, respectivamente, com dois e quatro hotspots (16,6% 

dos registros em conjunto), seguido pelo município de Belford 

Roxo, na região da Baixada Fluminense, que compreende 3 

hotspots (8,4%).44  

Quando cruzado com os dados sobre os grupos armados de 

cada uma das localidades identificadas, percebe-se uma 

disparidade significativa da distribuição. Dos confrontos 

registrados em favelas envolvendo a polícia, não menos que 

69,4% foram em territórios hegemonizados pelo C.V., enquanto 

22,2% dizem respeito aos territórios sob a hegemonia do T.C.P. 

Em favelas inscritas em duas localidades distintas (no Complexo 

da Maré e no Fonseca), as ações da polícia se dividiram em áreas 

de litígio mais intenso entre o C.V. e o T.C.P. (5,5%), enquanto 

em apenas uma localidade (na Praça Seca), os confrontos 

 
44 Assumo a mesma posição de Grillo e Hirata (2020) quanto ao problema da 

subnotificação dos dados no que toca o mapeamento. Além de boa parte das 

“operações policiais” não ser sequer notificada pela polícia oficialmente, a 

ocorrência de inúmeros tiroteios em favelas certamente não é registrada pelo 

“Fogo Cruzado”. Isto faz crer que, em algumas áreas de menor visibilidade 

midiática – ou mesmo onde os moradores possuem menor acesso à internet e 

conhecimento sobre o trabalho da plataforma – o volume de “operações” 

certamente é maior do que aquele mostrado. Não obstante, o esforço na 

produção do mapeamento assume a perspectiva de um “ativismo de dados” 

(Bruno, Didier e Vitale, 2014) para lançar algumas questões sobre a violência 

policial no Rio de Janeiro, em especial pela lacuna de cartografias construídas 

nessa mesma direção. 
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ocorreram em áreas de disputa entre o C.V. e os grupos 

paramilitares (2,9%). Nenhuma ocorrência de confrontos armados 

envolvendo agentes de segurança foi registrada em domínios 

territoriais exclusivamente milicianos, nem do A.D.A.45 

Esta breve discrição marca algumas linhas de continuidade 

nas formas de operar das polícias no Rio de Janeiro, em especial 

no que toca a constituição do tráfico varejista de drogas de modo 

geral – mas de maneira mais específica o C.V. – enquanto 

principal “inimigo” a ser combatido pelas forças policiais 

(RODRIGUES, 2021). Além da proximidade diferenciada de 

agentes de segurança pública com grupos milicianos no Rio 

(BRAMA, 2019; ALVES, 2020; entre outros), dados trabalhados 

por Hirata, Grillo e Dirk (2020) dão conta que o principal motivo 

“oficial” alegado para a ocorrência de “operações policiais” na 

RMRJ entre 2007 e 2020 diz respeito à “repressão ao tráfico de 

armas e de drogas”, embora, durante o ano de 2020, ele tenha 

sido superado pela justificativa de “retaliação por morte ou 

ataque” a policiais. A construção deste “inimigo” diferenciado no 

universo do comércio varejista é, inclusive, admitida implícita e 

explicitamente na leitura dos próprios quadros da PM fluminense, 

 
45 O A.D.A. vem sofrendo desde 2017 um processo de retração quanto aos 

seus territórios em toda a RMRJ, mas mais especificamente na capital 

fluminense. Foge aos objetivos deste capítulo uma análise recente da 

geopolítica dos grupos ligados ao varejo da droga no Rio de Janeiro. Uma 

análise factual importante neste sentido pode ser encontrada no capítulo 1 do 

estudo organizado por Marinho et alli (2019). 
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a exemplo das falas contidas em Siqueira et alli (2012) e Duarte 

(2012). Neste sentido, o discurso que legitima publicamente as 

“operações policiais” através da gramática da “guerra às drogas” 

ganha um alvo preferencial nos seus desdobramentos na escala 

intraurbana: as favelas onde se verifica, de maneira mais clara, o 

domínio territorial do Comando Vermelho.  

 

A geografia dos tiroteios em sala de aula: entre metodologias 

quantitativas e qualitativas na construção do diálogo discente 

 

Quando pensada desde uma perspectiva espacial, a 

violência praticada pela polícia nos remete ao problema da 

desigualdade no tocante aos seus impactos. Como procurei 

mostrar, os tiroteios na RMRJ estão, em grande medida, 

concentrados em favelas dominadas por grupos ligados ao tráfico 

varejista de drogas e, de maneira ainda mais concentrada, nos 

territórios do C.V. Neste pequeno exercício cartográfico, alguns 

elementos podem ser mais bem explorados dentro do campo de 

interesses da geografia escolar, sobretudo no universo das escolas 

localizadas dentro da RMRJ. Por se tratar de uma escala de 

análise que engloba todo o recorte metropolitano do Rio de 

Janeiro, as chances do cotidiano de docentes e discentes 

residentes nessas áreas ser afetado pela dinâmica dos tiroteios é 

bastante razoável. No entanto, embora seja um trabalho 

territorialmente situado na RMRJ, não só a metodologia de 
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construção do mapa como a descrição da atividade a ser mostrada 

a seguir não impede que ele venha a ser replicada em outros 

contextos urbanos pelo Brasil. Seja no Rio de Janeiro, em 

Joinville ou em Jaboatão dos Guararapes, a pergunta fundamental 

que permite pensar numa geografia dos tiroteios para além de 

algum recorte empírico específico se remonta ao seguinte 

problema: que elementos podem produzir diferenciações 

espaciais da violência no espaço?  

A partir do geoprocessamento e da análise quantitativa dos 

dados sobre os confrontos armados, a atividade a ser 

desenvolvida junto aos estudantes parte de uma perspectiva 

fundamentalmente qualitativa. Após a apresentação do mapa, o 

objetivo principal da primeira etapa é relacionar esses mesmos 

conteúdos com o cotidiano discente, de maneira que tais 

significados possam ser colocados em um mosaico mais amplo 

sobre o problema. O uso de outras técnicas de pesquisa como a 

“história de vida” (BECKER, 1993; BOURDIEU, 1996), por 

exemplo, pode ser empregada para este fim, quando se procura 

compreender a trajetória de certos sujeitos a partir de uma 

conjuntura social mais ampla, que neste caso está inscrita nos 

impactos da violência armada praticada pelo Estado. Neste 

sentido, comparar trajetórias sob o prisma diferenciado da 

espacialidade da violência, isto é, segundo o deslocamento dos 

estudantes entre territórios que sofrem efeitos diferenciados dos 
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confrontos armados que envolvam as polícias, pode trazer, num 

primeiro momento, elementos do cotidiano discente que se 

articula com o que foi mostrado pelo mapa mostrado 

anteriormente.  

Para os propósitos da atividade, o objetivo da primeira 

etapa seria comparar o cotidiano e a trajetória dos estudantes 

entre áreas com forte diferenciação espacial do ponto de vista da 

violência armada. No caso da RMRJ, poder-se-ia sugerir que a 

turma fosse dividida em grupos a partir da territorialização dos 

diferentes grupos atuantes no referido recorte. A exposição de 

episódios das histórias de vida dos estudantes que se sentissem 

mais confortáveis em falar talvez revelasse, com efeito, 

diferenciações e semelhanças não somente quanto à 

territorialidade desses grupos, mas, principalmente, dado o 

interesse em perceber os impactos da violência armada praticada 

pelo Estado, algumas idiossincrasias ligadas à sua relação com as 

polícias. Caberia ao docente sistematizar aquilo que fosse 

colocado pelos estudantes ao longo da aula, de maneira a 

sublinhar os elementos com algum potencial explicativo na 

ocorrência de maior ou menor número de confrontos armados 

num determinado território metropolitano. 

No entanto, por se tratar de um tema muito sensível, a 

possibilidade de debatê-lo em sala de aula com ampla 

participação dos estudantes pode ser um desafio (como 
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igualmente um problema).46 Uma possível solução que poderia 

contornar essas dificuldades seria trocar o debate pela escrita de 

um relato anônimo em primeira pessoa, onde cada estudante seria 

encorajado a relatar alguns episódios do seu cotidiano que 

tivessem relação com a problemática da aula. De posse dos 

relatos, o docente poderia proceder a mesma sistematização 

sugerida anteriormente, apresentando o resultado daquilo que a 

turma relatou no próximo encontro com os estudantes. A opção 

metodológica a se fazer é bastante variável e dependente de cada 

contexto presente nos espaços de ensino-aprendizagem. Foram 

expostos aqui apenas dois caminhos dentro de tantos outros que 

podem vir a ser criados por cada docente. 

Seguindo com a atividade, sua segunda parte procura 

compreender essas diferenças através de duas categorias 

analíticas. Elas dizem respeito às diferenciações da violência 

armada praticada pelas polícias enquanto desdobramentos da 

operação de uma série de mercados ilegais espalhados por toda a 

 
46 Em meu cotidiano docente, a abertura para debater certos assuntos como o 

exposto neste capítulo é algo muito variável. Muitas vezes, em uma mesma 

escola com perfil discente relativamente homogêneo, a disposição dos 

estudantes em falar pode mudar de turma para turma, a depender da relação de 

confiança existente entre os discentes e o próprio professor. Isto nos obriga a 

pensar as atividades pedagógicas a partir de metodologias em permanente 

construção, uma vez que seu funcionamento ou não vai depender de uma série 

de variáveis inscritas na escala local. Neste sentido, é importante reforçar o 

alerta feito no início do capítulo de que a segunda parte do texto não trata de 

uma “cartilha” ou “roteiro” fechado de atividade, mas sim de uma sugestão em 

aberto na problematização da dimensão espacial da violência em sala de aula. 
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RMRJ. A partir dos conteúdos sistematizados com base na fala 

discente, essas diferenças podem ser lidas através da maneira 

como os “arregos” (PIRES, 2010) e os “passes” (RODRIGUES, 

2021) são negociados entre as polícias com outros atores locais – 

a exemplo dos diferentes grupos que operam o comércio varejista 

de drogas.   

No caso da problemática em questão, o “arrego” engloba os 

acordos firmados geralmente entre traficantes varejistas e 

policiais com o objetivo de criar condições favoráveis para a 

operação do comércio de drogas ilícitas. “Arregar” é pagar 

propina regularmente à polícia a partir de diferentes moedas: 

dinheiro em espécie, drogas, armas, munições e até objetos de 

valor como joias, relógios, aparelhos eletrônicos e até mesmo 

cigarros contrabandeados ou roubados. Como aponta Pires 

(2010), o “arrego” se desenvolve a partir de relações 

pessoalizadas, onde a suposta “autoridade” impõe uma 

determinada taxa em prol da obtenção de algum benefício. Na 

relação entre varejistas e policiais, ele se materializa em 

“benefícios” que vão desde a “vista grossa” para o comércio de 

drogas, passando por informações privilegiadas sobre 

“operações” da polícia ou até mesmo o firmamento de períodos 

sem incursões policiais enquanto o “arrego” estiver sendo pago. 

Já o “passe” é uma categoria oriunda do universo do 

futebol, que está ligada ao valor que determinada divisão da 
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polícia fixa para negociar a oferta de diferentes “mercadorias 

políticas” (MISSE, 2010) – a exemplo dos “arregos”. 

Geralmente, ele varia ao sabor da capacidade operativa e do 

“dano” que cada divisão policial pode causar ao comércio 

varejista de drogas. Como explica Rodrigues (2021, p. 198) no 

tocante à polícia militar fluminense, é possível afirmar que uma 

mera guarnição da PM que patrulhe uma pequena favela terá um 

valor de “passe” menor do que o Grupamento de Ações Táticas 

(GAT) do mesmo batalhão – responsável pelas ações táticas 

repressivas de cunho beligerante, a exemplo da grande maioria 

das “operações policiais”.  

Dentro desta mesma lógica, o GAT tenderá, por sua vez, a 

ter um “passe” menor do que as divisões especiais que 

conformam o Comando de Operações Especiais (COE). Além das 

divisões do COE operarem em todo o território fluminense (elas 

não possuem jurisdições específicas dentro do estado, como cada 

batalhão), uma divisão como o Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE) irá impor um valor altíssimo de “passe” dado seu poder 

considerável em produzir letalidade e apreender drogas e armas 

em qualquer território fluminense. É comum, neste sentido, que 

certa divisão policial realize seguidas “operações” em 

determinado território – com o objetivo de apreender drogas, 

armas e, eventualmente, executar ou prender alguns varejistas – 

no intuito de valorizar o seu próprio “passe”. Caso determinado 



237 
 

grupo varejista local não se submeta à lógica do “arrego” 

imposta, ele pode acabar sendo prejudicado não só pelas enormes 

perdas materiais impostas pela polícia, como também pela 

possibilidade de outro varejista, de uma facção rival, “arregar” e 

particularizar a ação policial em benefício próprio. 

A partir da mobilização dessas duas categorias, espera-se 

que os discentes consigam perceber como alguns elementos 

inscritos em seu cotidiano talvez sejam responsáveis por produzir 

diferenciações espaciais no tocante à violência no espaço, em 

especial quando ela é pensada sob a ótica da geografia dos 

tiroteios. As duas categorias podem, igualmente, abrir caminho 

para pensar as possíveis articulações do fenômeno em outras 

escalas de análise, uma vez que as redes ilegais que animam tais 

mercados se organizam para muito além dos territórios onde a 

violência é percebida de maneira mais clara, como nas favelas. 

Contudo, pelos limites do capítulo, uma terceira etapa desta 

atividade não poderá ser mais bem desenvolvida aqui. Cabe 

apenas ressaltar, de maneira sucinta, a necessidade dos discentes 

em compreender que outros fixos são parte integrante e 

imprescindível dessas redes (a exemplo de portos, aeroportos, 

bancos, indústrias, propriedades rurais, entre tantos outros) e que 

elas só conseguem ser operadas a partir da mobilização de atores 

sociais que transitam entre as “dobras” do legal/ilegal (TELLES, 

2010). Isto não impede, em hipótese alguma, que sua 
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continuidade seja pensada pelos próprios docentes e licenciandos 

igualmente interessados na temática em outros contextos de 

ensino-aprendizagem.  

 

Apontamentos finais 

 

O presente capítulo tratou de uma pequena reflexão 

metodológica dividida em dois momentos. Primeiramente, 

procurei descrever o processo de construção de um mapa capaz 

de espacializar a violência dos confrontos armados envolvendo 

agentes de segurança durante a pandemia na RMRJ. Num 

segundo momento, o texto procurou refletir sobre a transposição 

didática desse material na sua aplicação em sala de aula através 

de atividade voltada para estudantes da rede básica de ensino.  

Ao procurar articular metodologias quantitativas e 

qualitativas na construção de uma atividade de ensino, o capítulo 

procurou, num sentido mais estrito, dialogar diretamente com o 

objetivo principal deste livro em oferecer insumos temáticos, 

conceituais, teóricos e, principalmente, metodológicos para 

estudantes de licenciatura em humanidades – especialmente 

aqueles interessados no uso da linguagem cartográfica e em 

temas ligados à violência. Por outro lado, em sentido mais amplo, 

o capítulo procurou também, como apontado anteriormente, se 

constituir enquanto pequena contribuição no preenchimento da 
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lacuna existente nos conteúdos mais ligados à relação entre 

violência e espaço nos currículos escolares brasileiros, sobretudo 

no recorte específico do urbano em nosso país.  

Tomados em conjunto, ambos os objetivos reforçam a 

necessidade de reconfiguração do conceito de “professor 

pesquisador” a partir de outras bases, como apontado 

anteriormente por Fagundes (2016). Segundo a autora, o conceito 

de professor pesquisador deve ser encarado como parte de um 

processo humano de pesquisa individual e coletiva, que busca 

“compreender a natureza dos fenômenos educativos em razão da 

necessidade de aprendizado dos alunos e de sua formação 

humana” (Idem, p. 295). Tendo como base a interculturalidade e 

pluralidade intrínseca à sociedade e aos sujeitos que se 

desenvolvem nela, a formação e a prática docentes não podem ser 

pensadas, neste sentido, fora desses termos. 
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A coetânea agenda neoliberal para a educação brasileira: 

breve nota 

Rodrigo Coutinho Andrade* 

 

Introdução 

 

No sentido geral de avanços nos trabalhos por 

conta própria e emprego assalariado informal, 

despossuído do acesso aos direitos sociais e 

trabalhistas, percebe-se também a expansão 

recente das taxas de desemprego e de 

subutilização da mão de obra disponível no 

mercado de trabalho brasileiro. Tanto a 

ausência de dinamismo econômico como a 

desregulação do mercado de trabalho tem sido 

responsáveis pelo registro das maiores 

parcelas da força de trabalho distante do 

acesso ao sistema público de proteção social e 

trabalhista (POCHMANN, 2020, p. 51). 

 

O presente cenário socioeconômico analisado por 

Pochmann (2020) resulta da combinação de diferentes elementos 

materiais e imateriais impetrados no país após a consolidação da 

ofensiva neoliberal na transição das décadas de 1980 e 1990, 

reforçando de modo ímpar a instauração da “sociedade de 

serviços” em tempos de intensificação da precariedade do 

trabalho espelhada em suas novas morfologias (ANTUNES, 

 
* Doutor em Educação pelo PPGEduc-UFRRJ; Professor Adjunto do 

Departamento de Geografia do IM-UFRRJ; Professor do PPGG-FFP/UERJ; 

Coordenador Adjunto do CEGEd-UFRRJ; membro do GTPS-UFRRJ; membro 

do GT de ensino da AGB-Niterói. E-mail: rodrigoandrade@ufrrj.br. 



246 
 

2019). Compreendida por Pochmann (2020) como terceira 

temporalidade do mundo do trabalho no Brasil,47 acrescendo suas 

vicissitudes inorgânicas, observa-se coetaneamente – por meio 

das diferentes medidas institucionais e subjetivas – a aniquilação 

das conquistas sociais-trabalhistas da classe trabalhadora ao 

longo do século passado,48 cimentando em larga escala o 

receituário da Sociedade de MontPèlerin49 (ANDERSON, 1995) 

 
47 Segundo Pochmann (2020, p. 37-38), a primeira temporalidade do mundo do 

trabalho no país se remete “à longeva sociedade agrária”, que estabeleceu as 

bases específicas do trabalho no Brasil com “traços marcantes da formação e 

desenvolvimento do mercado de trabalho disperso regionalmente num país de 

dimensão continental liderado por elites autoritárias e de forte e longeva 

herança escravista” (POCHMANN, 2020, p. 37). Acerca da segunda 

temporalidade, grafada no período de urbanização-industrialização brasileira, 

indissociável das premissas da modernização conservadora resultante da 

inexistência de qualquer reforma – mesmo sob a ótica do capitalismo 

contemporâneo –, logrou “a conformação do mercado nacional de trabalho 

terminou reproduzindo profunda heterogeneidade ocupacional e ampla 

exclusão social tradicionais do subdesenvolvimento periférico no capitalismo 

mundial” (POCHMANN, 2020, p. 37). 
48 Podemos tomar como exemplo a Reforma Trabalhista, instaurada por meio 

da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, e o seu refino por meio da Medida 

Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019, assim como a Lei nº 13.429, de 

31 de março de 2017, que dispõe sobre a terceirização do labor. 
49 Esta seria “uma espécie de franco-maçonaria neoliberal” (ANDERSON, 

1995, p. 10) criada após a Segunda Guerra Mundial para o estabelecimento de 

uma agenda global propositada a “combater o keynesianismo e o solidarismo 

reinantes” (ANDERSON, 1995, p. 10) por meio da defesa de um novo 

capitalismo sem regras para o futuro. Tendo como principais nomes Milton 

Friedman, Ludwig Von Mises, Michael Polanyi, e dentre outros intelectuais 

orgânicos e tradicionais que capitanearam os programas neoliberais pelo 

mundo após a crise do capital na década de 1970 e, consecutivamente, o 

término da idade da sua idade de ouro – com sua gênese no Chile em 1973 –, 

defendia-se que o remédio seria a combinação entre o fortalecimento do 

Estado no controle do dinheiro – fundo público – através de ajustes fiscais e 

reguladores, assim como da estabilidade monetária e a retração dos gastos 

sociais, a ofensiva sobre os sindicatos, e “a restauração da taxa “natural” de 
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no contexto de recrudescimento do neoliberalismo ortodoxo após 

o arrefecimento da mediação de Terceira Via (NEVES, 2005) e 

do reformismo de baixa intensidade ao longo dos governos do 

Partido dos Trabalhadores (PT) (SINGER, 2012).  

Isto se confirma no exame da atual composição da 

População Economicamente Ativa (PEA) e suas futuras 

tendências que, mesmo agravada pela atual pandemia, salta aos 

olhos como resoluto do atual estágio do processo de 

recomposição burguesa (ANDRADE; SOUZA, 2017) refletido na 

composição contemporânea do regime sociometabólico do capital 

(MÈSZÀROS, 2011), demarcando hegemonicamente “um 

processo multiforme, no qual informalidade, precarização, 

materialidade e imaterialidade se tornaram mecanismos vitais, 

tanto para a preservação do valor quanto para a ampliação da lei 

do valor” (ANTUNES, 2019, p. 33). Em outras palavras, 

reiteramos que a premissa neoliberal para a restauração da taxa 

natural de desemprego contabilizada atualmente em 14,7% da 

PEA, indissociável do crescimento da subutilização do trabalho – 

estimada em 29,7% –, e da informalidade que alcança 40% da 

classe trabalhadora no país – com o acréscimo de 2,4% em um 

ano – (IBGE, 2021), indica literalmente um novo ethos para a 

reprodução social e material dos sujeitos históricos no Brasil.  

 
desemprego, ou seja, a criação de um exército industrial de reserva para 

quebrar os sindicatos” (ANDERSON, 1995, p. 11) e, consecutivamente, 

expandir o quantum de mais-valia relativa e absoluta. 
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Identificamos como causa da assertiva acima, acerca do 

atual estágio do labor no país, a combinação entre a inserção 

subordinada-dependente na Divisão Internacional do Trabalho 

(DIT), a evolução tecnológica capaz de gerar um novo tipo de 

trabalho excedente perante à simplificação do trabalho complexo 

– vide a massa de mestres e doutores desempregados (MATTOS, 

2011) –, as atuais formas de gestão da produção e as veredas da 

liofilização – Clean production –, a ampliação da subsunção do 

trabalho em sua relação com o capital, e a hegemonia do capital 

financeiro. 

 

As empresas buscam garantir seus altos lucros 

exigindo e transferindo aos trabalhadores e 

trabalhadoras a pressão pela maximização do 

tempo, pelas altas taxas de produtividade, 

pela redução de custos, como os relativos à 

força de trabalho, além de exigir a 

“flexibilização” crescente dos contratos de 

trabalho. Nesse contexto, a terceirização vem 

se tornando a modalidade de gestão que 

assume centralidade na estratégia empresarial, 

uma vez que as relações sociais estabelecidas 

entre capital e trabalho são disfarçadas em 

relações interempresas, baseadas em contratos 

por tempo determinado, flexíveis, de acordo 

com os ritmos produtivos das empresas 

contratantes (ANTUNES, 2019. p. 31-32). 
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O resultado imanente deste processo é a atual ascensão dos 

mecanismos de “extração do sobretrabalho, com a expansão do 

trabalho morto corporificado no maquinário tecnológico-

científico-informacional” (ANTUNES, 2019, p. 33), sendo a 

prerrogativa para a utilização do trabalho vivo somente o inerente 

ao tempo necessário para a realização de valor, colocando para a 

massa de trabalhadores – despidos de qualquer proteção social e 

da relação tempo-trabalho do pretérito fordista-keynesiano – toda 

a miríade instável (SENNETT, 2012) que pode ruir a qualquer 

oscilação conjuntural-estrutural do mercado. De todo modo, o 

que observamos é a corrosão dos direitos-proteção social 

combinado à formalização da informalidade em tempos de 

elevada massa de desempregados, que se normatiza por meio das 

investidas sobre a responsabilização dos sujeitos históricos pela 

sua subsistência embebidos das teses individualistas-atomicistas 

oriundas do self mademan, transformando-os em ativos 

manuseáveis pelas demandas corporativas que impetram as novas 

modalidades contratuais – asseguradas pela superestrutura – 

nítidas na abrupta valorização atual do empreendedorismo-

empregabilidade, que mescla o “burguês-de-si-próprio e 

proletário-de-si-mesmo” (ANTUNES, 2019, p. 34) nas novas 

modalidades de contrato “”zerados”, “uberizados”, “pejotizados”, 
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“intermitentes”, “flexíveis””(ANTUNES, 2019, p. 35),50 

obrigados a cumprir metas em tempos de ethos terapêutico.  

 

O fundamento dessa pragmática que invade 

todo o universo global do trabalho se 

evidencia. Na empresa “moderna”, o trabalho 

que os capitais exigem é aquele mais flexível 

possível: sem jornadas pré-determinadas, sem 

espaço laboral definido, sem remuneração 

fixa, sem direitos, nem mesmo o de 

organização sindical. Até o sistema de 

“metas” é flexível: as do dia seguinte devem 

ser sempre maiores do que aquelas obtidas no 

dia anterior (ANTUNES, 2019, p. 36). 

 

Pari passu, as novas morfologias do trabalho se 

recompõem na atualidade – também – por meio da inovação 

semântica e material que coloca à ordem do dia a predisposição-

estoque de trabalhadores – ou colaboradores – de “novo tipo” 

(GRAMSCI, 2015), articulando sua disponibilidade-flexibilidade 

laboral à subjetividade, interlaçando para tal a sua pedagogia 

política que “procura “capturar” o pensamento do trabalhador, 

operário ou empregado, integrando suas iniciativas afetivo-

 
50 “Outro exemplo da forma disfarçada assumida pela exploração do trabalho 

pode ser encontrado na Itália, onde há pouco se desenvolveu uma nova 

modalidade de trabalho ocasional, o trabalho pago a voucher. Ela é assim 

denominada porque os assalariados ganham vouchers pelas horas de trabalho 

realizadas, o qual trocam pelo equivalente monetário, segundo o salário 

mínimo legal pago por hora contratada” (ANTUNES, 2019, p. 35). Outros 

exemplos são expostos por Antunes (2019), como o recibo verde em Portugal. 
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intelectuais nos objetivos da produção de mercadorias” (ALVES, 

2011, p. 112), vide a investida para a polivalência e o “novo nexo 

psicofísico do trabalho pelo qual o indivíduo é educado para atuar 

competitivamente” (ALVES, 2011, p. 114). Inexoravelmente, o 

panopticum outrora fordista, assegurado por um inspetor exterior, 

se introjeta nos dias atuais – em que se acentua o 

sociometabolismo da barbárie51 resultante do regime de 

acumulação flexível sobre as bases toyotista – como um capataz 

interior muito mais manipulatório por “penetrar no âmago das 

instâncias da pré-consciência e do inconsciente” (ALVES, 2011, 

p. 117), alçando no corpo da psique o auge da subsunção do 

trabalho ao capital por meio da visceral mercadorização do 

primeiro e da reificação das mediações de segunda ordem – 

supressão do uso em relação da troca. 

Tais transformações alcançam a escola por meio da 

reformulação da gestão dos sistemas de ensino e do conteúdo 

pedagógico-curricular, notórios ante à cimentação das premissas 

da Nova Gestão Pública (NGP) e da Pedagogia das Competências 

– socioemocionais também. Seria, sob nossa ótica, a combinação 

entre a racionalidade da gestão administrativa associada às 

demandas para a formação do “homem de novo tipo” 

 
51 “O sociometabolismo da barbárie se caracteriza pelo metabolismo social de 

“dessocialização” por meio do desemprego em massa e exclusão social, 

processo de precarização e institucionalização de uma nova precariedade do 

trabalho, que sedimenta a cultura do medo” (ALVES, 2011, p. 22). 
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(GRAMSCI, 2015), impetrando sobre as políticas públicas para a 

educação o mesmo princípio forjado na racionalidade 

tecnocrática corporativa.  

 

O conteúdo das (des)medidas para a formação do homem de 

novo tipo 

 

Diante das diferentes transformações em curso no corpo 

societário em nosso país, observa-se uma série de medidas para a 

recomposição das finalidades formativas – assim como da própria 

estruturação –em todos os níveis e modalidades de ensino, 

almejando a realização do prescrito na prática curricular-

pedagógica sob o princípio tecnocrático – regulação da política 

do conhecimento através da aferição de resultados e construção 

de indicadores. Sob nossa compreensão, trata-se de um processo 

– como correspondente nas ações em diferentes momentos da 

história brasileira de acordo com o bloco no poder52 – de 

conformação das intencionalidades hegemônicas conjunturais da 

 
52 Segundo Poulantzas (1978), o conceito refere-se à fração, ou frações, da 

classe dominante que se aglutina(m) conjunturalmente ao conjunto de 

estruturas e suas mediações, atuando como uma força social no bojo da própria 

formação social, que hegemonicamente reproduz a lógica intrínseca das 

relações de produção na totalidade social. Seu impacto é determinante para a 

orientação da política econômica do Estado, gerando conjunturalmente a 

especificidade da pauta institucional para a materialização dos seus interesses 

primordialmente econômicos. 
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escala ampliada53 de modo recontextualizado às particularidades 

nacionais-regionais-locais, mas que carrega em sua essência o 

receituário da escola capitalista.54 Para tratar de tal quadro, e 

cônscio dos limites de um capítulo, exporemos analiticamente 

dois movimentos que não se dissociam.  

O primeiro versa sobre a NGP e o reordenamento da gestão 

dos sistemas de ensino, que tem sua gênese no Brasil na década 

de 1990 após a reforma gerencial do Estado brasileiro justificada 

pelo ajuste estrutural em razão da dívida externa e da necessária 

alteração da relação entre o Estado e a sociedade civil, que “teve 

como paradigma a adoção dos critérios da economia privada na 

gestão da coisa pública” (OLIVEIRA, 2015, p. 629). Embebida 

do mesmo propósito para a implementação da agenda neoliberal 

por meio do discurso que “enfatizava as ineficácias e 

ineficiências dos governos e os custos excessivos de se manter 

um Estado assistencialista” (HALL; GUNTER, 2015, p. 747), 

almejava-se naquele período – e almeja-se nos dias atuais – 

 
53 Refiro-me aqui às recomendações dos organismos internacionais, com 

destaque ao Banco Mundial como bem descreve e acena a publicação de Bruns 

e Luque (2014). 
54 No atual cenário tal propósito tem como epicentro, sob os estratagemas 

formativos da Pedagogia Política do Capital, pautar a formação humana para a 

solidificação de sujeitos mais permeáveis e maleáveis às transformações da 

relação capital-trabalho, e cada vez mais objetivado-objetificado para encarar 

com naturalidade a intensificação de sua precariedade para a reprodução das 

relações sociais de produção resultantes da flexibilização do trabalho, da 

desregulamentação das relações de produção, do processo de terceirização, e 

do combate material e ideológico da organização sindical reativa. 
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“tornar a atividade governamental mais empresarial, por meio do 

transporte de técnicas de gestão e da cultura e valores 

empresariais do setor privado” (HALL; GUNTER, 2015, p. 747).  

Tal lógica material e ideológica alcança a educação por 

meio da cultura da performance-performatividade (BALL, 2010) 

e das inciativas para a impetração de sentidos privatistas, ou os 

nexos do quase-mercado,55 que nos países centrais – e em certo 

sentido no Brasil – se transformaram na voucherização, na 

responsabilização por meio da política de accountability, nas 

escolas charter, no common core, e nas avaliações externas – com 

variações de intensidade e conteúdo em disputa entre os liberais e 

conservadores (HALL; GUNTER, 2015, p. 748-749). Tomando o 

sentido da qualidade, em tempos de aferição da crise, este 

receituário se legitima – sob a ótica do capital –pela necessária 

superação do fracasso educacional para o incremento da 

competitividade econômica, associando sincronicamente o 

recrudescimento da teoria do capital humano à forma de gestão 

como novo idioma axiologicamente neutro da escola (LAVAL, 

2019, p. 67-69) como projeção de sua profissionalização. 

 
55 No caso da educação, essa concepção abarca “novas formas e combinações 

de financiamento, fornecimento e regulação da educação, diferentes das 

formas tradicionais exclusivamente assumidas pelo Estado” (AFONSO, 1999, 

p. 144), incluindo o papel ativo deste com finalidades que não abarquem 

diretamente, e tenham como finalidade, o lucro, mas que logrem suporte para 

tal de acordo com as finalidades formativas no capitalismo. Para tal são 

efetivadas as medidas de avaliação contínua para a aferição da qualidade, 

assim como as transformações curriculares, dentro dos valores do mercado. 
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No caso brasileiro, tendo como principal intelectual-

expoente Luiz Carlos Bresser Pereira – então ministro do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE) ao longo do primeiro governo Fernando Henrique 

Cardoso –, os princípios do Managerialism se instituíram por 

meio da tese de que a gerência sob as bases do gerencialismo 

ampliariam a eficiência, a produtividade e a orientação das 

políticas públicas orientadas para o cidadão-consumidor. Ao 

mesmo tempo que era recomendado pelo Banco Mundial e pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

a conjunção entre a racionalização do gasto público e a 

focalização das políticas sociais para os mais pobres 

(OLIVEIRA, 2015), se promoveu a descentralização executiva 

associada às organizações da sociedade civil como forma de 

incremento à governança-governabilidade, a privatização de parte 

significativa das empresas públicas, e a definição da educação 

como serviço não-exclusivo do Estado (BRASIL, 1995). 

Sinteticamente, os princípios são: 

 

A dissociação das funções de execução e 

controle; a fragmentação das burocracias e 

sua abertura às demandas e exigências dos 

usuários; a concorrência de atores públicos 

com o setor privado e a terceirização dos 

serviços; o reforço das responsabilidades e a 

da autonomia dos níveis de execução da ação 
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pública; a gestão por resultados e a 

contratação (os chamados contratos de 

gestão) fundadas na realização dos objetivos e 

da avaliação de desempenho; a normalização, 

via padronização, das práticas profissionais 

baseadas em evidências e em experimentos 

exemplares (OLIVEIRA, 2015, p. 613).  

 

Em suma, as medidas forjadas pela NGP para os diferentes 

sistemas de ensino no país aglutinaram, através dos handicaps 

educacionais, a associação entre a responsabilização-

desprofissionalização docente, a recomposição da formação de 

professores de cunho aligeirado-pragmatista, a criação dos 

sistemas de avaliação para diferentes níveis de ensino, o currículo 

comum estruturado pela Pedagogia das Competências, e os 

escopos meritocráticos com base na performatividade em 

diferentes redes de ensino. O método para tal seria a mensuração 

de todas as ações públicas e humanas, e a realidade como uma 

equação matemática que logra ao ostracismo o background e seus 

condicionantes materiais.56 Categorizado como “quantofrenia” 

 
56 Podemos mencionar por exemplo, de acordo com os dados sistematizados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP, 2019), 

que apenas 31,4% das escolas da rede municipal no país possuem quadras de 

esporte, 21,1% dispõem de internet no mesmo sistema de ensino, etc. 

Acrescemos a isto a disparidade em relação à remuneração dos professores. 

“No ano de 2019, 42,9% dos professores do Brasil tinham entre 50 e 400 

alunos, trabalhando em dois turnos e em mais de uma escola. 7% lecionaram 

para mais de 400 alunos, nos três turnos, e em duas ou mais escolas de acordo 

com os dados do INEP. No mesmo ano, a melhor média salarial dos 

professores no Brasil, que trabalharam na rede federal, alcançou a quantia 
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por Gaulejac (2007, p. 94), este princípio seria pautado pela 

aferição de todos os elementos estruturantes da vida pública; da 

motivação do trabalhador à satisfação do cliente. Por meio de 

instrumentos aparentemente objetivos, passam a modelar a 

realidade conforme as normativas preestabelecidas que não são 

contestadas pela aparente transparência em um mundo instável 

sob o slogan de qualidade total, que neutraliza os conflitos 

interpessoais no âmbito da sociedade da gestão (GAULEJAC, 

2007, p. 11). 

O segundo movimento se materializa através da 

reconfiguração dos mecanismos de mediação do conflito de 

classes por meio da reorientação das estratégias de conformação 

ético-política da classe trabalhadora (SOUZA, 2015), 

combinando as formas de regulação social ao regime de produção 

endógeno à Pedagogia das Competências. “Trata-se de uma 

demanda de criação de novos mecanismos de conformação 

psicofísica e moral do trabalhador/cidadão diante do processo de 

reestruturação produtiva e da redefinição das relações de poder” 

(SOUZA, 2015, p. 146). Isto ocorre tanto no chão-de-fábrica para 
 

mensal de R$ 7.767,94. Esta, ao mesmo tempo em que computa quase o dobro 

das demais redes de ensino, está aquém da média dos vencimentos docentes 

dos países centrais da OCDE, entre 36.900 e 45.900 dólares anuais nos países 

centrais, e inferior a alguns países da América Latina – o rendimento anual dos 

professores no Chile alcança em média 24 mil dólares, e na Costa Rica 24.900 

da mesma espécie. Se colocarmos o rendimento anual dos professores da rede 

em questão, que detém os melhores vencimentos médios no país, na cotação 

do dólar em dezembro de 2019 – R$ 4,05 –, alcançaremos a quantia de 

aproximadamente 23 mil dólares anuais” (ANDRADE, 2020, s. p) 
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a maleabilidade e adaptação do trabalhador às novas condições de 

trabalho, quanto na escola pela sobrevalorização da ética 

burguesa.  

 

Faz parte desta pedagogia, também, a 

disseminação de formas pseudo-científicas de 

apreensão da realidade social que valorizam o 

particular, o local, o efêmero, em detrimento 

de uma compreensão mais objetiva dos 

elementos que articulam e dão sentido ao 

Bloco Histórico que comporta as diversas 

particularidades da vida social. A 

naturalização da ideologia da “mão invisível 

do mercado” como reguladora eficiente do 

cotidiano social também faz parte do 

conteúdo desta pedagogia política. De modo 

geral, esta pedagogia política constitui o 

mecanismo pelo qual a burguesia busca 

formar as competências necessárias à 

conformação ético-política do trabalhador em 

uma dinâmica renovada de construção do 

consenso em torno da concepção de mundo 

burguesa (SOUZA, 2015, p. 175).  

 

O movimento em curso é promovido para a alteração da 

natureza da formação do trabalho simples e complexo no 

contexto histórico contemporâneo, tendo como finalidade a 

instauração de uma nova cultura cívica também. Disseminado 

pelos principais aparelhos privados de hegemonia no país 

(NEVES, 2005, p. 99-110), e consolidando práticas no novo 
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espírito voluntário por meio do redirecionamento da luta política 

(SOUZA, 2006), a cidadania de novo tipo se baliza de três 

iniciativas indissociáveis. A primeira tem como finalidade  

[...] À viabilização do retorno ou da 

permanência de um conjunto significativo da 

população ao nível mais primitivo das 

relações de forças, aquele estreitamente 

ligado à estrutura objetiva, no qual os 

agrupamentos sociais organizam-se conforme 

sua função e posição na produção, sem uma 

maior consciência de seus papéis econômico e 

político-social. Nesse primeiro sentido, a 

nova pedagogia da hegemonia propõe-se a 

estimular um tipo de participação que, 

fortemente relacionada ao conceito 

gramsciano de catarse, tenta incentivar 

movimento caracterizados por soluções 

individuais (NEVES, 2005, p. 35). 

 

A segunda se refere literalmente ao desmantelamento da 

organização da classe trabalhadora, sendo refuncionalizada pelos 

aparelhos privados de hegemonia para a construção de uma nova 

sociabilidade no contexto de diluição da consciência de classe e 

fragmentação dos trabalhadores.  

 

A nova pedagogia da hegemonia atua no 

sentido de restringir o nível de consciência 

política coletiva dos organismos da classe 

trabalhadora que ainda atuam no nível ético-

político para o nível econômico corporativo. 
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Mais precisamente, a nova pedagogia da 

hegemonia estimula a pequena política em 

detrimento da grande política, propiciando, 

contraditoriamente, à classe trabalhadora a 

realização da grande política de conservação. 

Vale lembrar ainda, conforme a orientação 

gramsciana, que os movimentos em torno da 

pequena política traduz-se-iam, 

exemplarmente, tanto no plano mundial 

quanto regional, em ações como projetos de 

auto-ajuda, estímulo a um conceito de 

cidadania restrita, ênfase em ações destinadas 

à valorização de demandas e espaços 

comunitários e locais, dentre tantos outros 

(NEVES, 2005, p. 37).  

 

Por último, como reflexo da fragmentação da classe 

trabalhadora após a década de 1960, a cidadania de novo tipo, em 

seu princípio “contra-hegemônico”, se reorganiza de modo 

fragmentado por meio da defesa de interesses setoriais no corpo 

da sociedade civil envolvendo as temáticas pacifistas, ecológicas, 

homossexuais etc.  

 

As lutas concebidas em termos 

exclusivamente extra-econômicos, portanto, 

não representam, em si mesmas, um perigo 

fatal para o capitalismo. Podem, inclusive, ser 

funcionais à estabilização da hegemonia 

burguesa. Politicamente, portanto, a 

organização desses grupos acaba por, 

contraditoriamente, desviar a atenção de 

importantes segmentos da classe trabalhadora 

da reflexão sobre os mecanismos de 
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expropriação e exploração a que estão 

submetidos, ao mesmo tempo em que reforça 

o individualismo como valor moral radical, 

uma vez que reúne indivíduos para tratar de 

seus problemas específicos, desvinculados 

das questões sociais gerais (NEVES, 2005, p. 

36). 

 

Presente cenário e “algumas coincidências” 

 

Dentre as investidas nos últimos anos, a primeira que 

podemos destacar é o remanejo da política do conhecimento por 

meio da atual prescrição curricular – Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) – em processo de implementação nos estados 

e municípios, impactando respectivamente tanto o Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD), quanto a reorientação das práticas 

curriculares no cotidiano escolar. Sob nossa concepção, a BNCC, 

entendida como o rol de competências e habilidades legitimadas 

para a formação humana em tempos de reificação do Mundo 

VICA,57 se sustenta tanto por meio da pedagogia flexível 

(KUENZER, 2017) e suas faces imediatistas, pragmáticas e 

instrumentais para a formação da classe trabalhadora nos mesmos 

moldes do Relatório Delors (UNESCO, 2000), quanto para a 

cimentação do empreendedorismo-empregabilidade. Tal 

estratagema se enquadra na análise de Neves (2005) acerca da 

 
57 Volátil, incerto, complexo e ambíguo. 
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consolidação da nova pedagogia da hegemonia por cristalizar a 

educação para o desemprego, a repolitização da classe 

trabalhadora, a valorização da empregabilidade, além de 

consolidar elementos indissociáveis da nova cultura cívica. 

 

Essa educação vem sendo propagada por 

diferentes meios, mas a escola continua sendo 

o espaço privilegiado para a conformação 

ético-política do “novo homem”, de acordo 

com os princípios hegemônicos. O “novo 

homem”, nessa visão de mundo, deve: sentir-

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 deve 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 do 

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 (NEVES, 2005, p. 211). 

 

Por meio das mesmas concepções estabelecidas pelas 

reformas que ocorreram nos países centrais do capitalismo, como 
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o caso estadunidense após a institucionalização do programa No 

childleftbehind (RAVITCH, 2013), se impulsiona as iniciativas 

que articulam o common core e os princípios contraditórios do 

freechoice em solo brasileiro – vide a Reforma do Ensino Médio 

–, intentando a formação do trabalhador adaptável e maleável 

para a ocupação que pedagogicamente será realizada no interesse 

corporativo, extraindo a concepção pretérita de qualificação. Para 

assegurar a transmutação da prescrição curricular em prática, se 

instituem as avaliações externas e as ações para a 

responsabilização dos professores – accountability educacional –, 

que serão tomadas aqui como segunda medida da agenda 

qualitativa hegemônica, correspondente à política quantofrênica 

(GAULEJAC, 2007) estabelecida por meio da mensuração dos 

resultados expressos nos indicadores educacionais – como o caso 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ou 

do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (SAERJ).  

Com diferentes finalidades e variações de responsabilização 

que permeiam do diagnóstico às derivações meritocráticas com 

base na remuneração variável (BONAMINO; SOUSA, 2012), as 

avaliações externas espelham o grau qualitativo dos diferentes 

sistemas de ensino tomando como parâmetro o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), ao lado do 

indicador de fluxo escolar. Estas, além de se instituírem no 
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formato tecnocrático para a referenciação da performance dos 

diferentes sistemas de ensino, indicam de modo claro a 

pragmaticidade do currículo no “chão da escola”, colocando 

sobre o professor a responsabilidade sobre a qualidade 

educacional e, respectivamente, obliterando a complexidade 

acerca do tema.  

A terceira medida em curso para a ampliação da eficácia da 

escola sob a ótica do capital, que toma maior centralidade nos 

dias atuais ante as vicissitudes pragmáticas acerca da prática do 

currículo aferido pelas avaliações externas, trata-se da 

reformulação da formação dos professores no Brasil por meio da 

Base Nacional Comum para a Formação dos Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação), ao lado de medidas que 

subjugam a identidade docente. Em processo de implementação 

nos cursos superiores de licenciatura, concebemos esta 

(contra)reforma como um dos intentos para a formação do 

“professor de novo tipo” (MACEDO, 2012) por meio do 

incremento da prática no percurso formativo alinhado à BNCC 

através da reformulação dos projetos pedagógicos atrelados à 

promoção do Professor Eficiente (BURNS; LUQUE, 2014), 

mensurado pelo Método de Stallings, que pauta sua prática 

cotidiana pela aplicabilidade irreflexiva das competências e 

habilidades predispostas nas mediações estandardizadas com 

foco em resultados – como bem especifica o receituário do Banco 
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Mundial para a profissão docente. Paralelamente, ascendem 

formas precárias e aligeiradas para a formação de professores, 

assim como as ações para a contratação por meio de terceirização 

do trabalho nos moldes da rede global Teach for All, representada 

no Brasil pela Rede Ensina, como princípio para a tutorização do 

magistério.  

Por fim, a agenda hegemônica proposta pelo Banco 

Mundial (2017) se debruça sobre a gestão dos sistemas de ensino. 

Assentados na relação custo-eficiência, promove-se discursiva e 

materialmente a otimização com base na liofilização das escolas 

calcados nos resultados quantitativos, tanto por meio do incentivo 

a ampliação numérica dos estudantes por turma-professor, quanto 

pelo refino da contratação docente e dos mecanismos de controle 

com base em resultados, tomando para tal a remuneração variável 

e a competição administrada, como já reiterada pela NGP. Para o 

Banco Mundial (2017), seria uma fórmula de otimização do 

custo-educação, indissociável do incremento de capital humano 

para o desenvolvimento nacional-corporativo, em uma lógica 

palpável para os países com dilemas fiscais, relegando ao 

ostracismo todos os fatores sociológicos, geográficos e históricos 

– background –, assim como a complexidade do cotidiano 

escolar. Em outras palavras, a racionalidade tecnocrática 

imediatista em curso.  
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Considerações finais 

 

As considerações realizadas neste presente ensaio, que 

objetivou explicitar resumidamente algumas faces do atual 

cenário das políticas públicas para a educação no Brasil 

considerando a totalidade, as mediações e as contradições do 

processo em curso com tendência de intensificação ante o 

contexto de retomada da agenda neoliberal ortodoxa, não se 

destoam da composição ôntica da escola no sistema societário do 

capital. Mesmo considerando as variações conjunturais, e as 

possibilidades de resistência na “guerra de posição”, os estudos 

críticos sobre a educação brasileira apontam para a 

inexorabilidade entre as demandas estruturais e os sentidos 

contrarreformistas. Nos dias atuais, acreditamos que as 

transformações em curso não se dissociam do mesmo propósito, 

mas incorporam em sua forma-conteúdo a mesma imagem das 

transformações do regime de acumulação e, respectivamente, das 

relações sociais de produção.  

Para tal, analisamos panoramicamente as investidas 

coetâneas por meio da reestruturação da gestão dos sistemas de 

ensino e os mecanismos ético-políticos para a formação humana, 

considerando as predileções para a qualidade sob a ótica do 

capital, que almejam a aplicabilidade do prescrito no chão da 

escola. Cabendo cada vez mais centralidade ao professor, ou a 
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destituição da sua ação por meio da concepção variável e, em 

certo sentido, resistente às ações verticais, impetra-se 

continuamente elementos materiais e subjetivos para a 

contemplação das intencionalidades empresarias, vide o 

protagonismo das fundações nos dias atuais. Portanto, a qualidade 

da educação, mesmo que em disputa até nos limites da concepção 

burguesa de mundo, sintetiza um arco de ações que determinam 

cada vez a vida em tempos de precariedade. 
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Escola e Pandemia: uma análise da mobilização dos 

empresários para reconfigurar a educação escolar durante e 

após a pandemia do século XXI 

Nívea Silva Vieira* 

 

A pandemia de Covid-19 ajudou a desnudar o caráter 

violento do sistema capitalista que, sob a batuta do 

neoliberalismo, ampliou o fosso entre os donos do capital e os 

subalternos. O sociólogo Ricardo Antunes (2020) compreende o 

atual contexto como o resultado de uma trípode destrutiva que 

combina capital financeiro, neoliberalismo primitivo e revolução 

técnico-científica informacional. Para o pesquisador, longe de 

trazer melhorias para a vida da humanidade, esta “revolução” 

tecnológica serviu para expandir os lucros dos empresários e 

provocar uma transformação brutal no mundo do trabalho, 

convertendo todos os trabalhadores em meros prestadores de 

serviço.  

A nós interessa saber como a classe dominante mantém sua 

estrutura de poder inabalada em condições tão adversas para a 

humanidade e para o mundo natural. Há muito, o bloco no poder 

aprendeu que para continuar controlando a produção e a 

distribuição da riqueza social é necessário muito mais que o uso 

 
* Doutora em História e Doutora em Educação, professora do Departamento de 

Gestão dos Sistemas Educacionais da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense (UERJ/FEBF). 
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da violência policial e dos demais métodos de repressão. A 

subordinação dos trabalhadores ao capital exige dos que 

dominam, além da coerção, uma boa estrutura que os ajude a 

sedimentar a ideologia de que todos precisam cooperar 

fraternalmente para que o barco não afunde. Sem que 

percebamos, o sistema ideológico socialmente dominante 

seleciona, define tendências, distorce a realidade e transforma em 

aparentemente natural e intransponível a subjugação do homem 

pelo homem e o extermínio da natureza (MÉSZÁROS, 1996). 

Neste artigo buscamos compreender quem realiza a ação 

política em prol da conservação da ordem e como a ação vem 

sendo realizada no campo da política educacional. No contexto de 

crise estrutural, a classe dominante viu-se diante da necessidade 

de reordenamento ideológico, criando para tanto diferentes 

frentes móveis para intervir na política educacional durante e 

após a pandemia. 

Para compreender esta ação política, sedimentada na ideia 

de que a escola será salva pelos empresários de boa vontade, é 

valido entender algumas categorias de análise desenvolvidas pelo 

filósofo/militante Antonio Gramsci, criadas para entender o 

complexo sistema de dominação das sociedades modernas. 

Dentro do vasto arcabouço teórico que nos ajuda a decompor as 

camadas do fenômeno da pandemia sobre a educação, destacam-
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se os conceitos de Estado ampliado, sociedade civil/sociedade 

política e hegemonia. 

 

Pressupostos teóricos 

 

No início do século XX, Antonio Gramsci revigorou a 

teoria marxista, aprofundando alguns conceitos-chave do 

materialismo histórico dialético com vistas a compreender as 

estruturas de poder na sociedade moderna e intervir na luta de 

classe. Ao refletir sobre a teoria da práxis, como foi identificada 

nos Cadernos do Cárcere,58 o filósofo italiano ajudou a refundar 

o materialismo histórico e forneceu aos militantes e 

intelectualidade revolucionários novas ferramentas para se 

discutir um projeto de sociedade alternativo, baseado na 

libertação dos trabalhadores.  

Nesta época, a Europa possuía uma teia social muito mais 

robusta do que nos tempos em que Marx e Engels viveram e 

analisaram o capitalismo. Nos tempos do marxista sardo, a 

sociedade europeia era composta por um número vasto de 

organizações sociais autônomas e ao mesmo tempo integradas à 

vida Estatal no sentido estrito. A complexa teia de organizações 

 
58 Cadernos do Cárcere é o conjunto de 29 cadernos de tipo escolar, escrito 

por Antonio Gramsci no período em que esteve preso na Itália pelo regime 

fascista. O caderno reúne todo seu programa de estudo sobre a natureza do 

poder no capitalismo moderno e sua brilhante contribuição para a renovação 

do materialismo histórico. 
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sociais ajudava, por um lado, a propagandear a ideologia 

dominante e, por outro, abria à classe trabalhadora a possibilidade 

de debater, organizar e difundir a sua própria visão de mundo. 

A renovação do materialismo histórico dialético, cujo mote 

principal foi contribuir para transformar radicalmente a 

sociedade, foi fundamental para que as organizações 

revolucionárias elaborassem novas estratégias para a superação 

do capitalismo. 

Preso pela ditadura fascista, em 1926, por defender e promover 

uma nova cultura emancipatória, o então deputado Antonio 

Gramsci se dedicou ao estudo do sistema de dominação no 

capitalismo moderno. Mesmo com informações limitadas, devido 

sua condição de prisioneiro, Gramsci elaborou um programa de 

pesquisa que o ajudou a aprofundar temas preciosos da literatura 

marxista como o conceito de Estado, sociedade civil e sociedade 

política e Hegemonia. 

Com o intuito de construir a hegemonia da classe 

trabalhadora, Gramsci ampliou a noção de Estado, superando a 

visão liberal que impregna até os dias de hoje o senso comum. 

Tal visão é herdeira da matriz jusnaturalista59 e compreende o 

 
59 O conceito de Estado herdeiro da matriz jusnaturalista, como expressa seu 

próprio nome, parte de dois princípios: 1) a Pesquisa sobre o Estado deriva do 

estudo do Direito e, em particular, do direito público; e 2) O direito de que 

resulta o Estado pertence ao domínio da natureza. Esta matriz reúne um 

conjunto de autores considerados clássicos como Hobbes, Locke e Rousseau, 

entre outros. Embora haja grande diferença entre os autores reunidos nesta 
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Estado como fruto de um contrato social entre governante e 

governados. Para sobreviverem ao Estado de barbárie, traço 

supostamente natural da humanidade, os homens abririam mão de 

suas liberdades individuais para serem governados por um 

líder/soberano/governador. Nesta teoria, que não leva em 

consideração a história de cada formação social, o Estado seria o 

zelador das regras do jogo e se limitaria à tutela da ordem e à 

vigilância do cumprimento da lei. 

Gramsci também superou a visão simplista de Estado como 

instrumento de uma classe, no caso burguesa, defendida por uma 

corrente do marxismo italiano, identificada pelo militante como 

maximalista. Na visão do sardo, esta concepção engessava a luta 

dos operários por apostar na espera do grande dia em que a classe 

trabalhadora tombaria o Estado burguês de forma intuitiva e 

espontânea.  

Diferentemente destas duas vertentes que enxergam o 

Estado como sujeito, onipresente e onipotente, ou o Estado como 

objeto de manipulação de uma única classe, Gramsci 

compreendeu o Estado de forma integral, composto por duas 

esferas integradas: a sociedade política e sociedade civil. A 

dominação de uma classe sobre a outra, segundo Gramsci, não 

ocorre somente pelo controle violento dos governantes sobre os 

 
matriz teórica, compreendemos ser possível, como Bobbio, a aproximação dos 

mesmos. 
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governados. A dominação dos subalternados pressupõe uma 

complexa teia que garanta a comunhão de estratégias de força e 

convencimento. Em síntese, a dominação de classe é exercida por 

aparelhos de Estado clássicos (como exército, polícia, 

administração, burocracia) e também por meio de aparelhos 

educativos que servem para adaptar constantemente as massas 

populares ao sistema produtivo. Estes aparelhos educativos estão 

fincados na sociedade civil. 

A categoria sociedade civil também era comum entre 

muitos autores que precederam o marxista sardo. Na visão 

corrente, a sociedade civil é geralmente identificada como âmbito 

dos apetites incontroláveis, naturais, manifestados através dos 

interesses do mercado, da concorrência e do âmbito privado. 

Como adverte Fontes (2010) Gramsci se afastou deste 

entendimento e considerou que o cerne da sociedade civil remete 

para a organização e para a produção coletiva de visões de 

mundo, da consciência social, da adequação do povo aos 

interesses burgueses ou, ao contrário, da formação de concepções 

opostas, a alternativas rumo à sociedade igualitária.  

A vértebra da sociedade civil, em Gramsci, são os 

Aparelhos Privados de Hegemonia que dirigem, do ponto de vista 

cultural e ideológico, toda a sociedade. Algumas caraterísticas 

distinguem este tipo de organização tão importante para a missão 

educativa do Estado Ampliado: eles não possuem composição 
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homogênea, se apresentam muitas vezes como apartados da 

organização da vida econômica e política mas, no entanto, 

possuem a dupla dimensão, econômica e político-cultural. A 

aparente neutralidade destas instituições ajuda o Estado moderno 

(ou Estado ampliado) a difundir a pedagogia da hegemonia.  

A tarefa principal deste tipo de Aparelho é organizar o 

consenso, transformando os interesses particulares de algumas 

determinadas frações de classe em interesses aparentemente 

universais. Estes Aparelhos Privados de Hegemonia podem 

assumir a forma de clubes, associações recreativas, escolas de 

arte. Na maioria das vezes, pondera Fontes (2010), são 

comprometidos com determinado segmento de classe, mas 

apagam tal comprometimento apresentando-se seja como 

expressão da “unidade nacional” ou como porta-vozes de uma 

neutralidade informativa inexistente.  

Estas instituições, no entanto, não podem ser confundidas 

com empresas propriamente ditas. Embora estejam ligadas à 

produção e, em muitos casos, sejam dirigidas burocraticamente 

aos empresários, elas não possuem a finalidade de defender os 

interesses coorporativos. Este tipo de organização ajuda a classe 

dominante a recompor sua dominação dirigindo intelectual e 

moralmente tanto as frações de classe aliadas, como a totalidade 

da sociedade. 
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Finalmente o conceito de Hegemonia tão importante para 

nossa reflexão. Hegemonia também foi criado por Gramsci, a 

partir do aporte do revolucionário Lenin (1870-1924), para 

explicar as relações de poder nas sociedades capitalistas 

avançadas. Como observou o autor dos Cadernos, nas sociedades 

modernas, a sociedade civil se transformara em uma estrutura 

complexa e resistente, capaz de superar as crises fenomênicas. 

Gramsci pode constatar em sua época que as catástrofes 

econômicas e políticas não levavam à derrocada imediata do 

sistema, como acreditavam os adeptos da teoria maximalista. 

Vivenciando a crise do pós-guerra e a ascensão do fascismo na 

Itália, o deputado comunista se deparou com um Estado 

encoberto por uma poderosa estrutura social que funcionava 

como um sistema de trincheira na “guerra moderna” (GRUPPI, 

1978, p.10). Neste tipo de sociedade, avaliou Gramsci, a 

conquista do Estado não se daria de forma imediata. Seria 

necessária uma intensa atividade intelectual (organizativa) e 

cultural (a partir de uma concepção de mundo própria) para se 

conquistar a hegemonia. A conquista desta hegemonia pelo 

proletariado exigia a construção de uma nova sociedade, uma 

nova estrutura econômica, de uma nova organização política e 

também uma nova orientação ideológica cultural. Além de refletir 

sobre as estratégias para superação do sistema de dominação 

burguês, Gramsci também passou a empregar o termo para 
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identificar o modo pelo qual a burguesia mantém a sua 

dominação. 

Conforme sublinha Acanda (2006), as frações burguesas na 

Europa logo perceberam que a luta das massas populares, lenta, 

porém latente, não podia ser contida apenas pela coerção e que 

esta mesma luta as impedia de seguir dirigindo unilateralmente o 

Estado. Em virtude do aumento das organizações da classe 

trabalhadora na sociedade, a classe dominante percebeu que era 

necessário rever seu sistema de dominação. A hegemonia 

burguesa implicava a direção de grupos aliados e domínio dos 

grupos subalternos. Tal ampliação da política desembocou em 

competição controlada entre os grupos dirigentes e dirigidos. 

A classe dominante, portanto, em sua tarefa de dirigir o 

conjunto dos dominados, teve que ir além dos seus interesses 

corporativos estreitos e exercer uma liderança moral e intelectual 

através de concessões, dentro de certos limites, a um grupo de 

variados aliados reunidos em um bloco social de forças. 

Conforme nos lembra Buttmore (2011), Gramsci compreende a 

sociedade civil como um espaço de permanente disputa pela 

hegemonia. 

Nos dias de hoje em que a crise sanitária colocou um holofote 

sobre a crise estrutural do capitalismo, a crise da hegemonia 

burguesa também se tornou mais visível. Este enfraquecimento 

da direção política dos donos do poder exige esforços para 
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recomposição da dominação que pressupõe aumento da coerção 

para os setores desajustados e subversivos, ampliação das 

estratégias de convencimento das grandes massas populares e 

neutralização do debate sobre a superação do sistema de 

exploração.  

A escola pública brasileira é uma grande arena de disputa. 

Ao mesmo tempo em que se configura como uma instituição 

potente para educar a classe trabalhadora dentro da perspectiva da 

emancipação, é um alvo prioritário dos empresários na difusão de 

seus valores.  

O debate teórico metodológico apresentado nesta seção nos 

ajudará a compreender como tem se dado a mobilização dos 

empresários sobre a política educacional durante a pandemia do 

século XXI e quais são os interesses não ditos que estão presentes 

neste projeto educação. 

 

A mobilização dos empresários em “defesa” da escola pública 

 

Logo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomendou o isolamento social como principal estratégia para o 

controle da Pandemia do novo coronavírus, os organismos 

internacionais ligados ao capital financeiro como o Grupo Banco 

Mundial, OCDE, UNICEF formaram uma coalizão para 

produzirem estudos e manuais com orientações padronizadas, 
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destinadas às agências do Estado e da sociedade civil que dirigem 

a política educacional dos países da periferia do capitalismo.  

Antes de exporem o conjunto de estratégias que, 

supostamente, mitigariam os efeitos da pandemia, os documentos 

apresentaram um diagnóstico desolador da situação dos 

estudantes “vulneráveis” no período pandêmico. De modo geral, 

as orientações destacaram: a interrupção da aprendizagem, 

problemas com a nutrição e a proteção das crianças e jovens, falta 

de preparo dos pais para a educação dos estudantes em suas 

casas, falta de acesso à tecnologia e à conexão de internet, lacuna 

com o cuidado das crianças, altos custos econômicos, aumento 

das taxas de evasão escolar e aumento das desigualdades 

educacionais. 

Na esteira do fechamento das escolas, a virtualização do ensino 

foi identificada como solução para “evitar a interrupção da 

educação”. No entanto, diante da constatação da falta de 

democracia digital nos países de capitalismo dependente, a saída 

apontada pelos formuladores e difusores da “pedagogia do novo 

normal” foi a adoção de uma versão piorada da modalidade de 

ensino à distância que ficou conhecida como ensino remoto. 

O grupo Banco Mundial60 foi um dos pioneiros neste 

debate. Em 25 de março de 2020, o organismo publicou uma nota 

 
60 O Banco Mundial foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com 

o objetivo inicial de reconstituir as economias dos países que sofreram os 

impactos da guerra. Posteriormente, o banco passou a dirigir a política 
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com orientações preliminares para “mitigar” os efeitos da crise de 

Covid-19 sobre a escola pública e, em especial, sobre os alunos 

“vulneráveis”. A nota de 4 páginas, intitulada “Políticas 

educacionais na pandemia da Covid-19: o que o Brasil pode 

aprender com o resto do mundo?”, ponderou sobre a necessidade 

de se repensar o retorno às atividades presenciais, no período em 

que a vacina havia sido descoberta. De acordo com o grupo, o 

fechamento da escola poderia significar a interrupção do processo 

de aprendizagem, principalmente para os estudantes em situação 

de alta vulnerabilidade e o aumento da pobreza no país, em 

função da falta da alimentação oferecida nas escolas. 

Reconhecendo a falta de acesso dos estudantes às 

ferramentas digitais, o grupo recomendou uma espécie de 

hibridismo que mesclava tecnologia com uso de materiais 

pedagógicos não digitais. A entidade afirmou neste documento 

que o apoio efetivo aos docentes seria crucial na transição para o 

ambiente de ensino remoto, sendo, portanto, necessárias a 

formação continuada e o uso de instrumentos de monitoramento 

das atividades realizadas pelos alunos. O estudo também 

demarcou a necessidade dos gestores considerarem formas de 

 
econômica dos países da periferia do capitalismo e garantiu o alinhamento 

destes ao bloco capitalista. A partir da década de 1990, com o fim do bloco 

soviético e a crise orgânica do capital, o organismo reconheceu a educação 

como campo estratégico para recomposição da dominação burguesa. Desde 

então, o Banco Mundial e outros organismos internacionais portadores da 

visão de mundo dominante vêm formulando as diretrizes para “reformar” a 

educação dentro de parâmetros do projeto societário neoliberal. 
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habilitar a conectividade e o acesso a dispositivos que já 

estivessem disponíveis nos domicílios, como celulares ou 

computadores e tablets. 

O Banco Mundial abriu com esta nota um cardápio de 

oportunidades para os empresários interessados em aprofundar 

sua penetração nas redes públicas de ensino brasileiras. Além da 

contratação das grandes plataformas digitais para garantir a 

promoção do ensino virtual, o receituário do grande credor 

mundial garantiu às frações empresariais que não atuam 

diretamente no mercado da tecnologia informacional a venda de 

kits pedagógicos e cursos para formação de gestores e docentes.61 

A aparente alternativa criada para amenizar os impactos do 

fechamento das escolas sobre os estudantes logo revelou-se uma 

estratégia do grande capital em aprofundar o processo de 

mercantilização da educação. 

As orientações deste e de outros organismos que compõem 

a coalisão para formulação de políticas educacionais, foram 

mediadas por Aparelhos Privados de Hegemonias (APH), 

responsáveis pela educação da sociedade brasileira dentro desta 
 

61 Desde a redemocratização da política brasileira em 1987, grupos 

empresariais organizam-se em instituições especializadas na definição e 

redefinição de políticas educacionais. Durante a pandemia, estes grupos 

empresariais, reunidos em diversas frentes de atuação, entraram em disputa 

com as grandes plataformas digitais para a execução do “ensino remoto”. 

Aspectos deste conflito serão abordados no tópico seguinte. Para um estudo 

mais detalhado deste tema, ler a tese de Nívea Silva Vieira sobre a constituição 

dos Aparelhos de Hegemonia do Grupo Itaú-Unibanco (Vieira, 2019). 
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concepção de mundo. O movimento social empresarial, ou 

melhor, o Aparelho Privado de Hegemonia Todos Pela Educação 

(TPE), fundado em 2006, foi um dos primeiros a se manifestar 

como porta-voz da escola pública e levantar a bandeira do ensino 

remoto neste contexto de pandemia. 

Logo após a publicação da nota do Banco Mundial, o 

programa Roda Viva, da TV Cultura, recebeu a presidente do 

TPE, Priscila Cruz, em 13 de abril de 2020. Seguindo com 

fidelidade a nota do grupo Banco Mundial, a intelectual 

reconheceu a falta de infraestrutura para implantação da EAD, o 

problema da exclusão digital enfrentada por muitos estudantes, a 

falta de familiaridade dos professores com a tecnologia, etc. Com 

este ensejo, Cruz defendeu a adoção de uma modalidade de 

ensino improvisada, em nome da situação emergencial, sugerindo 

a parceria das empresas de telecomunicação, uso de material 

impresso e aproximação da escola com as famílias. Alinhada às 

orientações da coalizão internacional e ao mesmo tempo ciente de 

que se tratava da defesa de uma estrutura altamente precária, a 

intelectual dos empresários substitui a proposta de EAD pelo 

nome de educação remota. 

Além desta entrevista, o APH dos empresários articulou um 

conjunto de ações para difundir a “pedagogia do novo normal”, 

tanto dentre da sociedade civil, como no interior da sociedade 

política. No dia 7 de abril o TPE reuniu mais de 80 organizações 
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da sociedade civil para debater o voluntariado na pandemia. No 

dia seguinte, promoveu o debate virtual juntamente com o Banco 

Mundial e o Conselho Nacional de Educação (CNE), com o tema: 

A Educação frente à Pandemia.  

Em 14 de abril, a entidade reuniu gestores e especialistas da 

educação para debaterem a importância de “mitigar” os prejuízos 

causados pelo ensino a distância durante a crise e na volta às 

aulas. Dois dias depois, organizou um debate virtual com o 

Conselho Nacional de Educação para discutir a regulação da 

gestão escolar durante a pandemia. Também foram realizados 

estudos e pesquisas para “orientar” os gestores municipais e 

estaduais à adoção do ensino remoto em suas redes.  

Neste período de crise sanitária algumas frentes móveis, 

reunindo frações da classe dominante, foram criadas para 

sedimentar a ideia de que a salvação da escola pública está nas 

mãos dos empresários de boa vontade. Outra frente que vem 

atuando sistematicamente na defesa da introdução de novas 

tecnologias nas redes de ensino do Brasil é o Centro de Inovação 

para a Educação Brasileira (CIEB). Este jovem APH, que reúne 

representantes de empresas de diferentes ramos, foi criado em 

2016, com o objetivo de formular políticas públicas, desenvolver 

conceitos, produzir ferramentas e articular os empresários com as 

escolas.  
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Antes do contexto da pandemia, o CIEB havia produzido 

um conjunto de iniciativas para dirigir empresários e agências 

administrativas do governo no processo de implementação do 

ensino remoto. Dentre as iniciativas, destacam-se: Estudo 1: 

Aquisição de tecnologia educacional pelo setor público: entraves 

e caminhos para estimular o ecossistema educacional (2015); 

Estudo 2: Inovação aberta em educação: conceitos e modelos de 

negócios (2016); Estudo 3: Fontes de financiamento para 

programa e política de tecnologia educacional (2016); Estudos 4: 

Política de tecnologia na educação brasileira: histórico, lições 

aprendidas e recomendações (2016); Estudo 5: modelos e 

curadoria de recursos digitais (2017); Estudo 6: Compras 

governamentais e inovações (2018).62  

 
62 O CIEB também produziu uma série de notas técnicas para induzir a 

promoção de produtos das novas tecnologias nas escolas. CIEB Notas 

Técnicas #1: “A importância de Políticas Nacionais e Centros de Inovação em 

Educação”; CIEB Notas Técnicas #2: “Recursos Educacionais Digitais para a 

Alfabetização”; CIEB Notas Técnicas 3: “Tecnologia na Certificação de 

Professores”; CIEB Notas Técnicas #4: “Recursos Digitais para Gestão e 

Apoio ao Transporte Escolar”; CIEB Notas Técnicas #5: “Orientações para 

Seleção e Avaliação de Conteúdos e Recursos Digitais”; CIEB Notas Técnicas 

#6: “Criação de espaços de inovação nas escolas: repensando o laboratório de 

informática”; CIEB Notas Técnicas #7: “Investimento em Startups de 

Tecnologia da Educação”; CIEB Notas Técnicas #8: “Competências de 

Professores e Multiplicadores para uso de TICs na Educação”; CIEB Notas 

Técnicas #9: “A construção de um plano de inovação e tecnologia 

educacional”; CIEB Notas Técnicas #10: “Níveis de maturidade na adoção de 

tecnologia pela escola”; CIEB Notas Técnicas #11: “Contribuições para a 

inclusão do tema tecnologia na Base Nacional Comum Curricular”; CIEB 

Notas Técnicas #12: “Conceitos e conteúdos de inovação e tecnologia (I&T) 

na BNCC”; CIEB Notas Técnicas #13: “Avaliação de projetos e políticas de 

TICs educacionais”; CIEB Notas Técnicas #14: “Análise e contribuições para 
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Inspirando-se no slogan dos empresários e do governo, “A 

economia não pode parar”, o CIEB adotou o lema “A 

aprendizagem não pode parar!”. Logo no início de abril, a frente 

pesquisou 3.032 secretarias de Educação (3011 Secretarias 

Municipais e 21 Secretarias Estaduais de Educação) e avaliou as 

estratégias adotadas pelas secretarias para manter a aprendizagem 

dos estudantes durante o período de isolamento social.  

Além de mapear a situação das redes de ensino no contexto 

de pandemia, esta pesquisa aproximou o CIEB das agências do 

Estado que administram a educação em todas as regiões do país. 

Para agilizar o processo de compra de maquinário e a contratação 

de plataformas digitais pelas secretarias de educação, o CIEB 

criou um Toolkit Online gratuito com um conjunto de 

orientações, modelos de documentos e um passo a passo 

detalhado com dicas para pesquisa de mercados e avaliação 

técnica dos produtos e orientações de como as agências do Estado 

podem fazer compras com a dispensa da licitação. 

Com auxílios de outros Aparelhos Privados de Hegemonia, 

representantes da cultura política empresarial, a pedagogia do 

“novo normal” tornou-se a principal referência da política 

 
a proposta da BNCC-EM com foco em tecnologia e computação”; CIEB Notas 

Técnicas #15: “Autoavaliação de Competências Digitais de Professores”; 

CIEB Notas Técnicas #16: “Inteligência Artificial na educação”; CIEB Notas 

Técnicas #17: “Estratégias de Aprendizagem Remota (EAR): Características e 

Diferenciação da Educação a Distância (EAD)”; CIEB Notas Técnicas #17: 

“Estratégias de Aprendizagem Remota (EAR): Características e Diferenciação 

da Educação a Distância (EAD)”. 
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educacional durante a pandemia da Covid-19. Este modelo de 

educação pautado no ensino improvisado, na exploração sem 

precedentes dos professores e na parceria entre empresários e o 

poder público conquistou mentes e corações de dirigentes 

municipais e estaduais. 

As frentes móveis de ação de empresários interessados na 

educação pública também contam com outros tipos de APH’s 

para ampliar o alcance da pedagogia do novo normal na 

sociedade. A Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação), 

fundada em 2016, cumpre o papel de convencer os setores que 

não estão diretamente envolvidos com os problemas 

educacionais. A Jeduca é uma associação formada por jornalistas 

e outras entidades empresariais que cumpre a tarefa de orientar 

profissionais da comunicação na cobertura de assuntos 

educacionais. A organização também possui editora própria e 

profissionais especializados dispostos a “ajudarem” gratuitamente 

repórteres em todo o país.  

Os parceiros financiadores da Jeduca são: a Fundação 

Lemann, o Instituto Ayrton Sena, o Instituto Natura, a Fundação 

telefônica Vivo, o Instituto Unibanco, o Itaú Social, o Itaú 

Educação e Trabalho, a Fundação Marília Cecilia Souto Veiga. 

Os parceiros institucionais são a Campanha pelo Direito à 

Educação, o Cenpec, a Unesco, o Movimento Todos pela 

Educação, a Editora Moderna, Porto Lauand Lemos Advogados e 
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etc. Como se pode ver, os patrocinadores desta agência estão 

reunidos nas outras frentes móveis de ação de empresários que 

atuam na política educacional. 

Embora a Jeduca se apresente publicamente como uma 

associação formada por um grupo de mais 500 jornalistas 

independentes para amparar seus pares na divulgação de notícias 

sobre educação escolar, seus materiais de divulgação comprovam 

que a concepção de educação que embasa seus trabalhos está em 

fina sintonia com a visão de mundo dos empresários e das 

organizações que financiam este APH.  

A reunião de expressões e frases sobre educação, 

reproduzidas acriticamente pela instituição, com base em 

documentos, manuais e guias produzidos por conglomerados 

internacionais e nacionais faz desta entidade mais uma caixa de 

ressonância das teses que mascaram os verdadeiros problemas da 

escola pública brasileira e apresentam como alternativa um 

projeto de educação esvaziada de seu papel fundamental. 

Neste contexto de pandemia, a Jeduca também atuou no 

campo da formação do convencimento social. Dentre os trabalhos 

desenvolvidos com a temática educação/pandemia, destacamos o 

evento online que fez parte da programação do 4° Congresso 

Internacional de Jornalismo e Educação, intitulado “Ensino 

híbrido no contexto da pandemia”, exibido no canal da Jeduca 

que possui 4,65 mil inscritos. O resumo do encontro virtual foi 
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publicado no site da Jeduca no dia 30/11/2020, momento em que 

as entidades empresariais faziam coro pela abertura das escolas, 

mesmo sem a previsão de vacina para os estudantes e para o 

restante da comunidade escolar.  

Na abertura do debate, a mediadora Tatiana Klix, diretora 

do Porvir e do Jeduca, apresentou o ensino híbrido como uma 

abordagem pedagógica que surge como uma alternativa ou como 

uma oportunidade de manter a aprendizagem no contexto atual. O 

principal desafio da dita “oportunidade” estaria em fazer a prática 

acontecer nas escolas e relacioná-la com o currículo e com os 

projetos político-pedagógicos das instituições. Para tanto seria 

imprescindível rever os currículos escolares, diminuindo ainda 

mais os objetivos da aprendizagem definidos na Base Nacional 

Comum Curricular. 

O conceito de ensino híbrido defendido no webinário 

resgatou elementos dos primeiros debates sobre o ensino remoto 

e introduziu “novas” propostas de “reformas” na escola. 

 

Em linhas gerais, o ensino híbrido pode ser 

definido como uma abordagem que combina 

aprendizado online (ou remotamente) e 

offline, mesclando momentos em que 

estudantes e professores estão juntos 

presencialmente e momentos em que o aluno 

estuda sozinho, de maneira virtual. Esta é 

considerada uma das tendências para a 

educação no século 21. 
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Ao contrário do que parece à primeira vista, o 

ensino híbrido não se resume à incorporação 

da tecnologia ao dia a dia da sala de aula. 

Diferentemente, exige uma mudança das 

metodologias de ensino e aprendizagem, 

impactando diretamente o trabalho do 

professor e sua relação com o estudante. 

Assim, a organização da sala de aula, o plano 

pedagógico e a gestão do tempo têm que ser 

repensadas (Jeduca, 30/11/2012). 

 

Foram ressaltadas no debate a ideia de que o ensino híbrido 

transforma o estudante em protagonista de seu aprendizado e a 

adaptação do ensino às necessidades de cada indivíduo. Nesta 

proposta criada para nortear o futuro da escola após a pandemia, 

o papel do professor foi ressignificado e transformado em mero 

mediador da transmissão de informação de conteúdo. 

A transformação permanente de parte do tempo do ensino 

da educação básica em ensino a distância tangenciou todo o 

debate. Para sustentar este projeto, que há muito tempo ronda a 

política pública educacional brasileira, os convidados destacaram 

além dos aspectos pedagógicos, aspetos sociais, defendendo tal 

“abordagem pedagógica” como uma alternativa para a qualidade 

social: 

  

“Há oportunidades de nos colocar mais em 

rede, de fazer mais troca. O ensino híbrido 

pode ser uma oportunidade de discutir a 
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redução da presencialidade, dando 

visibilidade ao chão da escola, ao currículo 

como um espaço-tempo de criação didática e 

de conteúdo de maneira permanente”, reitera 

Maria Luiza. 

No entanto, o uso atual do ensino híbrido no 

processo de implementação da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular) nem sempre dá 

margem a isso, na opinião de Maria Luiza. “É 

preciso negar qualquer possibilidade de 

transformar a escola em produto, em 

negócio”, argumenta ela referindo-se a 

processos de comercialização de 

metodologias ligadas ao ensino híbrido por 

parte de empresas, descoladas da realidade 

local (Jeduca, 30/11/2020). 

 

Neste trecho do texto, referente à fala da professora Maria 

Luíza, presente no webnário, observamos um jogo de luz e 

sombra que revela a centralidade desta “modalidade” pedagógica. 

A professora lança luz sobre a redução da presencialidade da 

escola de maneira permanente e aparentemente defende a escola 

da ameaça de se transformar em um balcão de negócios das 

empresas do mercado da informação. Ao mesmo tempo em que 

chama a atenção para esta ameaça, critica a redução dos 

currículos com a exclusão de pautas de gênero, o que do nosso 

ponto de vista é uma posição bastante progressista. No entanto, é 

importante chamar a atenção de que a incorporação desta pauta 

pela pesquisadora sombreia a parte do projeto que considera 
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importante a negociação entre o poder público com os 

empresários, desde que os mesmos conversem com a 

comunidade. 

Como vimos no início deste artigo, para manter a 

hegemonia (direção e domínio) sobre a sociedade, a classe que 

domina precisa fazer pequenas concessões para que todos aceitem 

sua visão de mundo como legítima e universal. Desta forma ela 

absorve algumas pautas e até mesmo alguns intelectuais da classe 

trabalhadora para aparentar sensibilidade às demandas dos 

explorados. 

A representante da Fundação Lemann também chamou a 

atenção para as condições consideradas estruturantes para 

implementação do ensino híbrido: um plano de ação, envolvendo 

a visão de ensino que será praticada, o diagnóstico dos territórios, 

os recursos de infraestrutura disponíveis e a formação dos 

professores, mercado em que a entidade atua desde sua fundação.  

O conceito de Ensino Híbrido63 apresentado neste encontro 

virtual é a nova fé consagrada dos empresários para a educação. 

 
63 É importante lembrar que este modelo de ensino não foi criado durante a 

crise de Covid-19 para remediar os efeitos do isolamento sobre os estudantes. 

O termo original Blended Learning, que significa ensino misto ou combinado 

de aulas presenciais e virtuais, foi criado nos Estados Unidos, na década de 

1960, no momento em que a indústria de computadores investiu na produção 

em larga escala destes equipamentos. Na década de 1970, este modelo se 

consolidou na educação com a aplicação do Ensino Assistido por Computador 

(EAC). Nos anos 1990, o ensino híbrido caminhou ao lado da educação a 

distância e foi incorporado por algumas instituições de ensino superior. 
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Nele estão reunidos velhos slogans da educação vociferados por 

décadas por todos os APH’s empresariais que participam do 

bloco que define e redefine a política educacional brasileira, 

como ressignificação dos currículos, conteúdo baseados nos 

interesses dos jovens, mudança do papel do professor na relação 

ensino-aprendizagem, parceria entre escolas e empresas etc.  

 

Considerações finais 

 

Esta breve pesquisa acerca da mobilização dos empresários 

para intervir na política educacional durante a pandemia da 

Covid-19 nos ajudou a refletir sobre o complexo processo de 

construção de políticas públicas na sociedade brasileira 

contemporânea. Com apoio do instrumental teórico desenvolvido 

por Antonio Gramsci, foi possível compreender como as diversas 

intervenções do Estado (no sentido estrito) sobre a escola pública 

refletem os interesses das frações que dominam a sociedade. A 

visão do pensador marxista, que considera o Estado em sua forma 

ampliada, se afasta, no entanto, da falsa dicotomia que enxerga o 

Estado ora como sujeito, onipresente, onipotente e ora como 

objeto de uma única classe. 

Compreendemos que o Estado se encarrega sim de 

universalizar os interesses dos grupos que dominam a sociedade, 

mas para que todos considerem sua intervenção legítima, ele 
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necessita de autonomia relativa, tanto em face destes grupos 

dominantes, quanto em face dos grupos que estão de fora do 

bloco no poder. Sendo assim, os aparelhos políticos precisam 

garantir o equilíbrio instável de compromissos, administrando 

interesses, por vezes distintos do conjunto dos capitalistas e, ao 

mesmo tempo, garantindo a coesão da formação social. 

Considerar a autonomia relativa do Estado não significa dizer que 

a política pública é resultado de uma racionalidade coerente dos 

agentes da sociedade política. A política pública resulta de uma 

relação de forças entre a frações que conseguem ampliar sua 

visão de mundo para toda a sociedade, neutralizando as visões 

contrárias. 

No que diz respeito ao contexto da pandemia da Covid-19, 

observamos a forte mobilização dos APHs dos empresários e das 

frentes móveis, para adaptar as diretrizes dos organismos 

internacionais às realidades locais e aprofundar sua dominação 

sobre a escola pública. Estas organizações da sociedade civil, que 

se apresentam propositalmente como independentes, neutros, 

apartados dos interesses do mercado e da burocracia estatal 

promoveram estudos sobre as redes de ensino em todo país, 

ocuparam espaços na mídia e promoveram encontros em série 

reunindo representantes de organismos internacionais, com 

representantes de governos, empresários da indústria 
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informacional e de outros ramos da produção e do capital 

bancário. 

Constatamos com este estudo que além do diálogo 

permanente com as agências responsáveis pela execução da 

política, os aparelhos produziram um arsenal de informações e 

um vasto material pedagógico para educar os professores dentro 

desta nova pedagogia.  

É importante sublinhar que há décadas os empresários definiram 

a escola pública como um campo estratégico para a reatualização 

do projeto de dominação. A eleição da escola como alvo da ação 

empresarial ocorreu paralelamente à expansão da agenda 

neoliberal e ao desmonte da rede de proteção social. Durante a 

pandemia, os empresários perceberam a oportunidade ímpar de 

tornarem este abraço mais forte para disputar o fundo público e 

moldar inteiramente gerações de trabalhadores. 

Descortinar estes interesses, submersos em palavras 

aparentemente progressistas, é obrigação de todos os 

pesquisadores e professores comprometidos com uma educação 

libertadora. Não podemos aceitar que a mercantilização e o 

sucateamento da escola se tornem sinônimos de modernização do 

ensino. Toda cultura e conhecimento produzidos pela 

humanidade precisam ser distribuídos de forma igual para todos 

os estudantes. 
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Educação online e mediação pedagógica: construindo uma 

perspectiva intercultural crítica 

Paula C. Santos Menezes* 

 

A proliferação do teletrabalho e do ensino online durante a 

crise sanitária atual nos convida, mais do que nunca, a aprofundar 

as reflexões sobre uma hiper-mediação educativa e repensar o 

que se qualifica como “mediação pedagógica” no contexto de 

uma educação online. Neste artigo, eu tento fazer uma articulação 

entre essa nova realidade da educação online e a 

projeção/representação do eu nos espaços digitais para 

compreender o significado do apelo desse mundo digital na 

construção de novas identidades e formas de subjetivação. Para 

isso, proponho analisar dois aspectos do uso das tecnologias na 

educação que podem nos levar a construir uma perspectiva 

intercultural crítica: a primeira dimensão se refere às bases 

pedagógicas de cada tecnologia que utilizamos, o que condiciona 

e de certa forma impõe uma teoria de ensino-aprendizagem; a 

segunda dimensão se refere à representação que construímos de 

nosso eu e do outro nas interações online, o que constitui as 

formas de apropriação destas tecnologias por estudantes e 

 
* Doutora em Sociologia pela UFRJ e professora licenciada do Colégio Pedro 

II. Atualmente professora-substituta na faculdade de comunicação (ICOM) da 

Universidade de Lyon 2, França. 
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professores. Analisando estas duas dimensões, podemos apontar 

os limites e potencialidades de uma educação intercultural crítica 

(CANDAU, 2016; WALSH, 2009) com o uso de dispositivos 

tecnológicos que condicionam novas práticas de mediações 

pedagógicas. 

Compreender a relação das NTIC64 com a produção e 

transmissão de conhecimento nos leva a melhor situar o papel da 

mediação pedagógica na educação online. O caráter cada vez 

mais multimídia das novas TIC vem acompanhado de novas 

formas de construção do conhecimento e de novos dispositivos de 

normalização e subjetivação que não podem passar despercebidos 

para a mediação pedagógica crítica. Como analisa Rivoltella 

(2008), as tecnologias multimídia funcionam como “artefatos 

cognitivos”, tendo um valor cultural intrínseco pela sua 

capacidade de orientar os indivíduos na ordenação do mundo:  

 

A multimídia atua, nesse contexto, como um 

artefato cognitivo, como um instrumento por 

meio do qual os indivíduos podem ordenar 

seu conhecimento, ordenando assim o mundo. 

Isso significa reconhecer por trás da 

tecnologia um profundo significado cultural e 

considerar que a multimídia tem um valor 

real: uma racionalidade distribuída e não 

totalizante (fluxo-conhecimento), construindo 

conhecimento por meio da interatividade 

 
64 Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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(troca-conhecimento) e se propondo como um 

marco para nossas habilidades cognitivas 

(prótese-conhecimento) (RIVOLTELLA, 

2008, p. 204). 

 

Neste sentido, a educação deve ser vista como processo 

comunicativo que envolve uma série de códigos, técnicas e 

tecnologias com suas pedagogias, ocultas ou declaradas, e formas 

de interação concebidas como pertinentes e necessárias a um 

processo de aprendizagem (APPLE, 1998). As tecnologias usadas 

no processo educativo/comunicativo são assim acompanhadas por 

ideias e representações do que deve ser o processo de ensino-

aprendizagem. Ora, se esta ideia parece ser simples e 

transparente, na prática o uso de tecnologias aparece como uma 

competência a ser adquirida de forma “neutra”, por se tratar de 

uma nova linguagem sem a qual o indivíduo não consegue se 

socializar no mundo contemporâneo. Decodificar estas “formas 

de pensar” e as pedagogias ocultas das tecnologias é, assim, um 

passo importante para reinventar e ressignificar o mundo. Neste 

sentido, trabalhos como os de Safiya Noble (2018) e de 

pesquisadores de AI (artificial intelligence)65 sobre a construção 

de representações pelo mundo dos algoritmos em relação a raça, 

sexualidade e gênero podem mostrar formas de decodificar a 

 
65 Ver, por exemplo, o livro The international Encyclopedia on Gender, Media 

and Communication (2020), particularmente o artigo de Erkan Saka, Big Data 

and gender-biased algorithms. 
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lógica das NTIC que não se compõem apenas como plataformas 

sobre a qual atuamos, mas igualmente como ambientes 

simbólicos com normas, códigos e valores determinados. 

Por outro lado, o aspecto interativo das tecnologias 

nomeado por Rivoltella nos leva a observar o “outro lado” ligado 

à apropriação e construção/negociação de sentido dos indivíduos 

nos espaços online. A teoria interacionista é o quadro teórico de 

excelência utilizado por grande parte dos estudos das interações 

online, particularmente Goffman,66 para compreender as 

estratégias de projeção do eu e de construção de identidades nas 

interações online. Um dos conceitos-chave de Goffman é o de 

“impression management”, ou seja, como os indivíduos 

administram as imagens e impressões de si em relação aos outros. 

A teoria interacionista, apesar de suas “falhas” no que diz 

respeito a uma teoria de mudança social (GIROUX e PENNA, 

1997, p. 59), pode fornecer uma entrada para compreender como 

os indivíduos se adequam ou modificam estereótipos e 

expectativas sobre seus “lugares”, nos fornecendo assim um 

quadro analítico para compreender como sistemas de 

discriminação se atualizam nas relações sociais. No caso das 

interações online, utilizaremos a ideia de presença/ausência social 

para compreender a administração das representações de si. 

 
66 Ver Miller (1995) e Rutter e Smith (2000). 
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Para os propósitos de nosso artigo, a ideia de “presença 

social” será central para interpretar como construímos o nosso 

self virtual e quais as implicações para o ensino online e a 

mediação pedagógica. Utilizaremos a leitura de Murat Öztok 

(2020) sobre presença e ausência social para interpretar os 

mecanismos de construção de nossa identidade online, ou seja, o 

que escolhemos ou não projetar nas nossas imagens, textos, 

emojis, como nos projetamos enquanto professores ou estudantes 

nos espaços online e como nos apropriamos dos dispositivos 

online, reforçando ou modificando as pedagogias ocultas das 

tecnologias que utilizamos. 

 

A pedagogia oculta (mas não tanto) das tecnologias 

educacionais 

 

Não é novidade que a educação depende de técnicas e 

tecnologias (SELWYN, 2017; RIVOLTELLA, 2008) e a forma 

como são concebidas representa muito de sua concepção 

pedagógica subjacente. As máquinas de aprendizagem da década 

de 1920, e especialmente a de Skinner da década de 1950, 

mostram isso de forma bastante explícita. O problema de 

aprendizagem identificado nesta fase foram os diferentes 

resultados obtidos pelos alunos em salas de aula tradicionais, 

devido à falta de uma atenção mais individualizada. Skinner 
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então desenvolveu essa máquina para atingir o que ele chamou de 

teoria do aprendizado de programas. A máquina é um dispositivo 

mecânico que usa perguntas e respostas dando feedback imediato 

e permitindo o autoteste. Para o behaviorismo de Skinner, este é o 

núcleo do processo de aprendizagem, as “contingências 

apropriadas de reforço” que poderiam gerar “formas específicas 

de comportamento [que] podem ser estabelecidas e colocadas sob 

o controle de classes específicas de estímulos” (1958). 

O desenvolvimento de sua máquina de aprender foi 

obviamente condicionado pelas possibilidades técnicas da época, 

mas também usado de certa forma para refletir como ele concebia 

a relação com o aprendizado. Isso deixa muito claro (para resumir 

em algumas palavras com Michael Apple) que “a nova tecnologia 

não é apenas um conjunto de máquinas e o software que as 

acompanha. É uma forma de pensar que orienta a pessoa a se 

aproximar do mundo de uma certa forma” (1998, p. 15). 

Analisando as mídias, McLuhan (1964) vai ainda mais longe, 

observando como uma nova mídia reage com as outras. Assim, a 

introdução de uma nova tecnologia tende a se confundir com 

outras, bem como com os usos e práticas institucionais 

estabelecidos. 

Aprofundando-se na perspectiva da educação, como 

analisamos acima com as teorias da aprendizagem, a tecnologia 
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educacional aplicou uma concepção de pedagogia (ou várias), 

mesmo que não a conhecendo. Como Öztok esclarece: 

 

O uso educacional da tecnologia como campo 

de pesquisa se desenvolveu a partir da 

preocupação com a relação custo-benefício na 

educação e na escolarização. Os estudiosos da 

tecnologia educacional conceituaram a 

pedagogia em termos de transmissão do 

conhecimento do conteúdo acadêmico, 

reprodutibilidade dos materiais pedagógicos e 

eficiência das atividades de ensino e 

aprendizagem, mas ignoraram amplamente a 

pedagogia (ÖZTOK, 2020, p. 3). 

 

Como tentamos deixar claro com o exemplo de Skinner, as 

tecnologias têm sido frequentemente utilizadas na educação como 

uma ferramenta para melhorar a aprendizagem concebida por 

uma teoria. Na era digital, essa relação foi “invertida”: agora os 

aspectos pedagógicos são submetidos às tecnologias e têm 

concepções ocultas do processo de aprendizagem. Isso ocorre 

porque a tecnologia é interpretada como neutra (SELWYN, 2017; 

APPLE, 1998). Em vez disso, pesquisadores como Selwyn e 

Apple mostrarão como a tecnologia é permeada por fatores 

sociais e que está diretamente conectada à ideologia. 

Apesar deste importante procedimento de identificação das 

concepções pedagógicas e de aprendizagem por trás da educação 
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digital, é igualmente fundamental levar em consideração as novas 

teorias emergentes do digital, para que não caiamos no 

determinismo tecnológico. Dito isso, devemos lançar uma luz 

mais matizada sobre como o digital afeta as concepções 

pedagógicas e de aprendizagem. Na educação existem muitas 

modalidades de introdução do digital, e isso tem diferentes 

impactos, como mostra a análise da evolução da “riqueza 

pedagógica”, de McPherson (2016): 

 

Figura: Riqueza Pedagógica, segundo McPherson (2016) 

 

Fonte: McPherson, 2016, p. 78. 

 

As primeiras tecnologias educativas do século XX 

refletiram teorias de aprendizagem mais diretivas, como o 

behaviorismo e o cognitivismo. Mas com a evolução das TIC, 

observamos um potencial de maior riqueza pedagógica, abrindo-
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nos para concepções inovadoras sobre como construir o 

conhecimento ou como somos construídos pelo conhecimento. 

Todos os próprios campos do conhecimento foram se 

transformando, levando-nos a repensar os limites entre natureza e 

cultura (HARAWAY, 1985; TEGMARK, 2017). 

Apesar deste potencial de maior riqueza pedagógica, como 

a possibilidade de constituição de comunidades de aprendizagem, 

correntes pedagógicas baseadas na ideia de conexão ainda 

refletem ideias tradicionais. Conforme sintetiza Harasim (2016), 

o conectivismo é uma abordagem dedutiva, fundamentada na 

ideia de que o conhecimento deve ser baseado em hipóteses. Mas 

sua “inovação” reside na lógica de como abordar o conhecimento, 

entendendo-o como um processo que ocorre “fora” do indivíduo. 

Essa perspectiva se aproxima da teoria do ator-rede de Latour 

(1994), pois repensa a fronteira entre o indivíduo e o mundo 

(FENWICK e EDWARDS, 2010). Na teoria do conectivismo, o 

conhecimento poderia ser percebido como a “capacidade de saber 

mais” (SIEMENS apud SELWYN, 2017, p. 89), mas nunca em 

um processo individual e autônomo. 

O conectivismo permanece como uma ideia muito vaga, 

tentando adaptar a teoria do conexionismo da IA à educação. 

Como sugere Harasim, ainda é muito cientificamente falho e 

carece de credibilidade. Em termos de pedagogia de 

aprendizagem, um dos fundadores do conectivismo desenvolveu 
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a pedagogia MOOC, que é basicamente uma aplicação de 

conteúdo e teste: “A pedagogia MOOC é essencialmente a 

mesma da Máquina de Ensino Pressey:67 automatizar a 

transmissão de conteúdo + questionário” (HARASIM, 2016, p. 

148). 

Uma teoria alternativa também surgiu com os 

computadores, postulando uma ideia mais indutiva do processo 

de aprendizagem – o colaborativismo. Surgiu da aprendizagem 

colaborativa online e basicamente defende que a aprendizagem 

deve começar da observação à teoria (de baixo para cima). Nesse 

sentido, a tecnologia não é vista aqui para substituir instrutores 

para IA, mas para aprimorar a colaboração (HARASIM, 2017). 

Uma das criadoras da aprendizagem colaborativista online, Linda 

Harasim, afirma que a análise do discurso online é um método 

para julgar a “qualidade” de uma aprendizagem colaborativa: 

como todos os dados das mensagens são armazenados, deve-se 

analisar a quantidade e a qualidade das mensagens trocadas, 

codificar esses dados por fase, função e gênero, para que possam 

ser “quantificados” e analisados. Esta mineração de dados deve 

ser crucial para julgar a qualidade pela evolução da participação 

do aluno e realizações intelectuais (HARASIM, 2018). 

 
67 Máquina inventada pelo americano Sidney L. Pressey nos anos 1920, 

baseada em questões de múltipla escolha. 
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A mineração de dados na educação é um dos métodos para 

avaliar a qualidade do processo na educação, não apenas os 

resultados. Mas isso levanta questões éticas sobre o uso desses 

dados que são gerados pelos alunos (CORBEIL e KAHN, 2018). 

Outro aspecto importante é a proliferação de diferentes 

modalidades de aprendizagem / tutoria online, utilizando vídeos e 

voz. Isso certamente está mudando o que a “melhoria do 

aprendizado” significa. 

 

* * * 

 

A tecnologia sempre foi fundamental para as práticas 

pedagógicas e de aprendizagem. Tem sido uma preocupação 

central na educação no século XX usar a tecnologia como um 

potencializador de aprendizagem e como uma ferramenta para um 

ensino eficiente. Mas afirmar que a tecnologia aprimora o 

aprendizado não nos diz muito: melhorar significa reter mais 

informações? Obtendo melhores resultados nos exames? Nesse 

sentido, a definição de melhoria da aprendizagem é tão discutível 

quanto a definição de aprendizagem. 

Em linhas gerais, a melhoria da aprendizagem tem sido 

associada à qualidade para completar a ideia de justiça como uma 

questão de acesso, conforme analisamos na primeira parte. O 
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exame PISA é uma das principais ferramentas de medição de 

resultados que orientam as políticas públicas e permitiu uma 

forma de comparar resultados entre países. Ainda que o PISA 

tenha perguntado sobre o acesso e o uso de tecnologias por parte 

dos alunos, ele não diz muito sobre a melhoria da aprendizagem 

online. 

Embora aprendizagem e desempenho sejam analisados 

separadamente no campo da educação (RUSHBY e SURRY, 

2016), a aplicação da tecnologia na educação, seja por meio de 

dispositivos ou aprendizagem online, da forma como é concebida 

hoje, é muito orientada para a melhoria do desempenho. Portanto, 

seu uso é muito construído nas expectativas de melhores 

resultados. Como Edmondson et al. dizem: 

 

A implementação da tecnologia, portanto, 

pode ser vista como um processo de 

aprendizagem organizacional, no qual a taxa 

de melhoria de desempenho é um importante 

determinante da aceitação do usuário e do 

sucesso da implementação. Nem os gerentes 

organizacionais nem os usuários irão tolerar 

um desempenho inferior por muito tempo 

(EDMONDSON et al., 2003). 

 

A tecnologia passou então a ser constantemente associada à 

motivação dos alunos e essa seria a chave para um melhor 
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desempenho. A ideia de Technology Enhanced Active Learning 

elaborada na década de 1990 pela equipe do TEAL no MIT era 

avaliar o impacto da interação na aprendizagem, usando métodos 

combinados, incluindo tecnologia. O TEAL seria então uma 

referência para inúmeros experimentos como laboratórios virtuais 

e simuladores. 

No que diz respeito às plataformas de tutoria online, no 

entanto, muitos dos estudos empíricos usam testes (CLARK e 

WHETSTONE, 2014; MALOY, EDWARDS e ANDERSON, 

2010), particularmente em relação à matemática. A análise de 

dados está se tornando uma forma muito importante de medir 

como o “perfil do usuário”, ou seja, os atores envolvidos no 

processo de aprendizagem, pode ser usado para criar sistemas de 

aprendizagem inteligentes artificiais (REYES et al., 2013). 

A interação entre tecnologia e educação está mudando a 

terminologia da pedagogia e como avaliamos o aprendizado. O 

termo desempenho de aprendizagem substitui as realizações de 

aprendizagem, conhecimento é substituído por conteúdo, 

pedagogia é substituída por design (ERTMER e NEWBY, 1993). 

A ideia de “experiência do usuário” também permeia o campo 

(KAPROS e KOUTSOMBOGERA, 2018), levando a um olhar 

mais qualitativo para o que é a melhoria do aprendizado. Mas 

muitos aspectos dessa terminologia e aspectos epistemológicos 

ainda precisam ser avaliados para a mediação pedagógica. 
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Presença e ausência nos ambientes educacionais digitais 

 

A análise interacionista dos espaços de aprendizagem 

online encontra no conceito de “presença social” (social 

presence) uma forma de avaliar a representação do eu e do outro 

nas interações online, sobretudo pelo grau de comunicação não-

verbal possível. De acordo com Öztok e Kehrwald, a literatura 

sobre educação online trata a ideia de “presença social” como o 

grau que os indivíduos se representam e representam os outros 

em um ambiente mediatizado (2017, p. 2). Essa definição é, 

portanto, uma extensão da definição original de Short, Williams e 

Christie (apud ANDEL et al., 2020), que via nas mídias digitais 

uma restrição à comunicação não-verbal, sendo mais limitantes 

que uma comunicação face a face. 

Pesquisas mais recentes demonstram, no entanto, que 

indivíduos usuários destas tecnologias acabam por criar novas 

formas de presença social com a ajuda de textos, símbolos e 

imagens. Estas novas formas de comunicar comportamentos, 

gostos e emoções tentam “compensar” os traquejos sociais que 

são imediatamente capturados pelos gestos e expressões do 

corpo, tal como explicam Andel et al.: 
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Essa noção de que a presença social pode ser 

cultivada e promovida tem recebido apoio 

constante, pois os pesquisadores mostraram 

que os indivíduos são de fato capazes de 

transmitir suas personalidades e se conectar 

com outras pessoas por meio de meios de 

comunicação online, como a comunicação 

baseada em texto (por exemplo, SWAN, 

2003; SWAN & SHIH, 2005). Esta pesquisa 

fornece evidências de que a presença social 

não é tão simples quanto originalmente 

presumida, uma vez que os indivíduos em 

ambientes online são capazes de “compensar” 

as pistas sociais perdidas em ambientes 

mediados (ANDEL et al., 2020, p. 2). 

 

Ao analisarmos os ambientes online68 concebidos para a 

educação a distância, dois aspectos podem ser colocados em 

evidência para uma análise interacionista da presença social: 

como alunos e professores se representam em suas personas 

virtuais, seja através de imagens, símbolos ou textos; quais os 

códigos e estratégias utilizados por usuários para empreender o 

que Goffman nomeia como “impression management”, ou seja, 

como os indivíduos projetam seu self para se adequar às normas 

ou desviar de expectativas estabelecidas.  

 
68 Utilizamos aqui a definição de mídia como um “ambiente”, na linha 

macluhmaniana, uso igualmente difundido por Pier Cesare Rivoltella, uma das 

maiores referências atuais no tema da mídia-educação. 
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Antes de proceder a esta análise, no entanto, como já 

proposto na primeira seção deste artigo, devemos observar como 

as ferramentas utilizadas no ensino online concebem a relação 

ensino-aprendizagem. Plataformas como Zoom, Google 

Workspace, Teams são baseadas numa comunicação de vídeo, 

com possibilidades de projeção de documentos, como power 

point. Entretanto, a projeção de documentos normalmente faz o 

professor “falar para uma tela”, tendo pouca interação com os 

alunos. A ferramenta interativa é principalmente a caixa de 

textos, onde alunos fazem comentários sobre a aula.  

As interações entre alunos e professores se operam então de 

forma bastante limitada: o ensino é concebido como “frontal” 

(professor em face do aluno) e não como circular, indicando uma 

concepção tradicional de ensino. Ademais, estas plataformas 

acabam por estimular o uso e o foco da atenção na projeção de 

power points, traduzindo uma concepção de ensino enquanto 

transmissão de conhecimento. O fato do professor projetar 

documentos e falar ao fundo constitui uma experiência negativa 

para o professor, que não observa a reação dos seus alunos. Isto 

associado ao fato de que muitos alunos não utilizam vídeos para 

projetar sua imagem por problemas de conexão. 

Um dos dispositivos mais usados pelos alunos para assistir 

aulas online em países como o Brasil é o celular. A limitação é 

clara para ler textos projetados em power point, favorecendo a 
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falta de concentração e de motivação. A visualização de vídeos 

ou imagens dos colegas é quase inexistente e o aluno busca 

interação no ambiente imediatamente ao seu redor, ou através do 

uso concomitante de outros aplicativos/jogos. A aula é muitas 

vezes uma das várias atividades que o aluno realiza ao mesmo 

tempo. No que diz respeito a sua identidade online, muitos alunos 

tendem a cortar seus vídeos por problemas de conexão, para 

preservar sua privacidade ou para realizar outras atividades na 

casa enquanto escutam a aula. O aluno se reduz, portanto, a um 

nome ou símbolo com uma tela preta, sem qualquer participação 

na construção da aula, a não ser pela caixa de comentários. 

Diante deste cenário limitado, baseado em uma concepção 

de ensino-aprendizagem ainda bastante tradicional (ensino como 

transmissão de conhecimento), como alunos e professores se 

apropriam destes ambientes para construir sua identidade online, 

projetar o que é seu eu diante dos outros? Quais as repercussões 

destas apropriações do processo de ensino-aprendizagem online 

para a mediação pedagógica?  

Mesmo diante das limitações técnicas que encontram 

estudantes e professores, torna-se indispensável para uma prática 

pedagógica crítica identificar como os atores do processo 

educativo se projetam nas plataformas online. O professor Murat 

Öztok observa que a “presença social” nos ambientes online é 

permeada por estratégias de filtragem cultural para se enquadrar 
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na cultura hegemônica. Ele avança na articulação entre a teoria 

interacionista e os estudos pós-coloniais, propondo uma 

interpretação sobre como nossas práticas culturais online 

interagem com as concepções e representações hegemônicas. 

Öztok estende o conceito de presença social para o de ausência 

social: ou seja, todas as características que o indivíduo decide não 

projetar/apresentar em seu self online. Como define o autor: 

 

Ou seja, o processo de identificação nas 

experiências online não é apenas articulado 

pelo que é representado, mas também 

definido pelo que é filtrado naquela 

representação particular. Devo denominar 

essas identificações conscientemente filtradas 

de “ausência social”. Portanto, considero a 

ausência social como a medida em que 

identificações específicas não estão 

representadas em nosso ser online (ÖZTOK, 

2020, p. 25). 

 

A dinâmica das diferenças sociais nos espaços online pode 

gerar desigualdades importantes para a experiência de 

aprendizagem. A mediação pedagógica crítica deve identificar 

estas dinâmicas, pois elas são responsáveis pela construção de 

novas formas de subjetivação que interferem na dinâmica 

educativa. Por exemplo, a questão da imagem e da 

representatividade de grupos subalternizados é hoje elemento 
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sensível para os jovens e pode ser explorado pelo professor para 

promover a diversidade enquanto valor positivo. Neste sentido, o 

conceito de “ausência social” pode permitir ao professor observar 

como estudantes lidam com as diferenças na socialização online: 

 

A ausência social, portanto, pode fornecer 

meios para explorar o grau em que os 

indivíduos ocultam suas diferenças nos 

espaços online à medida que se socializam em 

suas comunidades. Consequentemente, a 

presença ou ausência social de uma pessoa 

depende da dinâmica do que constitui o 

subalterno ou de como os outros são definidos 

(ÖZTOK; 2020, p. 25). 

 

Observar e interpretar as formas de representação dos 

alunos nos ambientes educativos online é fundamental para a 

mediação pedagógica crítica. Isto permite que o professor 

observe não somente as dificuldades materiais dos alunos, mas 

igualmente os elementos simbólicos que reproduzem 

desigualdades no seio da educação online. Muitos alunos, por 

exemplo, podem não expor suas imagens por medo de expor suas 

condições materiais, ou por sofrerem com problemas com sua 

imagem corporal. Da mesma forma, a colaboração e interação 

entre alunos nos ambientes online pode ser bastante prejudicada 

pela tendência das plataformas digitais de ensino a reproduzir 
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uma concepção pedagógica tradicional onde a relação aluno-

aluno não é concebida como parte do processo de ensino-

aprendizagem.  

 

Quais as possibilidades de uma educação intercultural e 

decolonial na educação digital? 

 

Uma educação intercultural crítica e decolonial no contexto 

da educação online deve primordialmente ultrapassar a crença da 

neutralidade tecnológica. A decodificação e compreensão do 

mundo tecnológico é parte de uma educação cultural que permite 

compreender as redes de poder e saber que transmitem 

epistemologias e modos de vida hegemônicos. As tecnologias 

estão no centro da disputa sobre o imaginário, a memória e os 

processos de subjetivação/subalternização, exigindo repensar 

novas estratégias de mediação pedagógica. Esboçamos aqui 

algumas possibilidades a serem exploradas e debatidas, de forma 

a construir uma pedagogia decolonial no contexto do ensino 

online: 

- Analisar as implicações pedagógicas das tecnologias 

adotadas, procurando novas estratégias de uso assim como o 

reconhecimento de limites desta mesma tecnologia. 

- Identificar com os estudantes como eles representam o eu 

nos espaços online e a forma como representam os outros, ou 
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seja, aprendendo a identificar o que expomos com os conceitos de 

presença e ausência social. 

- Identificar como estas representações são construídas nas 

suas acepções materiais e simbólicas, e como o processo de 

interação mediatizado legitima determinadas representações, 

construindo padrões de comportamento, de subjetividade e 

alteridade. 

- Adotar estratégias colaborativas entre os alunos, 

estimulando a pesquisa por outras formas de conhecer o mundo, 

incentivando a criatividade diante dos limites materiais 

encontrados pelos alunos, mas igualmente a compreensão de 

onde vem estes limites. 
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