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RESUMO 
 

OLIVEIRA, Felipe Sabino Mendes. Prática de entrevista com agentes políticos por 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio em uma escola de Nilópolis – RJ.. 2017 f. 
Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Sociologia) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2017. 
 
O presente trabalho consiste na apresentação de um trabalho de pesquisa de campo 
desenvolvido com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio CIEP 230, situado em 
Nilópolis, com os vereadores do município. O objetivo principal foi desenvolver uma 
metodologia de ensino em que o aluno produza o próprio conhecimento, através da 
pesquisa de campo. Através da pesquisa orientada pelo professor e debatida com os 
colegas de classe o estudante torna-se capaz de desmitificar a ideia de política como algo 
intrinsecamente ligado a corrupção e desenvolver a ideia de que a participação política é um 
instrumento de transformação social. A partir desse contato com a realidade e com os 
conteúdos de sociologia política espera-se despertar neles o posicionamento crítico em 
relação à conjuntura política. O trabalho almeja a inserção dos alunos na prática de 
pesquisa e o estímulo a produção de consciência crítica do sujeito em relação a prática 
política que é exercida em sua região, o município de Nilópolis na Baixada Fluminense. O 
trabalho foi realizado em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio. Foi designado que 
as turmas se dividissem em grupos com no máximo três participantes e que eles 
escolhessem um ator político de seu município para entrevistar. Os alunos perguntaram ao 
entrevistado sobre seus projetos e propostas de campanha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino Médio, Política, Entrevistas, Ensino de Sociologia, Participação 
Política. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Lecionar na Rede Pública Estadual é um desafio diante da falta de estrutura, de que 

dispõe o professor para a realização do seu trabalho, assim como pela precarização do 

mesmo. Ou seja, além de ter que desempenhar papéis que inicialmente não são seus, como 

o de professor psicólogo, por exemplo, o professor não dispõe, em muitos casos, de 

instrumentos – canetas, papéis para impressão de provas – que viabilizem o exercício da 

sua função, sem contar com os salários atrasados. 

 Desde que iniciei minha carreira docente enfrento esses problemas. Entre a 

aprovação no concurso e a convocação, tive pouco tempo para planejar aulas e escolher 

entre as metodologias pedagógicas, pois já estava empregado em outra função. Portanto 

optei pela reprodução da forma tradicional, com a qual tive contato desde que ingressei na 

escola, como aluno. 

 Eu estava preocupado em me tornar um bom professor, então qualquer que fosse o 

tema, o meu discurso era sempre muito bem preparado e convincente, para que o aluno 

nunca tivesse dúvidas. Embora não tivesse nenhuma intenção despótica, podia perceber a 

apatia dos estudantes quando eu lhes perguntava se tinham entendido. A resposta era 

sempre afirmativa e nunca tínhamos uma discussão em sala. 

 Aos pouco pude perceber o quanto a minha aula era vertical, pois ficava claro que o 

conhecimento era um privilégio meu e os alunos nada mais eram que depósitos de 

conteúdo. Destarte eu estava contribuindo para a formação de sujeitos que aprendiam a 

reproduzir em vez de pensar e questionar o conhecimento com que se deparavam. 

 A vontade de construir uma relação diferente dentro de sala de aula com os meus 

alunos fez com que eu começasse a trazer para as aulas exemplos que contemplassem a 

realidade que eles vivenciavam. Nesse caso, eu não mais estava preocupado apenas em 

depositar conteúdos, mas leva-los a pensar de que forma os conteúdos que aprendiam 

poderiam influenciar em suas trajetórias. 

 Surgiu, pois, a ideia de propor às turmas de terceiro ano do Ensino Médio do CIEP 

230 que realizassem entrevistas com agentes políticos do município de Nilópolis. A partir 

desse trabalho eu estaria inserindo os meus alunos na Prática de Pesquisa. Ademais como 

estávamos em um momento eleitoral, pensei que essa poderia ser a oportunidade para 

pensarem as questões públicas e a prática política na cidade onde moravam. 

 Mas não foi uma tarefa fácil, porque diante do caos político pelo qual o país 

atravessava, com o impeachment, insatisfação popular com casos de corrupção e mal uso 

de dinheiro público, a tendência do alunado era associar a política a práticas corruptas como 

se ambas tivessem uma relação intrínseca. Pude chegar a essa conclusão através de uma 

pequena enquete realizada com uma parte dos estudantes, em que mais da metade 
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associou política à corrupção. 

 Embora a conjuntura política atual os induzisse a pensar política sob esse viés, 

gastei pouco mais de um tempo de aula, para explicar, a partir de Thomas Hobbes como a 

política surge para superar o estado de natureza e funciona como mediadora de conflitos. 

Remeti a tradição aristotélica ideal de política como busca do bem comum, para servir como 

ponte para falar sobre participação política. 

 A participação política é um meio pelo qual os cidadãos buscam a garantias de seus 

direitos e a forma que encontrei para transformar a realidade da minha aula de sociologia, 

no sentido de torna-la mais participativa, e consequentemente contribuir para formação de 

sujeitos que criticam a postura e as propostas de seus candidatos. 

Segue, abaixo, o plano de trabalho que descreve como esse projeto foi planejado. 

Esse plano serviu para me orientar em relação ao objetivo geral, que consiste na produção 

de conhecimento a partir dos conteúdos trabalhados em aula, e também sobre os objetivos 

específicos que consistem na inserção do estudante na Prática de Pesquisa de Campo, no 

entendimento da política pelo viés da participação e a produção de senso crítico em relação 

a conjuntura política do município de Nilópolis. 

Em se tratando de resultados, consegui inseri-los no universo da Pesquisa de 

Campo, assim como consegui desfazer a ideia de que política e corrupção estavam 

intrinsecamente ligadas. Entretanto, não obtive sucesso quanto a produção de senso crítico 

sobre a prática política fundada no clientelismo, consolidada nos municípios da Baixada 

Fluminense. 

 

1.2. PLANO DE TRABALHO 

 
 

PLANO DE TRABALHO 

TEMA: Entrevista feita pelos alunos do terceiro ano do Ensino Médio com atores políticos. 

 
 

OBJETIVOS  

GERAL: Desenvolver uma metodologia de trabalho em que o aluno produza o próprio 
conhecimento, através da pesquisa. 
 

ESPECÍFICOS  
Desmitificar a ideia de política como algo intrinsecamente ligado a corrupção. 
Inserir o aluno no Universo da Pesquisa de Campo. 
Desenvolver a ideia de que a participação política é um instrumento de transformação 
social. 
Despertar o posicionamento crítico do aluno em relação à conjuntura política. 
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CONTEÚDO 

O presente trabalho consiste na realização de entrevistas, realizadas por alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio aos Atores políticos, responsáveis pelo gerenciamento ou 
pela elaboração de leis que permitam o funcionamento da máquina pública. 
O objetivo principal foi aproveitar os conteúdos discutidos em sala para a produção de 
pesquisa. Espera-se que a partir das discussões feitas em sala, os estudantes possam 
entender que a política não está necessariamente ligada a corrupção, uma vez que é 
através da participação política os indivíduos podem garantir seus direitos. 
O trabalho almeja a inserção dos alunos na prática de pesquisa e o estímulo a produção 
de consciência crítica do sujeito em relação a prática política que é exercida em sua 
região. 
O trabalho foi realizado em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio. Solicitei que as 
turmas se dividissem em grupos com no máximo três participantes e expliquei a proposta 
do trabalho, em que eles tinham que escolher um ator político de seu município e realizar 
uma entrevista. Os alunos deveriam questionar o entrevistado sobre quais projetos 
políticos eles estavam envolvidos ou quais propostas de campanha foram elaboradas 
para contribuir com o funcionamento da cidade.  
Além disso, eles deveriam relatar em sua apresentação como se deu o encontro com o 
entrevistado e todas as dificuldades que tiveram que superar para estabelecer contato 
com o político. 
A construção do trabalho começou em sala de aula. Realizei uma enquete nas duas 
turmas em que 36 alunos responderam. Solicitei que usassem uma folha de seu caderno, 
escrevessem a palavra política e em seguida encontrassem uma palavra para caracterizar 
o termo. Entre todos que responderam, trinta alunos associaram o termo política à 
corrupção ou roubo. 
Embora a conjuntura política atual os induzisse a pensar política sob esse viés, gastei 
pouco mais de um tempo de aula, para explicar, a partir de Thomas Hobbes como a 
política surge para superar o estado de natureza e funciona como mediadora de conflitos. 
Remeti a tradição aristotélica ideal de política como busca do bem comum, para servir 
como ponte para falar sobre participação política. Então utilizei um artigo extraído de uma 
plataforma digital para mostrar como uma associação de moradores conseguia garantir 
seus direitos através da participação ativa no cenário político. 
Por ultimo discutimos sobre o sistema eleitoral vigente no Brasil, com base nas aulas do 
professor Matheus Passos, disponíveis em uma plataforma digital. 
Pedi que os alunos executassem algumas breves pesquisas acerca dos partidos do qual 
os políticos entrevistados faziam parte e se a sua candidatura estava deferida ou não. Em 
seguida definimos algumas perguntas que os alunos como entrevistadores poderiam se 
utilizar para realizar a entrevista. 
Através desse experimento consegui que os alunos conhecessem o universo da 
pesquisa, no sentido que deve haver um planejamento antes de ser executada, sobre 
como o objeto de estudo deve ser definido e quais as dificuldades são encontradas para 
se chegar ao objeto de estudo, principalmente em se tratando de atores políticos, mesmo 
em se tratando de uma conjuntura eleitoral. 
Consegui que eles entendessem que a política não é intrínseca à corrupção, mas que 
existe uma dimensão da política que é permeada por práticas corruptivas, embora não 
tenha avançado sobre esse assunto. 
Depois de apresentarem resistência sobre a realização da pesquisa, porque isso os tiraria 
da zona de conforto, qual seja, a sala de aula, a escola, eles realizaram o trabalho, mas 
não obtive sucesso quanto a produção de senso crítico. Faltou tempo para problematizar 
o funcionamento da política na região. 
Desse modo, as conclusões a que chegaram foram suficientes para que pudessem tomar 
uma decisão sobre qual candidato votaria, mas não suficiente para fazê-los refletir sobre 
as propostas assistencialistas que permeiam a região da Baixada Fluminense desde a 
emancipação dos municípios e se manifestam até os dias atuais. Caso fosse repetir o 
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experimento, certamente ofereceria subsídios que pudessem ter uma postura crítica sobre 
o clientelismo. 
Embora tenha mostrado que a política acontece através da participação popular, não foi 
possível que chegassem a qualquer conclusão sobre como os movimentos sociais agem 
na região, nem que fizessem um paralelo entre política e violência. 
 
 

 
 

METODOLOGIA 

Foram feitas aulas expositivas a fim de mostrar que a política não se restringe a 
corrupção. Usei o conceito ideal de Aristóteles de política como um meio para a busca do 
bem comum, que serviu como uma ponte para mostrar que a participação política, através 
de movimentos sociais é um meio para garantir os direitos dos cidadãos. 
Discutimos sobre quais as perguntas que deveriam ser feitas durante a entrevista e 
decidimos que poderia acontecer de maneira virtual ou pessoalmente. 

 

 
 

AVALIAÇÃO 

Seminários 
 

 

 

2 OBJETIVOS 

 
Na tentativa de fugir desse modelo mecânico de aula, a proposta a ser executada 

dentro de sala de aula e desenvolvida pelo presente trabalho consiste na realização de uma 

atividade que permita ao aluno entrar em contato com outra metodologia de aprendizagem 

para que ele saiba que não é apenas um mero receptor de conhecimentos. Ou seja, que o 

torne um sujeito crítico, no sentido de investigar a questão proposta e comparar seus 

resultados com as hipóteses que circulam no discurso presente no senso comum.  

Na pesquisa solicitada aos alunos, propus que eles se dividissem em grupos e 

escolhessem um vereador ou candidato de sua cidade e solicite ao político uma entrevista a 

fim de saber a fim de saber como acreditava que suas propostas contribuiriam para o 

melhoramento da cidade. 

A ideia consiste em aproveitar o contexto das eleições e levar os alunos a 

elaborarem uma pesquisa simples, nos moldes da pesquisa qualitativa realizada pelas 

Ciências Sociais, objetivando a formação um cidadão mais crítico e questionador da sua 

realidade social, como também fugir da aula expositiva tradicional, em que o papel do 

professor é central. 

O experimento realizado é de grande importância para o processo de ensino pois 

segundo Freire (2001, p.32): “não existe pesquisa sem ensino e nem ensino sem pesquisa”.  
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É através dela que o sujeito poderá confirmar ou refutar os conhecimentos que já possui e 

difundir de maneira embasada o conhecimento que sabe. 

O objetivo é também colaborar para o processo de construção do cidadão 

participante, que vai em busca das questões relativas à sua cidade, e que eles possam se 

conscientizar que é somente através da participação política que a solução para esses 

assuntos podem sofrer mudanças. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 
Diante do desafio de lecionar para os estudantes da rede pública de ensino, nós 

professores da Educação Básica estamos sempre em busca de subsídios que nos permitam 

realizar um trabalho digno. Nesse sentido nos esforçamos para atender tanto as nossas 

expectativas, como também as demandas de um grande grupo de alunos que não possuem 

objetivos homogêneos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecem que o ensino básico é um direito 

assegurado a todos pela constituição. A educação como um direito social reflete o processo 

de democratização do ensino básico, mas tal característica não está diretamente associada 

ao nível de excelência do ensino oferecido e também não assegura um rendimento escolar 

satisfatório. 

Quando se fala em qualidade do ensino, ou da falta dela, pois é essa associação que 

se faz com o ensino oferecido pela rede pública, normalmente aqueles que são mais 

nostálgicos remetem à excelência dos ginásios da década de 1960. Entretanto naquele 

contexto, o que hoje classificamos como segundo segmento do ensino fundamental não 

figurava como modalidade obrigatória. 

De acordo com a Emenda Constitucional 59, o inciso I do Artigo 208 da CF 1988 

passa a vigorar da seguinte forma: 

[...] educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria [...] (Art. 208, I, CF) (BRASIL, 1988, 
p.95) 

O nível de excelência vinculado, pois, ao ginásio está diretamente ligado aos exames 

admissionais, uma espécie de vestibular antecipado, que se configurava como um 

mecanismo excludente à medida que absorvia apenas os que detinham um capital simbólico 

mais amplo, por serem mais favorecidos financeira e culturalmente. 

Neste caso, torna-se claro que os ginásios da metade do século XX absorviam um 

publico muito mais homogêneo, ainda que essa homogeneidade se restrinja à condição 

social desses alunos. 

Na medida em que o ensino fundamental passa a ser um dever constitucional do 
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Estado que deve ser garantido a todos, a escola pública básica perde o caráter seletivo e 

passa a absorver um publico heterogêneo. A escola passa a ser estendida as pessoas 

provenientes de classes populares, além disso, por ser obrigatória a educação básica perde 

a função de reprodução da elite e passa a receber sujeitos que comparecem as aulas, ou 

porque precisam passar por esse processo para ingressar no mercado de trabalho, ou 

porque recebem Bolsa Família, entre outras possibilidades. 

De acordo com Pires (2013), o Programa Bolsa Família é um programa de 

transferência de renda condicionada do governo federal, implantado em 2013 com o 

propósito de enfrentar a pobreza. Em curto prazo, a transferência dessa renda serviria para 

a aquisição de bens e serviços básicos para a subsistência. Em longo prazo, o objetivo seria 

de enfrentar os mecanismos de reprodução da pobreza. Em relação a educação, a 

frequência escolar mínima, para aqueles beneficiados pelo programa foi estabelecida com o 

intuito de criar melhores condições para o ingresso no mercado de trabalho e romper com o 

ciclo da pobreza. 

No conselho de classe do terceiro bimestre do CIEP 2301, alguns professores 

reclamaram bastante de algumas turmas que eram muito indisciplinadas e tinham em média 

péssimo rendimento, mas que apresentavam assiduidade no quesito presença. A secretária 

argumentou que a regularidade deles se devia ao fato de que os alunos, maioria 

esmagadora, recebem bolsa família2. 

Não quero com meus argumentos apontar a entrada das classes pobres como causa 

da queda de qualidade do ensino básico, mas sim mostrar que a obrigatoriedade do ensino 

traz para dentro da escola muitos alunos que evadiriam da escola não fosse pela concessão 

do benefício. Nem sempre o objetivo pessoal do estudante está associado ao estudo, mas 

alguns casos mostram que necessidade financeira o faz estar na escola. 

Certa vez, uma coordenadora entrou em minha sala de aula e tomou o celular de 

uma aluna alegando que o uso do celular era falta de respeito com o professor e que a 

aluna só teria seu celular de volta depois da aula. Quando a coordenadora saiu de sala, a 

menina explicou que não estava preocupada, pois já trabalhava. E disse que só frequenta a 

escola para que sua mãe não a expulse de casa. Nesse caso, a frequência escolar garante 

a mãe o benefício, mas não está de acordo com a vontade da estudante que não deseja 

frequentar a escola. 

                                                 
1
 CIEP 230 Manoel Malaquias Gurgel da Silva é um colégio da rede estadual, que abrange o segundo seguimento 

do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Está situado no município de Nilópolis, Rio de Janeiro. 
2
 As condicionalidades em relação à educação e à saúde do PBF foram estabelecidas com o propósito de 

contribuir para o aumento das capacidades das pessoas, tendo em vista o combate à pobreza. O pressuposto desse 

entendimento é que os filhos dos mais pobres, por meio do acesso aos serviços de educação e saúde, ampliariam 

seu Capital Humano e, assim, obteriam maiores possibilidades de ingressar no mercado de trabalho, gerar renda 

e sair da condição de pobreza quando adultos. 
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Além dessa heterogeneidade que em alguns aspectos se impõe como barreira, outro 

sério problema vivido pela educação pública é a falta de estrutura apresentada pela maioria 

das escolas da rede. 

Para inicio de conversa, as salas de aula estão lotadas, sem ar-condicionado, o 

repasse de verbas para merenda é irrisório. De acordo com dados do Portal Transparência, 

o CIEP 230 recebeu no ano de 2016 o montante de R$ 48.803,10 destinado à merenda 

escolar3 

Mas em vez de investimento público em educação, o que podemos observar são 

profissionais que embora gostem de lecionar, não conseguem se sustentar com o salário 

recebido, ainda que dobrem a jornada de trabalho. Muitos professores são obrigados a 

trabalhar em dois ou mais turnos para ter um salário compatível com despesas como 

aluguel, cesta básica, entre outras.  

De acordo com edital publicado, em 2014, para provimento de cargo de professor da 

Educação Básica, um professor de 30 horas ingressa em uma escola estadual recebendo o 

valor de R$ 2.211,254, enquanto o vencimento de um professor que tenha licenciatura plena 

e ingressa em um Colégio Federal com carga horária de 40 horas chega a R$ 4.014, de 

acordo com o Edital nº 23 de 10 de Julho de 20165. Se fizéssemos uma comparação 

proporcional, o professor do Estado trabalhando em um regime de 40h receberia R$ 

2.948,38. A diferença salarial é quase equivalente ao salário de um professor que cumpre a 

carga horária de 16h em um colégio estadual, que ganha R$ 1.179,356 no início de carreira. 

Sobre o assunto salário, há ainda setores conservadores incrustados no cenário 

político que consideram que os professores possuem muitas regalias. Segundo matéria 

publicada pelo site Mídia Popular em vinte e sete de setembro de 2016, o ministro da 

educação José Mendonça Filho diz: 

“Eles [os professores] têm férias de 45 dias, aposentadoria especial, 
descanso pedagógico, piso nacional e até lanche grátis". Que outro 
trabalhador possui tantas regalias? É preciso enxugar tudo isso ou o país 

continuará quebrado”(MENDONÇA FILHO, 2016, p.1). 

 Há quem diga que antes de prestarmos concurso para a vaga de professor já 

tínhamos noção das condições salariais obsoletas7. Suponhamos que concordássemos 

sobre esse ponto, o que dizer então sobre as condições de trabalho? Sabíamos que o nosso 

salário era irrisório, mas e quanto a falta de recursos básicos para que uma aula seja dada, 

                                                 
3
 Informação extraída do site  http://transparencia.gov.br/ 

4
  Informação extraída do site http://www.ceperj.rj.gov.br/int/concurso_realizado.html 

5
 Informação extraída do site http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2016/JULHO/Edital%20Docente-

10%20de%20julho.1.pdf 
6
 Informação extraída do site http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/06/professor-estadual-com-licenciatura-

ganha-em-media-r-1695-por-hora.html 
7
 Um professor da rede Estadual tem salário inicial de 1179,35. A cada três anos esse professor recebe um triênio. 

O primeiro triênio representa 10% do vencimento, ao passo que os subsequentes aumentam em 5%. 
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pois o que eu pude vivenciar por vários momentos no CIEP 230 é uma escola que não 

possui regularmente cartuchos para repor a carga das canetas, que não possuem livros 

suficientes para os alunos, que não tem acesso a internet para que realizem pesquisa, 

tampouco dispõe de papel para impressão de testes. 

Mas em um contexto de crise política e econômica, o professor não só não recebe 

esse investimento que lhe serve, ou serviria como um fator motivador, como tem seus 

direitos e garantias usurpados. Podemos ilustrar essa situação com parcelamento de 

salários, descontos indevidos nos contracheques, aumento de contribuição previdenciária 

sem que houvesse um aumento salarial que acompanhasse a inflação, dentre muitos outros 

casos ocorridos com os professores do estado do Rio de Janeiro8. 

Essa situação leva a um movimento cíclico de desmotivação e desinteresse, que 

começa pelo professor, atinge o aluno e faz com que cada um culpabilize o outro pelo seu 

insucesso, diante de um cenário de crise, em que faltam investimentos. 

O professor que recebe ordens burocráticas da Secretaria de Educação para atender 

às metas do governo9 é cobrado para que essa estatística demonstre seu objetivo, pois caso 

contrário é acusado de mal profissional, incompetente. Soma-se a isso o fato de que a sua 

remuneração não condiz com a inflação anual, pois o preço da cesta básica no Estado do 

RJ aumentou em 12,6% no ano de 201610, mas o ultimo aumento concedido aos 

professores ocorreu em 201411. 

De fato isso não deve servir como uma válvula para que o profissional não cumpra 

seus compromissos. Mas tendo que atender tantas ordens vindas da Secretaria de 

Educação e tendo que dobrar a jornada de trabalho, por mais interesse que o docente 

tenha, dificilmente ele vai se dedicar a preparação de aulas como poderia se as condições 

de trabalho fossem diferentes. Em vez de se preocupar com a elaboração de soluções 

pedagógicas que levem o aluno a ser um individuo autônomo, nos moldes de Paulo Freire 

(1996), o professor vai se preocupar em ofertar trabalhos para que o aluno obtenha pontos e 

consiga nota, porque é esse rendimento final que importa para as secretarias, e não se o 

aluno realmente absorveu o conteúdo.  

Para justificar o que classifiquei como cobrança burocrática das secretarias e do 

governo, o professor precisa aplicar seis avaliações obrigatoriamente, das quais três são 

                                                 
8
Informação extraída do  Jornal O Globo disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2016/01/servidores-do-estado-do-rj-reclamam-de-atrasos-no-pagamento.html 
9
 Os governos estão preocupados com a colocação que as escolas obtém nas provas de avaliação de aprovação e 

desempenho escolar. É importante que os colégios estejam acima de uma média pré-estabelecida. Caso isso não 

aconteça, mudanças são pretendidas e medidas de arrocho contra os professores são postas em prática. Um bom 

exemplo disso é a reforma do ensino médio, que inicialmente pretendia retirar do currículo algumas disciplinas e 

aumentar a carga horária de outras. 
10

Informação extraída do  Jornal O Globo disponível em http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2016/02/cesta-basica-no-rio-aumentou-126-em-janeiro-aponta-dieese.html 
11

 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2145836 
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instrumentos de recuperação. Quando o aluno se recusa a trazer o trabalho de casa é 

preciso anotar em uma ficha que o mesmo se recusou ou elaborar uma avaliação durante a 

aula, para que ele faça.  

O que está implícito, é o seguinte: se o sujeito fez as três avaliações, não é possível, 

para os que cobram dos professores, que ele fique com a media abaixo de cinco, nota 

mínima bimestral. E como o professor de disciplinas como Sociologia, com apenas um 

tempo semanal, consegue explicar conteúdos, passar três avaliações, utilizar os recursos 

didáticos para registrar as aulas, despertar o raciocínio crítico do sujeito, etc.? 

O professor acaba não avaliando o desempenho do seu aluno adequadamente. Se o 

mesmo fez um trabalho, que em nada atende aos requisitos, pouco pode fazer, porque não 

teve tempo suficiente para desenvolver o conteúdo. 

Os alunos mais críticos percebem a situação e a culpa novamente recai para cima do 

professor, que mais uma vez é enquadrado na sua “suposta” incompetência. Diante disso, o 

aluno se desmotiva e não leva a sério o processo. 

Apesar de (quase) todos saberem dessas condições desfavoráveis da educação 

pública estadual, inclusive o professor antes de prestar um concurso para ocupar o cargo de 

docente, isso não é motivo para o conformismo generalizado. A classe docente deve ir à 

busca de melhorias nas suas condições de trabalho e de condições de vida, sempre com 

um espírito de insatisfação. 

Para Vigotsky (1999) a motivação é um dos fatores predominantes dentro do 

processo de ensino-aprendizagem, o que o faz supor que não se pode pensar o aluno sem 

o professor, aquele sujeito responsável por motivar o seu aluno a aprender, uma vez que ele 

medeia o processo de ensino aprendizagem. 

Diante de todos esses problemas contra os quais nós docentes temos que lutar, 

busco ao máximo conciliar a luta contra as condições precárias ao foco em tentar superar 

minhas limitações dentro de sala de aula para aprimorar minha prática pedagógica. Sempre 

achei que essa motivação era um bom começo para oferecer ao meu aluno uma Sociologia 

de boa qualidade. Superar minhas limitações profissionais sempre me levou a busca pela 

excelência em termos de conteúdo, então o meu maior recurso era dominar o tema das 

aulas, na tentativa de convencer meu aluno daquilo que eu estiver falando. A minha ideia era 

de que não deixando espaços para dúvidas e questionamentos sobre os conteúdos eu 

estaria sendo um bom professor. 

Caminhando nesse sentido, percebi, depois de um tempo, que estava agindo no 

sentido de inflar o meu ego, ao convencer os alunos da existência do tema, a partir de 

argumentos fortes, quase inquestionáveis. Ao fim das aulas, podia sentir uma apatia dos 

alunos, que quando questionados, se diziam entendidos do assunto, e realmente isso era 

incontestável, pois em sua maioria, apresentavam bons resultados nas provas. 
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Foi então que percebi o quanto a minha aula era vertical, isto é, uma aula dada de 

cima para baixo sem contar com o aluno como elemento surpresa. Estava me esforçando 

para chamar atenção e despertar o interesse do aluno para uma disciplina que aborda 

temas que os levam a pensar na realidade social, e que portanto não é do interesse daquele 

que está tão desiludido com as questões políticas e sociais, ou ainda uma disciplina nova 

para os alunos recém chegados ao Ensino Médio. Mas todo esse esforço apenas serve para 

adaptar os alunos a valores e normas já vigentes na sociedade. 

Embora se trate de uma disciplina que exija esforço e pensamento crítico, o que eu 

tenho feito até aqui nada mais é do que implantar dentro de sala de aula um modelo de 

ensino que Libâneo (1990, p.6) chama de tendência liberal tradicional. 

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função 
preparar os indivíduos para o desempenho de papeis sociais, de acordo 
com as aptidões individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a 
adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, 
através do desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto 
cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois, embora 
difunda a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a 
desigualdade de condições”.  

Segundo esse modelo pedagógico, a ideia de ensino é pautada no repasse de 

conhecimento, que em muitos casos não se reflete na realidade do aluno. Ou seja, apesar 

do meu esforço para alcançar um tipo de linguagem mais próxima possível daquilo que os 

alunos do Ensino Médio usam em seu cotidiano, a proposta pedagógica é bem mecanicista, 

centrada na figura do professor, como protagonista da sala de aula, ao passo que este deve 

ser apenas um canal de conhecimento e de questionamento para os seus alunos. 

 

4 METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada para que os alunos realizassem as entrevistas é a pesquisa 

de campo, isto é, trata-se de um tipo de estudo que é feito na própria realidade, ambiente ou 

situação, em que há observação, coleta de dados e interpretação desses dados. A coleta 

dos dados foi feita a partir da entrevista semiestruturada, que segundo Duarte (2004, p.214) 

“é um procedimento de coleta de informações pouco confiável e excessivamente subjetivo, 

pelo qual optam pesquisadores com pequena bagagem teórica, que dele fazem uso de 

forma bem menos rigorosa do que seria desejável”. 

Solicitei aos alunos um trabalho em que vão precisar entrevistar ou relatar uma 

conversa entre eles e um vereador, com o objetivo de saber que projetos foram implantados, 

assim como quais projetos virão a ser implantados para o funcionamento da cidade. Em 

seguida teriam que relatar como foi todo o processo desde como se deu esse encontro, 

quais as dificuldades encontraram para estabelecer contato com o político, até chegar ao 
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ponto principal que diz respeito às principais contribuições feitas pelos políticos ao 

município. Os alunos se dividiram em grupos de no máximo três componentes e 

apresentaram para a turma o modo como sua pesquisa foi desenvolvida. 

Em primeiro lugar, ocupei o tempo de uma aula para explicar para eles o que é 

política. O objetivo desta aula consistiu em desmitificar a ideia de que política é algo que 

está ligado exclusivamente à corrupção e desvio de verba pública, pois a maioria dos alunos 

associava política à corrupção. 

Cheguei a essa conclusão a partir de uma enquete que fiz com trinta e seis alunos. 

Pedi que escrevesses a palavra política em uma folha e em seguida que a caracterizassem 

com a primeira palavra que pudessem relacionar o termo. De todos que responderam, trinta 

alunos associaram o termo política à corrupção. 

Um dos objetivos dessa aula foi traduzido pela dissociação do termo política de algo 

ruim, longe do nosso acesso, o qual só nos é palpável durante as eleições através do voto. 

Mostro para eles que política está relacionada com a busca incessante do homem pelo bem 

coletivo, assim como a tomada de decisões e o estabelecimento de normas que pretendem 

privilegiar o bem comum, que segundo o professor Ozzaí12, remonta a tradição aristotélica. 

Era importante que eles entendessem a política como um mecanismo regulador de 

conflitos, ou seja, um acordo para impedir a desagregação da sociedade que vive em um 

conflito – o estado de natureza – em que o mais forte estabelece domínio, como diria 

Thomas Hobbes(1997). Em seguida, indiquei que esse bem estar coletivo somente seria 

possível através da participação dos cidadãos na tomada de decisões, pois, quando nos 

omitimos enquanto tais, restringimos a nossa liberdade, pois estamos delegando a um grupo 

pequeno, o poder de decisão e é isso que nos faz acreditar na nossa impotência diante do 

cenário político. 

Num segundo momento, mostrei a eles como funciona a estrutura política no Brasil, 

especificamente, falando do sistema partidário brasileiro. Essa aula será baseada nos 

seguintes pontos: 

1. Sistema Partidário e Eleitoral Brasileiro 

                           1.1 Definição do Sistema Partidário e Eleitoral Brasileiro 

   1.2 Características da Sistema Partidário e Eleitoral Brasileiro 

   1.3 O conceito de Sistema Partidário e Eleitoral  

   1.4 Os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário 

   1.5 Cargos políticos 

       1.4 Considerações Finais 

                                                 
12

Informação extraída do Blog socializandosociologia disponível em: 

https://antoniozai.wordpress.com/2008/10/25/a-politica-e-a-busca-do-%E2%80%9Cbem-comum%E2%80%9D/ 
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Num terceiro momento, expliquei a eles o que é pesquisa de campo com foco na 

pesquisa etnográfica. 

• Pesquisa etnográfica: o que a caracteriza fundamentalmente, é um contato direto e 

prolongado do pesquisador com a situação e as pessoas ou grupo selecionados. Um 

requisito básico é a obtenção de grande quantidade de dados descritivos, utilizando 

principalmente a observação. O pesquisador vai acumulando descrições de locais, pessoas, 

interações, fatos, formas de linguagem e outras expressões que lhe permitem ir 

estruturando a configuração da realidade estudada, em função do qual ele faz suas análises 

e interpretações. 

Defini juntamente com os alunos as possíveis perguntas que eles devem fazer aos 

entrevistados: 

1 – Por que o candidato decidiu ser vereador? 

2 – Perguntar se o vereador participa de alguma comissão? 

3 – Quais foram as principais contribuições dele para o município? 

4 – Se ele participa de algum grupo de discussão sobre os problemas da cidade 

5 – No caso de o candidato já ter sido eleito, quais as dificuldades em relação ao 

executivo (prefeito). 

6 – O que ele acha que pode ser melhorado no município? 

No trabalho devia constar como se deu a abordagem ao político, assim como alguns 

conhecimentos prévios, como qual o partido o candidato faz parte, se o mesmo é ficha 

limpa, qual a filosofia do partido, além das conclusões próprias. 

Apesar de ter elaborado um roteiro de perguntas, deixei a entrevista em aberto, pois 

a finalidade consiste na busca pelos projetos realizados ou propostas a serem realizadas, a 

fim de estimular uma consciência de voto, no sentido de buscar saber o que é importante na 

hora de eleger um candidato.  

 

5 REPENSANDO A PRÁTICA DOCENTE 

 

O Artigo 208 da Constituição Federal de 1988 institui a Educação Básica como um 

direito que deve ser garantido pelo Estado brasileiro. Com isso, torna-se um direito social, 

portanto, gratuito a educação para todos os cidadãos. De acordo com a Emenda 

Constitucional nº29 de 2009, institui-se que a Educação Básica deve abranger a faixa etária 

entre quatro e dezessete anos de idade. Essa medida trouxe mudanças, pois significou que 

o Ensino Médio, cuja oferta por parte do Estado era facultativa, deve se tornar obrigatória. 

Como política pública, essa diligencia foi eficaz, porque garantiu extensão da 

escolaridade para toda a população. Um diploma do ensino médio não é garantia de 
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colocação profissional, mas oferece àquele que o possui um leque maior de opções em 

relação às pessoas que possuem apenas o Ensino Fundamental. 

Atualmente, o diploma de Ensino Médio é requisito para que o funcionário ocupe 

determinadas posições nas empresas. Um reconhecido site que recebe publicações diárias 

de ofertas de empregos disponibilizou no dia 7 de abril de 2017 em sua pagina uma vaga 

para operador de máquina copiadora, cujas funções eram manusear a impressora, efetuar a 

limpeza do equipamento quando necessário, fazer chamado técnico por telefone em caso 

de defeito do equipamento e manter contato com a empresa para reposição de materiais. A 

exigência para a candidatura à vaga é o diploma do Ensino Médio13. 

Alguém que concluiu o Ensino Fundamental está apto a realizar esse tipo de 

trabalho, desde que passe pelo mesmo treinamento que o sujeito que possui título de ensino 

médio, ou seja, ter concluído o Ensino Médio não torna o sujeito mais capacitado para 

realizar esse trabalho que o sujeito que tenha apenas concluído o Ensino Fundamental. 

Quando o Ensino Médio figura como um requisito para obtenção de um emprego, as 

escolas tendem a seguir a tendência liberal tecnicista, cuja principal função é enquadrar o 

sujeito em uma ordem social – capitalista – vigente. 

De acordo com Libâneo (1990, p.16) “seu interesse imediato é o de produzir 

indivíduos "competentes” para o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, 

informações precisas, objetivas e rápidas”.  

A consequência dessa situação é que, além de reduzir a disponibilidade de mão de 

obra, considera-se que o sujeito que não passou pelo ensino médio não acumulou 

conhecimento técnico suficiente ou supõe-se que não apresenta comportamento adequado 

aos objetivos instrucionais da empresa. 

Quando, pois, a oferta do Ensino Médio se torna obrigatória para o Estado, a 

universalização do Ensino Médio se torna eficaz como política pública, porque oferece às 

pessoas que não tem condições financeiras para custear o Ensino Médio privado a 

oportunidade de conquistar postos de trabalho que não conseguiriam se a Educação Básica 

até os 17 anos não figurasse como um direito social. 

Apesar disso, há quem defenda que a universalização do ensino funciona como 

mera extensão da escolaridade, mas que não é verdadeiramente democrático, porque a 

educação perde a sua qualidade. 

Em 1 de dezembro de 1968, o editorial do jornal O Estado de S. Paulo, por 
exemplo, ao comentar a medida da administração Ulhôa Cintra, afirmava 
que "para que ela surtisse efeito seria preciso que houvesse classes e 
escolas com professores preparados (...). (CARVALHO, 2004, p.2) 

                                                 
13

 Informação extraída do site Riovagas disponível em 

https://www.riovagas.com.br/riovagas/2017/04/05/operador-de-maquina-copiadora-tecnologia-r-1-09000-centro-

barra-4-vagas/ em 7/04/2017 
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A questão, entretanto, é que o conceito de “educação de qualidade” envolve 

expectativas que não são idênticas. Professores, estado, família, entre outras instituições 

sociais não nutrem as mesmas expectativas sobre o que é um ensino de qualidade. Cada 

um tem o seu objetivo e age em conformidade com seus interesses.  

Expressões como “educação de qualidade” acabam por legitimar quais práticas se 

devem seguir para se alcançar aqueles objetivos que são definidos como certos. Quando se 

associa a universalização do ensino com uma possível queda de qualidade do ensino, 

normalmente se apela para o rendimento e a eficácia do aluno. 

Lima (2009, p.4) cita, em pesquisa realizada com candidatos às vagas no Ginásio da 

Escola Estadual Pe. Constantino de Monte, em Maracaju em 1961, que aqueles que 

desejavam continuar seus estudos além da formação primária teriam que se submeter a 

exames de seleção em que os candidatos deveriam obter nota sete, no mínimo, em todas as 

disciplinas, inclusive latim, para conseguir uma das escassas vinte e cinco vagas que a 

escola disponibilizava. 

Esse método expõe a seletividade da educação pública durante a década de 1960. 

Como o Estado não se responsabilizava pela oferta de vagas, a realização de concursos 

selecionava um conjunto homogêneo de alunos, que tinha em comum o bom rendimento. 

Mas caso olhássemos um pouco mais adiante, veríamos que as semelhanças iriam além do 

rendimento, isto é, partilhavam da mesma situação financeira que lhes possibilitava o 

acesso a determinado capital cultural que os fizesse levar vantagens sobre os outros.  

De acordo com Silva (1995, p.24) o conceito de capital cultural em Bourdieu, 

é tido como um recurso de poder que equivale e se destaca - no duplo 
sentido de se separar e de ter uma relevância especial - de outros recursos, 
especialmente, e tendo como referência básica, os recursos econômicos. 
Daí o termo capital associado ao termo cultura; uma analogia ao poder e ao 
aspecto utilitário relacionado à posse de determinadas informações, aos 
gostos e atividades culturais.  

Esse sistema era considerado um sistema de excelência porque era baseado na 

competência e na eficácia, representada pela garantia de boas notas. É mais cômodo 

garantir essa estrutura educacional diante de um grupo homogêneo e abastado 

financeiramente, mas que como consequência reproduz as desigualdades da sociedade de 

classes na periferia do capitalismo. 

A universalização do Ensino Médio traz para dentro das escolas sujeitos 

heterogêneos desde a sua situação socioeconômica até as expectativas que mobilizam as 

suas futuras trajetórias, isto é, a que objetivos possuem para continuar sua trajetória após o 

fim da Educação Básica.  

Em uma pesquisa realizada por mim no Colégio Liceu Nilo Peçanha14, em Niterói, a 

                                                 
14

 Liceu Nilo Peçanha é uma instituição pública de ensino secundário, situada em Niterói e pertencente à rede 

estadual de educação do Rio de Janeiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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fim de saber qual o objetivo dos alunos para depois que terminassem o ensino médio, pude 

concluir que sete entre os oito alunos que responderam o questionário gostariam de prestar 

vestibular e ingressar em uma universidade. Existia uma cultura escolar que direcionava os 

alunos para esse objetivo, além disso, a proximidade dos campus da UFF exercia influência 

para que eles decidissem por prestar vestibular. 

Em relação ao CIEP 230, não houve uma pesquisa muito bem elaborada sobre o 

assunto, apenas conversas informais com nove alunos do terceiro ano. Duas alunas 

ingressaram em um curso técnico e pretendiam entrar na faculdade depois de estarem 

empregadas. Por outro lado, três responderam que pretendiam ingressar em um curso 

superior através do Enem; desses uma já se preparava em um cursinho da própria cidade, 

enquanto outros dois estudavam por conta própria, através de vídeo-aulas. Dois estavam 

estudando para ingressar na carreira militar e outros dois responderam que ainda não 

possuem um objetivo profissional específico. 

  Os interesses são distintos e a motivação de estar na escola também varia diante 

do cenário escolar heterogêneo. No entanto, para que a democratização do ensino ocorra 

do ponto de vista pedagógico, o que significa dotar o estudante de autonomia e senso crítico 

para agir com independência diante de qualquer situação social e que seja capaz de exercer 

seus direitos e deveres políticos, constituindo-se como cidadão. 

Na contramão daquilo que figura como requisito básico para que essa 

democratização do ensino seja feita do ponto de vista pedagógico, o cenário com o qual nos 

deparamos é de escolas sofrendo pela falta de infraestrutura e a precarização do trabalho 

docente. 

A CUT – Central Única dos Trabalhadores é um exemplo desse movimento. De 

acordo com reportagem da Revista O Viés de 15 de Janeiro de 2011, a CUT perdeu afiliados 

desde a eleição de Lula para a presidência. Uma vez que a CUT considerou a chegada de 

Lula à presidência uma vitória, abdicou também a luta ferrenha por maiores direitos, assim 

como o consentimento, por parte da central, de políticas governistas prejudiciais às classes 

trabalhadoras15.  

As perdas foram surgindo ao longo dos oito anos de mandato de Lula. Um 
dos sindicatos de maior força que se desfiliou em 2004 da CUT foi o dos 
metalúrgicos de São José dos Campos e região, uma densa perda de 20 mil 
afiliados. A decisão foi tomada por serem contrários à CUT “pelega” imóvel 
na luta contra a Reforma da Previdência, aprovada no final do ano de 2003.  
Em 2008, foi a vez do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 
Espírito Santo, com mais de 20 mil filiados, desfiliar-se da CUT por motivos 
semelhantes de desaprovação das diretrizes. (GIRARD, 2011, p.3)  

A greve docente dos professores da Rede Estadual ocorrida em 2016 representou 

um ato de resistência contra as medidas que o governo do Estado quis tomar visando a 
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 Informação extraída da Revista O Viés http://www.revistaovies.com/reportagens/2011/01/o-sindicalismo-e-o-

peleguismo-desde-sempre/ 
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recuperação econômica. Apesar de a greve ter durado quatro meses, as vitórias da classe 

docente não foram muito significativas se avaliarmos a greve pelo aspecto econômico. 

Mas como afirma Badaró-Mattos (2013) em referência à greve dos docentes das 

Universidades Federais do ano de 2012, se procurarmos avaliar a greve a partir dos ganhos 

políticos positivos para possíveis lutas futuras, o balanço pode ser positivo, pois a categoria 

mostrou seu potencial de mobilização para enfrentar o arrocho salarial, retirada de direitos e 

desmonte do serviço público. 

O resultado desse movimento foi a conclusão de que não só era possível 
fazer greves, como isso era absolutamente necessário para enfrentar o 
arrocho salarial, a retirada de direitos e o desmonte do serviço público. E as 
greves foram feitas muitas vezes ao arrepio da orientação mais governista 
das direções das entidades sindicais do funcionalismo. (BADARÓ-MATTOS, 
2013, p.135) 

De, acordo com notícia16 veiculada pelo site do SEPE em dezembro de 2015, depois 

de ter anunciado reajustes para a educação no ano de 2015, sob o pretexto de crise 

econômica, o governador do Estado do Rio de Janeiro suspendeu em agosto do mesmo ano 

qualquer possibilidade de reajuste, assim como começou a pagar parcelados os salários dos 

funcionários públicos que recebiam acima de dois mil reais. A tensão se instalou quando 

houve atrasos no pagamento do mês de dezembro e por causa da decisão de parcelamento 

dos décimo terceiro salário. 

Em 20 de fevereiro de 2016 foi votada a greve por tempo indeterminado, prevista 

para o dia 2 de março. A adesão da greve foi bastante significativa e a luta da categoria se 

firmava contra um projeto de lei17 que previa o aumento da contribuição dos servidores de 

11% para 14%, além disso, lutava-se pelo retorno do calendário de pagamentos, reajuste 

salarial, fim do parcelamento do 13º e também pela valorização da educação pública. O 

movimento ganhou adesão dos estudantes que ocuparam18 uma série de colégios, e apesar 

de que isso não represente o ponto central a ser discutido no artigo, talvez tenha sido a 

questão mais polêmica em virtude das determinações judiciais que levaram a polícia militar 

a reprimir a ocupação dos colégios. 

De acordo com matéria publicada pelo site Direitos Brasil  

Os objetivos das ocupações variam de acordo com o Estado e, por vezes, 
da própria escola, embora tenham pontos comuns. As primeiras ocupações, 
feitas em São Paulo, tinham o objetivo principal de coibir o fechamento de 
escolas que estava planejado para a rede pública. A nova onda de 
ocupações, por sua vez, surgiu como uma declaração de oposição à 
implementação da PEC 241. Dentre deste objetivo, diversas ramificações 
podem ser obtidas, uma vez que a PEC impediria uma série de melhorias 
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 Informação extraída do site do SEPE, Disponível em:< 

http://seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=6608>. 
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Informação extraída do site O Globo, disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/02/veja-

medidas-do-projeto-de-lei-de-pezao-para-ajustar-financas-do-rj.html>. 
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 Informação extraída do site Rede Brasil Atual, disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2016/05/no-rio-de-janeiro-segue-crescendo-o-movimento-de-

ocupacao-das-escolas-5041.html>. 
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no sistema educacional. Algumas escolas realizam a ocupação de forma 
integrada a movimentos estudantis nacionais, como uma manifestação 
política quase pura. Outras enxergam, na PEC, a impossibilidade de 
melhorias de problemas já urgentes. É o caso de ocupações que clamam 
por melhores bibliotecas, manutenção dos banheiros, classes em boas 
condições, segurança e qualidade de ensino. (OCUPAÇÃO, 2016, p.2) 

Com o fim da greve, sob ameaça de corte de ponto19, o que conseguimos de 

proveitoso foi que cada disciplina tenha no mínimo dois tempos por semana, licença 

especial para docentes sem precisar esperar pela aposentadoria, eleições para a escolha 

dos diretores, além do recuo em relação ao projeto de lei que previa aumento da 

contribuição previdenciária. Não houve reajuste salarial, não houve retorno do calendário de 

pagamentos, que continuou a ser pago até o décimo dia útil, e as condições de trabalho 

continuam sucateadas. 

Embora cada escola enfrente problemas estruturais diferentes, a falta de verbas para 

investimento ainda é um agravante. Apesar do esforço por parte da gestão do CIEP 230, a 

escola não oferece almoço todos os dias, as portas das salas de aula não fecham e 

algumas salas apresentam sérios problemas de ventilação, por causa do sucateamento de 

alguns refrigeradores de ar. Os materiais de reposição que os professores precisam para 

realizar seu trabalho como canetas se tornam insuficientes depois de algum tempo. No fim 

do ano de 2016 a escola não tinha folhas A4 para a impressão de provas, o que força o 

professor a custear o seu material e seu planejamento. 

Como já havia definido o planejamento para o 4º bimestre baseado em provas e 

testes, não utilizei qualquer outro recurso avaliativo como seminários, ou trabalhos escritos. 

Então dependia da impressão das provas para as minhas dez turmas. Entretanto a escola 

não tinha papel. Comprei o maço de papéis, mas mesmo assim não obtive as provas porque 

a maquina de impressão da escola estava apresentando defeitos. Além de gastar dinheiro 

com as folhas A4, tive que ir até uma copiadora imprimir e fotocopiar as provas para todas 

as dez turmas e desembolsar algo em torno de setenta reais. 

A empresa contratada para realizar os serviços gerais, parou de receber os repasses 

do governo. Com isso nós chegamos ao final de 2016 com o corpo docente do CIEP reunido 

para o ultimo conselho de classe contribuindo com uma quantia de dez reais para pagar 

uma funcionária responsável pela limpeza do colégio. Não conseguimos contribuir com a 

quantia referente a um salário mínimo, mas a solidariedade dos professores foi bem 

recebida.  

Outra forma de precarização do trabalho docente pode ser representada pela 

flexibilização da jornada de trabalho. Dependendo das disciplinas que ministrem, o concurso 

realizado requer jornada de trabalho de 16 horas. 
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 Informação extraída do site O Globo, disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2016/06/justica-do-rj-decide-pelo-corte-do-ponto-dos-professores-em-greve.html> 
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 De acordo com Antunes (2008, p.6), essa modalidade de jornada é uma espécie de 

sucateamento do trabalho docente e funciona como uma forma de fazer o trabalhador 

aceitar salários mais baixos em relação do que é exigido pela paridade do trabalho. 

A flexibilização pode ser entendida como “liberdade da empresa” para 
desempregar trabalhadores; sem penalidades, quando a produção e as 
vendas diminuem; liberdade, sempre para a empresa, para reduzir o horário 
de trabalho ou de recorrer a mais horas de trabalho; possibilidade de pagar 
salários reais mais baixos do que a paridade de trabalho exige; 
possibilidade de subdividir a jornada de trabalho em dia e semana segundo 
as conveniências das empresas  

Uma matrícula de 16 horas paga, atualmente, o equivalente a R$ 1.179,35 de salário, 

o que impossibilita um docente se manter com apenas essa matrícula. Normalmente quem 

possui jornada de trabalho de 16 horas complementa a renda trabalhando em colégios 

particulares. Entretanto, o momento de recessão em que se encontram alguns Estados, 

incluindo o Rio de Janeiro, levou a demissão de diversos profissionais nos mais variados 

setores da economia, inclusive a educação privada. 

Anteriormente, um professor de Filosofia ou Sociologia já encontrava dificuldades 

para conseguir emprego em instituições particulares, uma vez que a disciplina é fornecida 

apenas para o Ensino Médio, fator que leva esses estabelecimentos a contratarem 

professores de História ou Geografia, que completarão sua carga horária lecionando 

Filosofia e Sociologia. 

Em notícia20 veiculada pelo site da EBC Agência Brasil, em março de 2016, podemos 

observar que cerca de 40% dos professores das escolas públicas do Brasil atuam em 

disciplinas nas quais não são formados.  

Por outro lado, Segundo pesquisa publicada pelo jornal O Globo21 em outubro de 

2014, a migração de alunos da rede privada para pública, por questões financeiras, 

aumentou em 44%. Isso torna mais difícil a alocação desse professor em uma rede privada, 

em virtude das demissões. 

Nesse caso, muitos professores recorrem à GLP – Gratificação por lotação prioritária 

– que equivale à hora extra de uma empresa privada. Diante da carência de professores em 

determinadas disciplinas, que é variável de acordo com as regiões, um docente que possui 

matrícula pode ser alocado nos tempos referentes a sua disciplina ou em outra disciplina 

que possua habilitação para lecionar. Essa habilitação deve ser comprovada na inspeção, 

mediante a apresentação de 120 horas cursadas da disciplina em questão.  

A cada matrícula (12 tempos em sala de aula) que um professor concursado tem na 

                                                 
20

 Informação extraída do site Agencia Brasil, disponível em:  

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-03/quase-40-dos-professores-no-brasil-nao-tem-

formacao-adequada>. 
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 Informação extraída do site O Globo, disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/total-de-alunos-que-

trocaram-rede-particular-pela-municipal-sobe-32-em-quatro-anos-no-rio-14227358> 
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Secretaria de Educação, ele pode pegar até 24 tempos de hora extra, totalizando, no 

máximo, 36 tempos em sala de aula. Para conseguir GLP o professor deve conversar 

diretamente com a direção da escola onde deseja pegar hora extra. Não precisa ser na 

escola que está lotado, tampouco em escolas abrangidas pela metropolitana a que está 

alocado22. 

Metropolitanas são 14 as Regionais Administrativas e pedagógicas em que estão 

divididas a Secretaria de Educação, segundo o texto do Decreto 42838/2011. Entre as 

variadas funções das Regionais algumas são supervisionar o cumprimento de calendário, 

matrículas e frequência, supervisionar as inspeções feitas nas Unidades Escolares, 

acompanhar e oferecer suporte à formação profissional da Rede Estadual e participar do 

processo de avaliações externas. 

Ao fim de 2016, a Secretaria de Educação promoveu uma composição no quadro de 

turmas23 e com isso muitas escolas da rede perderam turnos inteiros, algumas escolas 

fecharam e isso implicou na realocação de professores em outras unidades. Com a 

diminuição drástica de turmas, a carência de professores na rede também diminui. Um dos 

problemas decorrente dessa situação é o fato de que quase ao fim do primeiro bimestre 

letivo, essa composição ainda não foi concluída. 

Isso impede que os professores sejam alocados em GLPs, porque primeiro a 

alocação de professores deve ser atualizada para saber o quanto de carência irá restar. 

Desse modo, muitos professores que contavam com a renda, proveniente da hora extra, 

estão sem esta opção, contando apenas com o seu vencimento básico, em muitos casos 

tendo que enxugar suas contas. Embora o cumprimento de horas-extras represente uma 

forma de precarização do trabalho, essa é a única alternativa para que muitos docentes da 

rede pública estadual aumentem sua renda mensal. 

Por outro lado, a não conclusão da atualização do sistema pela secretaria de 

educação sucateia não apenas o professor, que não tem a opção de complementar seu 

salário com hora extra, mas também o estudante que precisa do conteúdo na hora de 

prestar o vestibular, mas são prejudicados pela falta de planejamento da Seeduc-RJ. 

Os alunos em sua maioria se sentem prejudicados, pois além do prejuízo da falta de 

capital cultural24, decorrente da própria situação financeira, também sairão em desvantagem 
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 Informação extraída do site Raquel RFC, disponível em: <http://www.raquelrfc.com/2010/06/seeduc-qual-

significado-sigla-glp.html>. 
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 Informação extraída do site Agencia Brasil, disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-11/audiencia-na-alerj-debate-fechamento-de-escolas-da-
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 De acordo com Silva 1995, Capital cultural é uma expressão cunhada e utilizada por Bourdieu para analisar 

situações de classe na sociedade. De uma certa forma o capital cultural serve para caracterizar subculturas de 

classe ou de setores de classe. Entretanto, o capital cultural é mais do que uma subcultura de classe; é tido como 

um recurso de poder que equivale e se destaca - no duplo sentido de se separar e de ter uma relevância especial - 
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em relação ao conteúdo, pois a falta de professor é iminente e não tem data para ser 

solucionada. Neste caso, o conteúdo a ser dado no ano letivo vai sofrer cortes significativos 

quando algum professor da disciplina que apresentar carência  assumir a turma. 

De acordo com a lógica instrumental descrita por Paixão (2007, p.10), 

 [...] a escolarização constitui uma das estratégias para encaminhar a prole 
na vida, os pais e mães atentos a essa concorrência avaliam as alternativas 
que se apresentam em termos de escolarização, considerando aquelas que 
parecem mais interessantes e viáveis para eles. Assim, optam por escolas 
em que a dimensão utilitarista seja a baliza. 

Para muitos desses alunos e pais, a escola constitui um instrumento de mobilidade 

social e figura como o único meio de ampliação de seu conhecimento. Neste caso é o 

conteúdo desenvolvido dentro de sala, as orientações dos professores além dos projetos 

desenvolvidos pela escola como passeios aos museus, pontos turísticos, visitas à campus 

universitários entre outras exposições são determinantes para fornecer o capital simbólico 

ao estudante que sua família sozinha não tem possibilidades de lhe oferecer.  

Em uma conversa informal com uma aluna do terceiro ano, ela citou que a escolha 

dela pelo CIEP 230 se deu por dois motivos: o primeiro era a seriedade com que os 

professores, em sua maioria, conduziam as aulas, enquanto o segundo motivo para a 

escolha de estudar no colégio estava na influência que o lugar cuja escola está localizada 

exercia. Sua escola anterior, por ser localizada em uma área de alta periculosidade, atraía 

alunos que não tinham objetivos voltados para o desenvolvimento de sua aprendizagem e 

em muitos casos o professor não era capaz de fazer nada para reverter o quadro, pois 

sentia-se ameaçado e se conformava com a situação. Neste caso, a transmissão de capital 

cultural também fica prejudicada porque fatores externos interferem nas condições de 

ensino e aprendizagem. 

A turma 1003, do colégio onde estou alocado se reuniu para que todos assinassem 

um abaixo assinado para cobrar da direção professores de Física e de Filosofia, pois já 

estão no fim do bimestre e não tiveram aulas dessas disciplinas. Por um lado estavam 

preocupados em relação a nota bimestral, mas também achavam um absurdo ficarem dois 

meses sem duas disciplinas. Levaram o abaixo assinado à diretora que explicou que estava 

de mãos atadas no aguardo da Secretaria de Educação, que não havia concluído a 

atualização do sistema. 

Ademais, existe uma forte cobrança burocrática em relação ao trabalho do professor. 

Ao fim de cada bimestre, preciso aplicar pelo menos três instrumentos avaliativos para 

compor a nota dos alunos. Como não existe mais uma data específica para realização da 

recuperação, então um desses três instrumentos utilizados funciona como uma recuperação 

para o sujeito que não atingiu a nota. Caso a fiscalização não veja as três notas no diário o 

                                                                                                                                                         
de outros recursos, especialmente, e tendo como referência básica, os recursos econômicos. 
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professor tem seu trabalho questionado, ainda que a falta de nota se de por mero 

desinteresse do estudante. 

Nesse caso a busca pelo culpado pelo insucesso dos estudantes começa pela 

fiscalização da secretaria que culpa os professores. Estes por sua vez, insatisfeitos com as 

cobranças sobre o funcionamento do seu trabalho, culpam a irresponsabilidade e 

desinteresse dos alunos e assim cria-se uma guerra que não resolve a situação de 

calamidade em que a educação pública se encontra. 

Foi exatamente por causa dos insucessos dos estudantes, de acordo com dados do 

IDEB25, em provas que avaliam seu desempenho em determinadas disciplinas que o 

governo federal apresentou em setembro de 2016 a Reforma do Ensino Médio. Pela nota 

dos estudantes em Matemática, por exemplo, ser menor do que a de estudantes cujos 

países de origem possuem uma economia mais modesta que a do Brasil, o governo impôs 

verticalmente uma reforma do Ensino Médio, que basicamente trazia disciplinas como 

Português, Matemática e Língua Estrangeira como obrigatórias. Com exceção da 

Matemática todas as outras disciplinas estão englobadas em grandes áreas. 

 Por exemplo, em vez de ter como disciplinas História, Geografia, Sociologia e 

Filosofia, todas elas estarão englobadas em uma grande área de conhecimento, ciências 

Humanas, e os conteúdos de Sociologia e Filosofia entram como estudos e práticas, o que 

nos leva a pensar que conteúdos antes obrigatórios serão passados como conteúdos 

transversais. 

O texto aprovado permite que as escolas possam escolher como vão ocupar 
40% da carga horária dos três anos do ensino médio: 60% será composto 
de um conteúdo mínimo obrigatório, que será pela Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) á o restante do tempo será definido de acordo com a 
proposta da escola, que deverá oferecer aos estudantes pelo menos um de 
cinco "itinerários formativos linguagens e suas tecnologias, matemática e 
suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências 
humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. (CALGARO, 
2017, p.1) 

A ideia do governo é oferecer o Ensino Médio em horário integral e inserir o ensino 

profissionalizante para compor esse horário. 

Com as disciplinas aglutinadas em grandes áreas, é facultativo à escola o 

oferecimento de mais de uma área de conhecimento. Nesse caso, se o estudante cursar 

ensino médio em alguma escola que ofereça apenas Ciências da Natureza, mas sua 

intenção é se profissionalizar em alguma área de Humanas, ele terá que procurar outra 

escola. 

O fato é que essa medida provisória causou muitas controvérsias e foi alvo de 

intensas disputas políticas dentro e fora do congresso. Em primeiro lugar, a comunidade 
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 Informação extraída do portal do Ministério da Educação, disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361>. 
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acadêmica se revoltou porque não foi convidada a participar de algo que está diretamente 

interessada, qual seja a educação. Isso conferiu um caráter opressivo à medida proposta 

pelo governo. 

Outro ponto que gerou muitas divergências foi a obrigatoriedade de determinadas 

disciplinas em detrimento de outras, porque segundo nota26 apresentada pela secretaria de  

comunicação da presidência “o ensino nos três anos do Ensino Médio de disciplinas como 

Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa, cujo domínio é imprescindível, sob 

qualquer critério, para a formação de nossos estudantes nos dias de hoje e de nossos 

cidadãos no futuro” como se disciplinas como História, Geografia ou Educação Física e 

Sociologia não cumprissem essa função. 

No Brasil, não existe uma lei que especifica todas as disciplinas que deveriam 
obrigatoriamente ser ensinadas na escola – esse documento será a Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), que ainda não saiu do papel. Até então, a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) só citava explicitamente, em trechos diversos, as 
disciplinas de português, matemática, artes, educação física, filosofia e sociologia 
como obrigatórias nos três anos do ensino médio. Na versão original enviada pelo 
governo, a MP mudou isso, e retirou do texto as disciplinas de artes, educação física, 
filosofia e sociologia. (CALGARO, 2017, p.2) 

Todos esses pontos, entre muitos outros que não foram citados pelo presente texto, 

acerca da reforma do Ensino Médio mostram como é necessário tentar repensar o Ensino 

Médio, mas que tentar muda-lo da forma que está acontecendo é um artifício que o governo 

utiliza para colocar o professor como personagem culpado pela falha de um sistema 

educacional que já começou sem os recursos adequados, do ponto de vista pedagógico, 

como também o personagem que deve pagar por essa falha, através deterioração do seu 

trabalho. 

 

6 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
 Diante de tantas tensões existentes no interior da educação pública, a minha ideia ao 

ingressar nesse campo de trabalho, no papel de professor de sociologia, inicialmente, foi de 

investir em uma aula com bastante conteúdo, que os preparasse para resolver provas de 

concursos, mais especificamente o Enem. A grande preocupação consistia em elaborar e 

desenvolver todos os pontos possíveis sobre qualquer assunto tratado no decorrer das 

aulas, para mostrar comprometimento com o meu trabalho e automaticamente mostrar que 

respeito os estudantes, uma vez que tento não deixar que cobranças burocráticas e a falta 

de valorização do trabalho docente interfiram na qualidade da aula. 

 Esse modelo de aula foi a alternativa mais fácil que pude encontrar em um momento 

de pressa. Quando fui convocado para atuar como professor eu não tinha nada 
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sistematizado, e fazia tempo que não tinha contato mais profundo com o ambiente escolar. 

Fazia pouco mais de um ano que eu terminara a licenciatura e eu estava trabalhando em 

outro ramo, completamente diverso da educação. Embora tenha cumprido 200 horas dentro 

de sala de aula no Colégio Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, para me qualificar e garantir 

minha licenciatura, esse contato foi superficial na medida em que não foi o suficiente para 

estabelecer laços dentro da comunidade escolar. Todas as preocupações desde a 

observação participante até a produção de relatórios eram técnicas. 

 Por ter estudado em uma escola preocupada com conteúdo, que atraía alunos que 

estavam interessados na realização do vestibular, resolvi repetir o modelo de aula, mas 

reproduzindo-o agora no papel de professor. 

 Não considero que esta tenha sido uma escolha errada, mas sim desesperada. Afinal 

muitas pessoas que desejam obter sucesso profissional optam por escolas com essa 

filosofia, mas quando o educador se preocupa apenas com a transmissão de conhecimento, 

ele trata o seu aluno como uma máquina vazia e morta. Vazia pois deve ser preenchida 

pelos conteúdos transmitidos pelo docente e morta porque o aluno não tem tempo para 

problematizar o conhecimento que ele recebe, assim como afirmam Brighente e Mesquida 

(2016 p. 158) quando analisam a critica feita por Paulo Freire à educação bancária. 

Quando nos preocupamos em encher a cabeça dos educandos com 
conhecimentos, sem levar em conta que precisam é de um “alimento” que 
vivifique as suas faculdades e os encoraje a seguir na direção da pesquisa 
da “verdade”, estamos apenas enchendo a jarra.  

Ou seja, enquanto educador eu considerava o estudante como uma jarra vazia que 

deve ser cheia pelos saberes pré-definidos pelo currículo mínimo, em vez de dar subsídios 

para que ele se desenvolvesse como sujeito consciente da formação e das informações que 

recebe, isto é, para que ele pudesse pensar e refletir sobre aquilo que estava aprendendo.  

 Agindo nesse sentido, estava apenas fabricando alunos objeto cuja função seria de 

constituir a massa homogênea e oprimida, típica do modelo de produção capitalista, que 

apenas reproduz as regras e a cultura; estava, portanto, contribuindo para manter o status 

quo do sistema. 

 Essa modalidade de ensino é considerada por Paulo Freire como educação 

bancária, pois o aluno se torna um depósito de conteúdos, além disso é também opressora 

porque não desenvolve a conscientização no educando, levando-o a reproduzir regras e 

teorias sem que o mesmo pense o porquê de estar reproduzindo determinada prática, ou 

para que serve determinado conteúdo que está aprendendo além de ser um tópico que vá 

estar presente nas questões de exame. 

 Diante disso percebi que a minha forma de lecionar era vertical, pois apenas eu 

falava. Era como se eu apresentasse a chave sociológica para abrir a porta das questões 

dos exames de seleção para ingresso nas universidades. E de tanto impor conteúdos os 
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educandos não conseguiam sequer pensar nas informações, quanto mais questioná-las. Um 

exemplo claro disso ocorria sempre ao fim das aulas, quando eu perguntava se alguém 

tinha alguma dúvida e quase sempre todos permaneciam quietos ou não apresentavam 

dúvidas nenhuma. De acordo com Freire (2000, p.101), esse tipo de prática, 

[...] é permeada pelo autoritarismo, dizendo aos educandos o que devem 

fazer e o que responder; portanto, eles vivenciam uma pedagogia da 
resposta. Não é permitido realizar críticas, assim como não se deve 
questionar ou duvidar do professor – aquele que detem o conhecimento e 
irá depositá-lo no corpo “vazio” dos alunos. Isso pelo fato de a educação 
bancária não buscar a conscientização dos educandos. Nesse caso, a 
educação é puro treino, é pura transferência de conteúdo, é quase 
adestramento, é puro exercício de adaptação ao mundo.  

 Embora não fosse minha intenção ser autoritário ou me postar como um ser 

inquestionável, muitos estudantes vivenciaram essa metodologia durante anos junto a 

professores que estão mais preocupados em estabelecer a ordem através do controle de 

turma. Daí quando se deparam com novos professores que seguem a mesma prática de 

depositar conteúdos, os educandos reagem como sempre, como corpos dóceis, como 

depósitos de informação. É como se, ainda que eu não quisesse, eu não oferecesse opções 

ou espaços para questionamentos através da imposição desse modelo de aula. 

 A crítica de Freire a esse tipo de educação reside no fato de que por aprender a ser 

um corpo dócil dentro de um ambiente escolar que funciona para moldar e disciplinar o 

comportamento dos educandos, uma vez que o posicionamento dos alunos dentro da sala é 

formado por cadeiras em fila para manutenção da ordem e um professor juiz que define 

como aluno disciplinado aquele que se adequa aos padrões, esse sujeito não vai conseguir 

pensar sobre sua realidade e por isso não irá conseguir assumir uma posição crítica diante 

da própria vida. 

É dessa forma que a escola e, consequentemente, os professores assumem o papel 

de domesticação dos educandos e contribuem para que se perpetuem, para fora do 

ambiente escolar, sujeitos com consciências ingênuas, incapazes de questionar, por 

exemplo, as informações transmitidas pelas grandes mídias e os interesses por detrás 

delas. 

Freire alerta que a educação precisa funcionar como um instrumento de libertação, 

no sentido de tornar os educandos conscientes e sujeitos da própria vida, isto é, devem 

aprender a tomar decisões sobre a sua própria realidade. Isso só se torna possível a partir 

do momento em que o sujeito questiona, problematiza a realidade em que vive. Portanto é 

preciso que nós professores sejamos corajosos ao ponto de interromper esse modelo, em 

que o aluno funciona como um mero depósito de conhecimentos, ou seja, precisamos ter 

compromisso com a educação libertadora para formar cidadãos politizados, capazes de 

refletir sobre o mundo e agir de acordo com suas reflexões. 
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Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o 
ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
“conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da 
educação “bancária”, mas um ato cognoscente. (FREIRE, 2005, p.78.) 

 Enquanto nós, no papel de professores, continuarmos construindo relações que 

Freire classifica como narradoras, ou dissertadoras, que implicam que existe um sujeito 

detentor do saber – o docente -  que pensa, disciplina, diz a palavra e outro – o educando -  

que nada sabe e por isso deve escutar docilmente todas as informações que lhes é 

transmitida, então estaremos produzindo uma grande massa que apenas irá saber 

reproduzir e memorizar. Dessa maneira, o professor não se comunica com seus alunos, em 

vez disso ele faz comunicados, na medida em que considera seus educandos como um 

grande banco de dados, cuja função consiste no armazenamento de conhecimentos, ainda 

que esses saberes não tenham conexão nenhuma com a sua própria realidade. Portanto, 

segundo Patto (1997, p.61) “a palavra nessas dissertações esvazia-se da dimensão concreta 

que deveria ter e transforma-se em palavra oca em verbosidade alienada e alienante.”  

 Esse tipo de prática favorece à alienação dos educandos, que se acomodam no 

papel de dóceis ouvintes e em vez de lutarem para transformar a realidade opressora em 

que vivem, apenas se ajustam, na medida em que não desenvolvem a capacidade crítica. 

 Pude notar esse comodismo nas turmas que sugeri a elaboração da atividade que 

intitula este produto final. Muitos alunos apresentaram resistência diante da proposta de 

elaborar um trabalho de pesquisa fora dos limites da sala de aula e de suas casas.  

 Em aulas, em que a discussão sobre temas polêmicos estava aberta, boa parte dos 

alunos não estava disposta a pensar sobre o tema para opinar. Isso ocorreu quando um 

determinado aluno criticou os atributos de uma das religiões predominantes no contexto 

social do Brasil. Como percebi que alguns começaram um debate, abri a discussão para 

toda a turma. Alguns alunos me pediram para que eu voltasse ao assunto da aula em vez de 

insistir no debate. 

 Não estou dizendo que a partir desta experiência os alunos sejam alienados e não 

gostam de pensar sobre questões controversas, mas sim que aqueles que preferem a aula 

narrada por um professor que detém conhecimento legítimo para cumprir seu papel, 

preferem-na porque estão acostumados a essa metodologia didática, fruto de anos de 

imersão, e se reconhecem como banco de dados a ser preenchido por saberes que o 

currículo julga importante para conseguirem obter uma nota favorável na prova do Enem. 

 A produção de corpos dóceis ou mentes alienadas, no sentido atribuído por Marx27, 

de acordo com Sell (2000, p.48), em referencia aos sujeitos que não são capazes de 

perceber a própria realidade porque já internalizaram a realidade de uma classe dominante 

                                                 
27

Manuscritos Econômicos-Filosóficos. In: FROMM, Erich. Conceito Marxista do Homem. 8ª edição, Rio de 

Janeiro, Zahar, 1983 
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e opressora, só importa para uma classe opressora que deseja manter seus privilégios, 

através da preservação de um sistema que beneficia uns e exclui outros. 

 Em minha curta carreira docente, leciono há um ano e seis meses, tive a 

oportunidade de trabalhar em algumas escolas e a conclusão que chego é que nenhuma 

das quais trabalhei esteve livre desse modelo bancário da educação, pois estavam sempre 

exercendo o seu papel disciplinador e punitivo, além de sempre estarem prontas para 

moldar o comportamento do educando de acordo com o que fosse mais conveniente para a 

manutenção da disciplina. 

 Apesar disso, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas por nós 

docentes para fugir desse modelo opressor imposto pela própria estrutura escolar. Mudar a 

ordem das carteiras dentro de sala para experimentar uma aula mais horizontal é uma 

saída, assim como associar o conteúdo curricular com a realidade que permeia a vida do 

educando, constituem estratégias leves para a quebra da ordem. Ou seja, tentar fazer com 

que esse sujeito perceba de que modo aquilo que ele aprende pode influenciar em algum 

aspecto de sua trajetória. 

 Daí surge a proposta de trabalho em que os alunos formam grupos, escolhem 

alguém que ocupem um cargo político qualquer em seu município e entreviste esse sujeito. 

A ideia surgiu da necessidade de se esquivar da metodologia de aula descrita acima, que 

considera o aluno como um mero depósito de conteúdos, incapaz de questionar esse 

conteúdo que recebe. 

Pensei que o trabalho fosse adequado, apesar da resistência de alguns alunos, 

porque vivíamos um contexto de eleições municipais. Neste caso os grupos poderiam se 

aproveitar da campanha eleitoral dos candidatos para se aproximarem dos mesmos e 

desenvolver o trabalho com menos dificuldades. Digo isso, porque é uma tarefa complicada 

conseguir dispor de um tempo com algum vereador ou até mesmo o prefeito, marcando hora 

em seus gabinetes. 

Uma das atribuições dos vereadores, por exemplo, consiste em dialogar com a 

comunidade e representar os anseios do povo na câmara. Mas no município de Nilópolis, 

eles possivelmente ocupam todo seu tempo na elaboração de projetos ou na fiscalização do 

prefeito, porque é bastante incomum sermos recebidos. Ironias à parte, é possível justificar 

essa dificuldade de acesso aos agentes do poder público, pois segundo Bauman eles são 

despreparados para lidar com situações que estão fora de um roteiro pré-estabelecido. 

Os políticos, pessoas que se supõe operarem profissionalmente no espaço 
público (têm seus escritórios lá, ou melhor, chamam de “público” o espaço 
em que estão seus escritórios), raramente são bem preparados para se 
defenderem da invasão de intrusos; e no espaço público qualquer um sem o 
tipo certo de escritório e que apareça lá em qualquer ocasião não 
oficialmente roteirizada, arquivada, sem direção de palco e sem convite é, 
por definição, um intruso. (BAUMAN, 2000, p.19) 
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Uma pesquisa como esta, apesar da dificuldade relatada acima, força o educando a 

lidar com questões que permeia a sua própria realidade e o incita a ser um cidadão 

participante, politizado, que está inteirado com as questões que importam coletivamente 

para o seu município. 

Quando insisto nesse objetivo de incentivar a politização do sujeito eu me aproprio 

da definição de Emir Sader sobre o que é ser politizado, 

[...] é compreender que tudo o que existe foi produzido historicamente, pelas 
relações entre os homens e o meio em que vivem. Ou melhor, entre os 
homens, intermediados pelo meio em que vivem. E que, portanto, tudo o 
que foi construído pelos homens pode ser desconstruído e reconstruído. 
Que tudo é histórico. Que a própria separação entre sujeito e objeto - que 
nos aparece como "dada" - é produzida e reproduzida cotidianamente 
mediante relações econômico-sociais alienadas. (DE MELLO, 2007, p.1). 

 Ou seja, a ideia do presente trabalho caminha na contramão da educação bancária 

porque incita o sujeito a sair da condição de comodismo que a escola bancária o coloca e a 

lutar pela sua emancipação através da construção do conhecimento, pois somente assim o 

educando será capaz de desenvolver sua capacidade crítica e se abster daquilo que Freire 

classifica como consciência ingênua, ou domesticada. 

O anuncio de uma verdadeira libertação dos homens e a sua humanização 
não podem ser realizados por meio de “depósitos”, tal qual a educação 
bancária faz, deve-se sim realizar-se com a práxis: ação e reflexão sobre o 
mundo. A educação libertadora e problematizadora do sujeito não pode ser 
a favor de “depósitos” de conteúdos nos corpos “vazios” dos educandos 
nem de uma consciência mecanizada. Homens e mulheres precisam ser 
corpos conscientes.( BRIGHENTE; MESQUIDA 2016, p.163 Apud FREIRE 
2005, p.56) 

 Inicialmente estou levando o meu educando ao universo da práxis, pois ele vai 

entrevistar alguém que lida diretamente com os problemas que acometem a sua própria 

cidade. Elaborar um trabalho como este em troca da pontuação que ele vai valer pode ser o 

primeiro motivo para que o estudante se proponha a fazer a pesquisa e isso pode sugerir 

que ele esteja no papel de falso intelectual, que embora esteja diante da realidade, não 

tenha um posicionamento crítico que o levaria a elaborar a pesquisa mesmo que não 

valesse a pontuação. 

 Isso não acontece porque quando se trata de política, o próprio senso comum possui 

um posicionamento muito rígido, que se torna perigoso quando generalizado. Muitas 

pessoas tem a ideia de que política caminha lado a lado com a corrupção, inclusive que esta 

é a quase uma condição de existência daquela.  

 Embora, valendo-se do senso comum, a oportunidade de entrevistar um sujeito que 

ocupa um cargo político transpõe aquela indignação que em muitos casos é encoberta pela 

sensação de impotência em relação as transformações sociais. Essa sensação de 

impotência advém da ideia de que se nós elegemos alguém para nos representar, 

transferimos nosso poder de ação para este eleito, de modo que se o mesmo age de 
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maneira imprópria, ficamos impedidos pela crítica alheia de reclamar nossos direitos; “votou 

nele agora aguenta” é uma frase quase célebre que ouvimos quando o nosso candidato 

comete um erro. 

 Sendo assim, a execução da pesquisa além de colocá-los defronte a realidade, 

desperta nos pesquisadores a inquietação aflorada pela oportunidade de questionar o 

porquê de certos projetos que visam o bem comum não promoverem aquilo que as pessoas 

esperam receber, talvez por culpa da má administração de gestores da cidade. 

 É provável que o ato de entrevistar um político não traga nenhuma mudança pontual 

na realidade do entrevistador, de sua família ou mesmo sua comunidade, mas permite que 

ele dialogue com aquilo que representa os desafios de sua cidade. 

 Se isso não for suficiente para lhe despertar a sua consciência, pelo menos em 

algum momento o educando assumiu uma responsabilidade social, uma vez que abnegou o 

preconceito em relação à política e aos políticos e parou para analisar as falas do mesmo 

em relação aos projetos que buscar solucionar os problemas da sua cidade. A partir daí ele 

estará pronto para escolher se permanece seguindo o que prega o senso comum ou se 

realiza seu próprio juízo crítico sobre aquilo que lhe foi dito. 

 A partir do momento em que escolhemos alguma alternativa ou tomamos uma atitude 

com base no juízo crítico, tornamo-nos sujeitos conscientes. Dessa forma passamos a ver 

nossa realidade como algo mutável e nos sentimos capazes de intervir para transformar 

essa realidade. 

 Somente pela compreensão da Unidade dialética em que se 
encontram solidárias subjetividade e objetividade podemos escapar ao erro 
subjetivista como o esse mecanicista e, então, perceber o papel da 
consciência ou do corpo consciente [grifo do autor] na transformação da 
realidade. (FREIRE, 2002, p.155) 

 Para que esse educando alcance a condição de sujeito crítico é preciso que ele 

saiba refletir sobre as informações e conhecimentos que recebe, para que não funcione 

apenas como um depósito de teorias. Somente através da reflexão e do desenvolvimento de 

uma consciência crítica esse sujeito será capaz de saber negar a sua condição de corpo 

dócil, que tudo aceita, e entender que pode transformar sua realidade social, pois nenhuma 

história é construída como se fosse um processo engessado, mas sim dinâmico. 

Ao se conscientizarem, homens e mulheres poderão fazer suas próprias 
escolhas e interferir na sua história, entendendo que não existem 
fatalidades, mas condições histórico-sociais que vão se construindo ao 
longo do tempo. Dessa maneira, para superar uma educação opressora, é 
fundamental uma educação que prepare “o homem para isso por meio de 
uma educação autêntica: uma educação que liberte, que não adapte, 
domestique ou subjugue. Isto obriga, a uma revisão total e profunda dos 
sistemas tradicionais de educação, dos programas e dos métodos” 
(FREIRE, 2001,p.45) 

. Nesse sentido, propus um trabalho em que o próprio estudante produzisse 

conhecimento através da realização de uma pesquisa qualitativa. Solicitei que as duas 
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turmas se dividissem em grupo e que cada grupo deveria escolher um candidato a um cargo 

político ou alguém que já ocupasse algum cargo político no município de Nilópolis. O 

objetivo da entrevista era questionar o entrevistado qual ou quais projetos que foram 

elaborados pelo mesmo que contribuíram para o funcionamento da cidade. Ou então, caso o 

grupo escolhesse um candidato que nunca tivesse sido eleito, quais as suas propostas de 

campanha e que estratégias ele utilizaria para coloca-las em prática. 

Aproveitei que estávamos vivendo um contexto de eleições municipais para 

realização da pesquisa, pois é nesse momento que o acesso ao candidato se torna mais 

fácil, pois eles estão empenhados em suas campanhas, e isso torna o seu contato com o 

grande público mais próximo. 

Apesar disso, sugeri também que agendassem visitas no próprio gabinete dos 

políticos, mas por fim nenhum dos grupos se sentiu encorajado e a forma de abordar os 

candidatos foi outra, que explicarei adiante. 

Embora o campo da pesquisa fosse o cenário político institucional, diretamente 

relacionado aos cargos políticos, a ideia do presente trabalho consistiu em fomentar a 

participação cidadã de cada estudante e tentando atrelar esse objetivo à produção de um 

conhecimento que vai além do pensamento corrente no senso comum. 

Em uma enquete realizada por mim antes de definir os eixos do trabalho, pedi aos 

alunos de duas turmas que escrevessem a palavra política em uma folha separada. Em 

seguida solicitei que escrevessem ao lado da palavra a primeira palavra que pensam para 

caracterizar política. Trinta e seis alunos responderam a enquete em trinta respostas a 

palavra mais associada ao termo política é corrupção. Apenas seis alunos não associaram 

política à corrupção ou roubo. 

Isso ocorre, em primeiro lugar, porque quando a maioria das pessoas pensa em 

política, associam-na à esfera institucional, ligada a administração pública, o que 

compreende cargos políticos, comícios, partidos entre outros fatores. Em segundo lugar, a 

ideia de atrelar corrupção à política ocorre em virtude do contexto social que o Brasil vive 

atualmente. 

Com contexto atual eu me refiro à política punitiva proposta pela operação Lava Jato, 

que torna públicas uma série de casos de corrupção e recebimento de propinas por parte de 

prefeitos, governadores e parlamentares. Não tenho pretensão de desvendar os interesses 

que estão por trás dessa operação, mas o que posso concluir é que a maioria das pessoas 

nutre um sentimento de revolta por causa da má gestão do dinheiro público e do desvio 

desse mesmo dinheiro com a finalidade de enriquecimento pessoal de algumas peças da 

administração pública. 

Essa revolta, na maior parte dos casos leva as pessoas a se afastarem da esfera 

institucional da política, pois não concordam com a forma que o dinheiro público é gerido e 
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assim deixam de participar do processo pois se sentem impotentes, como se houvesse uma 

estrutura que se impõe de tal modo que faz com que as pessoas se sintam incapazes de 

modifica-la. 

Esta delimitação operada pelo nível institucional traz consigo 
alterações profundas na esfera de valores associados à política. Uma 
conjuntura institucional insatisfatória pela corrupção ou pela violência, 
jamais dissociadas, reflete-se numa desmoralização da atividade política – 
politicagem – que pode reverter em apatia ou na procura de alternativas 
extra-institucionais como a luta armada. (MAAR, 1994 p.12) 

Dessa forma, considerei mais apropriado desconstruir a absolutização da política 

unicamente como esfera institucional. Parti, pois, da ideia presente em Maar (1994) de que 

política é toda atividade transformadora que busca realizar certos fins. Isso remonta a teoria 

de Aristóteles de que o homem é um animal social que não se basta a si mesmo. Para ele, o 

cidadão de bem é aquele que tem um compromisso cívico na busca pelo bem coletivo. 

Sendo assim política também se refere à busca pelo bem comum e a participação dos 

sujeitos nas questões que lhe afetam. 

Mostrei para eles que é bem mais fácil conseguir intervir na realidade social que 

fazem parte quando as pessoas se unem em busca desse objetivo. Uma matéria28 publicada 

por Hanah Moura, em 2015 nos oferece exemplos práticos que mostram que os homens 

dependem uns dos outros para obterem conquistas significativas e transformarem sua 

existência. Segundo a autora, a associação de moradores de Umbará, localizada em 

Curitiba, conseguiu uma conquista importante, qual seja a instalação de um semáforo em 

uma rua famosa pela ocorrência de acidentes, inclusive fatais, em virtude da imprudência de 

motoristas que não respeitavam os limites de velocidade. Conseguiram o semáforo como 

solução depois de manifestações e protestos reivindicados junto à prefeitura. Ou seja, para 

ela, a reivindicação das pessoas em conjunto teve um peso maior do que se fosse feita 

apenas por uma pessoa. 

Embora o contexto politico institucional não contribua para que as pessoas se sintam 

confortáveis em relação a esta esfera da política, a ideia de mostrar que a política vai além 

das eleições e se estende à participação do cidadão em interesses coletivos, oferece aos 

educandos uma nova perspectiva, menos desanimadora do que a que possuem em relação 

à esfera institucional. 

Como estávamos na iminência das eleições municipais e a pesquisa que eles iriam 

realizar referia-se às questões do município decidi estabelecer junto aos alunos as 

características do sistema eleitoral. 

Para falar sobre esse assunto, utilizei os vídeos que explicam o sistema Eleitoral 

                                                 
28

 Texto extraído do site Politize, disponível em: <http://www.politize.com.br/o-que-voce-tem-a-ver-com-a-

politica/> 
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majoritário e proporcional, de Passos (2016)29, disponíveis no seu canal virtual. O objetivo 

era explicar como funciona o sistema majoritário. Estabeleci as diferenças entre o sistema 

majoritário simples e o absoluto. Como a cidade de Nilópolis possui uma quantidade inferior 

a duzentos mil eleitores, os candidatos são eleitos através do sistema majoritário simples, 

em que o candidato é eleito se ele obtiver a maioria dos votos ainda no primeiro turno. Não 

importa a porcentagem de votos recebidos, porque através desse sistema o candidato que 

conquistar a maioria dos eleitores sai vitorioso. 

Antes de entrevistar o vereador ou prefeito ou ainda os candidatos aos postos, eu 

estabeleci que eles deveriam procurar qual o partido que ele faz parte, qual a filosofia do 

partido, além disso solicitei que pesquisassem se o entrevistado era ficha limpa30. Apesar de 

achar essa informação útil, para problematizar, pedi que tomassem o cuidado de não 

ofender o entrevistado caso não fosse ficha limpa. A lei da ficha limpa foi criada em 2010 e é 

capaz de possibilitar ou não a candidatura de políticos caso seja comprovado o seu 

envolvimento com corrupção. 

A partir de então, definimos algumas perguntas que poderiam ser feitas na entrevista, 

sem que tivesse um caráter obrigatório de se fazer as perguntas elaboradas, pois o que 

estava em jogo era saber qual a contribuição do candidato para o município de Nilópolis. 

Oito grupos de alunos de duas turmas do terceiro ano do ensino médio realizaram a 

pesquisa 

7 RESULTADOS 

 

Neste momento do trabalho pretendo expor quais objetivos alcancei através das 

entrevistas realizadas pelos estudantes, assim como os objetivos que não foram alcançados 

pela falta de subsídios para refletirem sobre a prática política clientelista consolidada entre 

os agentes políticos de Nilópolis. 

Grupo 1. 

 Composto por quatro alunos da turma 3003 entrevistou o candidato a vereador 

Benoni, candidato ao cargo de vereador nas ultimas eleições pelo PMDB – Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, que segundo pesquisa realizada pelos alunos é um 

partido fundado em 1980. 

 O PMDB, de acordo com a pesquisa dos alunos, é originário do MDB que se opunha 

a ARENA – aliança renovadora brasileira – criada durante o regime militar. A mudança de 

denominação ocorreu durante o governo Geisel, quando ele decidiu que a frente das siglas 

                                                 
29

 Informação e vídeo aulas extraídas do canal de vídeo Youtube, disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/profmatheuspassos>. 
30

 Para saber mais sobre a Lei complementar nº 135, de 2010, consulte 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm 
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dos partidos deveria se encontrar a letra “p” para representar o termo partido. 

 A abordagem ao candidato não foi uma tarefa difícil, pois Benoni possui uma loja, 

perto do CIEP 230, onde vende galões de água. O grupo foi até a loja e pediu para realizar a 

entrevista. 

 Quando perguntado sobre qual a suma motivação em se candidatar ao cargo de 

vereador, Benoni respondeu que por ter muitas irmãs professoras sempre percebeu as 

queixas de suas irmãs e gostaria de fazer algo para gerar mudanças na educação. Além 

disso, respondeu que odeia “politicagem”. Sua candidatura, pois, está centrada na 

transformação que deseja realizar no campo da educação. 

 Entre os seus projetos de campanha consta a proposta de mudança da educação 

municipal para horário integral. Manter as crianças seguras e bem alimentadas na escola 

enquanto os pais trabalham é o objetivo principal de Benoni, pois para o candidato “tudo 

começa na educação”, uma criança bem educada possui mais oportunidades e mantem a 

mente ocupada, para não se desviar para caminhos impróprios, o que sugere uma 

característica conservadora de sua campanha. 

 Além do disso, o candidato se incomoda pelo fato de a cidade ser dividida ao meio 

pela linha férrea. Para torna-la uma unidade ele propõe a suspensão das linhas férreas que 

passam pelos dois distritos do município, quais sejam o centro da cidade e o bairro de 

Olinda. Tal medida está mais atrelada ao incômodo pessoal que o bem coletivo, já que o fato 

de o município ser dividido pela linha férrea não impede a locomoção das pessoas. Uma 

obra como essa não afetaria apenas as pessoas do município de Nilópolis, mas todos os 

passageiros dos trens que passam por Nilópolis para se deslocarem de casa para o 

trabalho. 

 Ao fim da apresentação do trabalho, o grupo enfatizou que o discurso do candidato a 

vereador é possível, sugerindo que seu caráter íntegro se deva ao fato de ser membro de 

uma das mais importantes congregações evangélicas do município, onde ocupa uma 

posição de confiança, além de ser um candidato ficha-limpa.  Eles concordaram que a 

educação é um campo que merece investimento, pois os problemas e a falta de estrutura 

apresentados pelas escolas refletem no aprendizado dos alunos; não visitaram nenhuma 

escola municipal, mas tiraram essas conclusões a partir da estrutura de que dispõem na 

própria escola.  

Apesar disso, refutaram a ideia de suspensão das linhas férreas porque consideram 

que é um projeto que demanda alto investimento financeiro e que a cidade não deve arriscar 

se endividar dessa maneira, com tantos problemas que apresenta e merecem prioridade, 

tanto no campo da educação como em relação à falta de segurança, pois alertaram que o 

índice de assaltos no município aumentou significativamente em relação às gestões 

anteriores. 
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Grupo 2 

O segundo grupo é composto por quatro alunas da turma 3001. O grupo entrevistou 

o candidato Tuninho cujo Partido Solidariedade - PSD, teve seu registro aprovado pelo TSE 

– Tribunal Superior Eleitoral – no ano de 2013, após os seus lideres conseguirem a 

assinatura de mais de quinhentos mil eleitores junto ao TSE. 

Tuninho é taxista e quando perguntado qual a sua motivação para se candidatar 

disse que gostaria de lutar por melhorias no bairro onde ele nasceu, o Bairro Novo 

Horizonte, que segundo ele foi esquecido pelas autoridades. Ele apontou problemas como 

falta de limpeza e conservação, buracos no asfalto e a falta de creches. Por isso que os 

projetos que movem sua campanha são a construção de uma creche no bairro Novo 

Horizonte além da fiscalização da saúde do município de Nilópolis. 

A abordagem ao candidato ocorreu por meio do conhecimento que ele tem com um 

familiar de um dos integrantes do grupo. Os componentes do grupo comentaram a 

importância da primeira proposta do candidato de construção de uma creche municipal. 

Segundo dados apresentados por eles, o município possuía três creches municipais até o 

ano de 2016. Através de algumas parcerias estabelecidas entre a prefeitura e o Estado entre 

outras empresas, Nilópolis ganharia uma quarta creche. 

Ainda assim comentaram que a oferta de vagas não é suficiente para atender à 

população que necessita desse serviço. Os alunos atentaram para o fato de que muitas 

mães se desdobram para conseguirem vagas para seu filho e normalmente conseguem 

através de conhecimento de políticos influentes na cidade. 

Por outro lado, a saúde em Nilópolis, de acordo com o posicionamento dos alunos 

está precária. Durante o seu mandato, o prefeito Alessandro Calazans (PMDB), demoliu a 

estrutura física do hospital Juscelino Kubitschek, que funcionava como a principal 

emergência pública, que recebia pacientes nilopolitanos e de municípios da redondeza como 

Mesquita e dos bairros de Anchieta e Ricardo de Albuquerque, para promover uma nova 

construção. Nesse período, os pacientes só tinham como opção a UPA de Nilópolis, que ao 

fim do ano de 2016 já não tinha recursos suficientes para realizar o atendimento em razão 

da crise econômica pela qual o Estado do RJ atravessa, ou então a fuga para hospitais de 

outros municípios, uma vez que o outro hospital da cidade, que leva o nome do prefeito 

Calazans funciona como maternidade. 

A cidade de Nilópolis passou quatro anos sem sua principal emergência médica. 

Nesse período nenhum movimento social relevante se levantou, dentro do município para 

que os direitos sociais fossem garantidos a população. Quero dizer com essa afirmação que 

não houve manifestações ou protestos sociais que impedissem o prefeito ou o forçasse a 

encontrar outra saída. O que pude perceber, entre os grupos sociais dos quais faço parte, 

durante o mandado do Prefeito Calazans muitas pessoas se queixando das medidas 



41 

 

tomadas pelo mesmo, principalmente acerca da demolição do hospital Juscelino Kubitschek. 

A alternativa encontrada pelas pessoas que se queixavam era a eleição dos candidatos 

pertencentes às família Abraão David e Simão David. Isso reforça a tese de Souza (2014) 

de que o surgimento do líder populista se dá em um contexto onde há precariedade ao 

acesso à cidadania. 

A construção da figura do líder político em um espaço dotado de dimensões 
de precariedade de acesso à cidadania, como a Baixada Fluminense, revela 
a predominância de arcaísmos vinculados à raiz colonialista, favorecendo o 
lançamento de determinadas estratégias de afirmação do poder. (p.68) 

Grupo 3 

Este grupo contava com duas alunas e um aluno da turma 3001. Eles entrevistaram 

o candidato Jorge Eloy do Partido Trabalhista do Brasil – PT  do B. Trata-se de um partido 

que obteve seu registro político no ano de 1994; o partido foi organizado por dissidentes do 

PTB no ano de 1989 e possui hoje representatividade nas assembleias legislativas de treze 

estados brasileiros. 

O candidato é ficha limpa e foi um entre os entrevistados que conseguiu ser eleito 

por quociente partidário. Jorge Eloy conseguiu obter uma quantidade de 1761 votos. 

Ao ser questionado sobre o porquê do seu interesse em ser candidato, Eloy 

respondeu que se sente muito indignado pela situação de descaso que os moradores do 

município, inclusive sua família, enfrentam por não disporem de uma educação, saúde de 

qualidade, além disso, cita a falta de respeito com o cidadão que paga altos impostos. 

Segundo Eloy, a vitória dos candidatos de seu partido levaria as pessoas do município a 

retomarem a confiança na administração pública. 

Primeiramente [decidi ser candidato] porque estou indignado com a 
situação que minha família e o meu povo nilopolitano está passando... onde 
não existe saúde, não tem educação de qualidade e no meio disso tudo, pra 
finalizar, não existe respeito pelo cidadão que paga altos impostos. E 
acredito que colocando alguns dos nossos candidatos no poder terá um 
retorno da confiança do povo nesses candidatos, mediante a tudo isso não 
vejo mais nada a fazer a não ser lutar junto com meu povo. (ELOY, 2016, 
p.1) 

Entre as suas principais contribuições para o município, o candidato cita que tem um 

projeto voltado para área esportiva, uma escolinha de futebol, que afirma ter montado com 

seus próprios recursos financeiros e oferece atendimento gratuito. Diante disso o seu projeto 

de campanha está voltado para ampliação de práticas esportivas na rede de escolas 

municipais, além de contar com a iniciativa privada para conseguir aumentar o investimento 

na área esportiva dentro do município. Eloy não participa de nenhuma comissão, mas relata 

que possui uma página nas redes sociais, que serve para estabelecer diálogo com as 

pessoas e se inteirar das necessidades da população. 

O candidato afirma que se o prefeito Calazans fosse reeleito ele possivelmente teria 

algumas divergências por fazer parte de um partido de oposição, mas que procuraria meios 
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para estabelecer boa convivência a fim de buscar as melhorias que o município necessita. 

Após as entrevistas, soube-se que o prefeito eleito não foi o mesmo da gestão anterior, 

então as dificuldades para o exercício de seu mandato foram eliminadas, pois faz parte do 

mesmo partido que o prefeito eleito Farid Abraão. 

Farid já venceu as eleições duas vezes consecutivas para o cargo de prefeito de 

Nilópolis. Está em seu terceiro mandato e pertence a uma das famílias de maior influência 

política no município desde o período da Ditadura Civil Militar. De acordo com Souza (2014, 

p.79) 

Historicamente, o município de Nilópolis, enquanto formação de um espaço 
político característico da Baixada Fluminense, confunde-se com trajetória 
das famílias Sessim David e Abraão David, de ascedência libanesa. Nas 
palavras do principal patriarca da família David, Aniz Abraão David: "Viemos 
juntos, com o propósito de vir pra cá, pra Nilópolis. Chegando aqui, não 
encontramos nada, mas desse vazio nasceu Nilópolis! Basicamente da 
força de nossas mãos." 

Ou seja, a consolidação de uma estrutura de poder vinculada ao populismo e 

clientelismo ocorre desde o período do Regime Militar até os dias de hoje ancorado pela 

união de dois ramos familiares: de um lado Sessim David e do outro Abraão David. 

O grupo conseguiu contato com o candidato Jorge Eloy através de um amigo em 

comum. A entrevista foi realizada por telefone. Ao fim da apresentação os participantes do 

grupo ressaltaram a importância de se investir na área de esporte e lazer, mas apesar de o 

candidato se basear na má qualidade de serviços como saúde e segurança, para 

desenvolver sua campanha, ele não apresentou nenhum projeto concreto voltado para 

garantia de melhor prestação desses serviços que fosse condizente com a seu discurso de 

luta junto ao povo. O grupo ressaltou que o investimento nos serviços básicos – saúde 

educação e segurança - são essenciais para que a população possa viver com dignidade. 

Grupo 4 

Este grupo foi composto por quatro alunas da turma 3001. Elas entrevistaram o 

candidato a vereador Diogo Menezes, pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro através da 

coligação PP/ PSB/ PR –Unidos venceremos.  

Diogo Menezes atua como professor no ensino médio. Ele possui uma página nas 

redes sociais que funciona como um veículo para estabelecer comunicação com o 

eleitorado, pois para ele a voz da população é muito importante no momento em que o 

representante eleito for tomar decisões para enfrentar os problemas da cidade, além disso, 

participa como suplente da comissão dos vereadores. 

Entre suas propostas de campanha ele insiste na questão da segurança pública pois 

segundo o mesmo, 

Eu vejo que nos últimos quatro anos estamos com um problema muito 
grande na segurança. Temos que reforçar as patrulhas, câmeras que 
realmente funcionam e ver porque o índice de assaltos aumentou nos 
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últimos anos. Na saúde devemos investir nos nossos hospitais e postos de 
saúde que estão abandonados e sem material necessário, para atender 
melhor à população. A educação, devemos colocar em prática projetos para 
despertar o interesse dos jovens, para que as taxas de desistência escolar 

venham a diminuir.(MENEZES, 2016, p.1) 

Apesar de demonstrar que sabe quais setores precisam de atenção e investimento 

no município, o candidato mesmo nunca tendo sido eleito revelou que possui projetos 

sociais em que oferece a população gratuitamente serviços como escolinha de tênis, aula de 

judô e balé voltado para crianças. Além disso, atuou diretamente no projeto Novo olhar, que 

oferecia exames de vista e distribuição de óculos para a população mais carente. 

Os componentes do grupo ressaltaram a educação e boa vontade do candidato em 

relação a entrevista. Valorizaram os projetos sociais dos quais ele participou, mas não foi 

incisivo em relação a quais estratégias que devem ser usadas, com recursos disponíveis, 

poderiam ser postas em prática para que a educação, saúde e segurança pudessem ser 

melhoradas. Além disso, os alunos chegaram a conclusão de que buscar as propostas dos 

candidatos é muito importante porque os fazem pensar se o que os candidatos propõem 

está de acordo com as prioridades do município. 

Usar o argumento de reforço da segurança pública para fortalecer a própria 

campanha faz parte das estratégias clientelistas apresentadas por Filho (1994), qual seja 

manipular as esperanças do cliente ou eleitor. Sabemos que a segurança pública é de 

responsabilidade do Estado. Considerando que a Segurança Pública é um problema, como 

foi dito pelo secretário de Segurança do RJ Roberto Sá31, em virtude do avanço da 

criminalidade, um vereador que usa esse tema como pauta de campanha alimenta a 

esperança do eleitor de viver em uma cidade com menos assaltos, que tem sido o principal 

problema enfrentado pela cidade de Nilópolis32. Só em outubro de 2016, apenas um entre os 

doze bairros do município sofreu vinte e dois assaltos em menos de um mês. 

A estratégia utilizada pelo candidato não figura como um benefício imediato mas mexe com 

a esperança do leitor e cria uma relação de confiança entre o mesmo e o candidato. Como 

afirma Filho 

 O requisito fundamental para o êxito da relação clientelista é a manipulação 
dessa esperança de futuros benefícios. Do lado do cliente, a relação 
permite ter alguma segurança frente a necessidades futuras; do lado do 
patrono, a habilidade em manipular a esperança permitirá ampliar o máximo 
possível sua clientela com uma quantidade limitada de benefícios. (1994, 
p.229)  

Grupo 5 

O grupo 5 foi composto por duas estudante da turma 3001. Elas decidiram entrevistar 

                                                 
31

 Informação extraída do site do Jornal O dia, disponível em: <http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-11-

21/vivemos-uma-crise-na-seguranca-a-policia-sangra-diz-roberto-sa.html>. 
32

 Informação extraída do site do Jornal O dia, disponível em: <http://odia.ig.com.br/rio-de-

janeiro/odiabaixada/2016-11-06/nilopolis-onda-de-violencia-atinge-a-cidade.html>. 
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o vereador Marquinho Trembão. É vereador e candidato a reeleição pelo PT – partido dos 

trabalhadores, um dos partidos que mais ganharam destaque no contexto político brasileiro, 

em primeiro lugar, pela sua origem pautada no sindicalismo e luta de classes. Depois pela 

sua hegemonia nas eleições presidenciais desde o ano de 2002. A decisão pelo candidato 

se deu porque o mesmo sempre morou na mesma rua onde residem e também por ser 

muito querido pela comunidade. Apesar disso uma das alunas alertou para o fato de que o 

então vereador passa mais tempo em sua nova casa na Barra da Tijuca, do que na 

comunidade da qual ela faz parte. 

A abordagem ao candidato a reeleição se deu por rede social. Segue abaixo o 

diálogo que a estudante me enviou por e-mail: 

Rebecca: Boa tarde! Marquinho, preciso fazer um trabalho de escola, para 
entrevistar um vereador. Escolhi você. Posso te entrevistar para esse 
trabalho de escola? 

Marquinho: Pode sim, mas agora não dá. Só a noite. 

Rebecca: Tudo bem, que horas? 

Marquinho: 22h. 

Rebecca: Ok. Somos eu e uma amiga, nós moramos aqui na Vicente ( 
Celestino) mesmo. 

Marquinho: Tem que ser pessoalmente? 

Rebecca: Falei com meu professor e ele disse que pode ser online. Então 
22h eu faço a entrevista por aqui. 

Marquinho: ok. (TREMBÃO, Marquinho, 2016, p.1) 

 As 22h uma das alunas tentou falar novamente com o vereador que pediu um tempo 

pois estava no caminho de casa, e justificou dizendo ter saído da academia atrasado. 

Depois disso não respondeu mais. A aluna, revoltada pelo descaso e falta de compromisso 

do candidato me enviou uma nota afirmando o seguinte: 

O Vereador Marquinhos Trembão, não me permitiu entrevistar, ficou 
enrolando e não respondeu mais minhas mensagens. Ele fez comigo o que 
muitos vereadores fazem com a cidade, finge que vai dar atenção, mas na 
verdade eles nem estão ligando para o que você/cidade quer. ( Depoimento 
de Rebecca) 

 Marquinho Trembão conseguiu se reeleger com 2272 votos. 

Grupo 6 

O grupo foi composto por três alunas da turma 3003. Elas entrevistaram o candidato 

a vereador Alvinho pelo PSC – Partido Social Cristão. Esse partido conseguiu seus registro 

oficial em 1990 e sua denominação “social cristã” parte do ideal de que o cristianismo é mais 

do que uma religião, é um estado de espírito que não exclui nem segrega, e também serve 

de base para que as pessoas tomem decisões em prol da família. 

Quando perguntado sobre suas motivações caso conseguisse se eleger, o candidato 

disse que seu lema é transparência, por isso uma de suas propostas seria tornar públicas, 

isto é, instalar um telão no calçadão para que a população de Nilópolis assistisse, as 
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reuniões da câmara. A abordagem ao candidato se deu através de um amigo das meninas 

que trabalhou para Alvinho durante as eleições. Os componentes do grupo conseguiram 

falar com ele dentro de um dos espaços utilizados para guardar materiais de campanha. 

Apesar de terem sido bem recebidas, elas alegaram que não votariam em Alvinho 

porque ele não apresentou nenhuma proposta que elas julgassem necessárias para a 

cidade. Disseram que a transparência é muito importante dentro do contesto eleitoral, mas 

consideram que eleições e administração pública tem a ver com a garantia de direitos como 

educação e saúde que não estão caminhando no rumo adequado. 

Elas alegaram que nunca tinham se envolvido com nada que se refere à política 

eleitoral, mas gostaram de ter conhecido as propostas do candidato porque criaram firmeza 

de sua decisão por não votar nele, já que julgam suas propostas como fracas. 

Grupo 7 

O grupo 7 foi composto por três alunos da turma 3001. Eles entrevistaram o 

candidato a vereador Zé Ribeiro, que foi o segundo vereador mais bem votado do município 

de Nilópolis e está no seu terceiro mandato. Zé Ribeiro é candidato pelo partido PMN – 

Partido da Mobilização Nacional – que ganhou seu registro permanente após a abertura 

política ocorrida com o fim do regime militar. O partido foi fundado com base na defesa da 

reforma agrária. 

O candidato reside em uma rua paralela à rua do CIEP 230 e o grupo conseguiu 

entrevistar o candidato apenas depois de sua reeleição. Segundo os alunos não foi fácil 

conseguir a entrevista, pois sempre que iam a casa do vereador ele não estava. Mas existe 

um local utilizado pelo vereador para a distribuição de peixe para as pessoas que moram no 

entorno, por isso que ele é conhecido como Zé do Peixe. 

Eles esperaram o candidato até as 16h da tarde e fizeram as perguntas na rua 

mesmo, pois tinham medo de não conseguir falar novamente com Zé Ribeiro, já que tinham 

tentado por mais de três vezes, e o candidato se preocupou em se defender de acusações 

contra a sua reeleição. Ele disse que não ofereceu dinheiro a ninguém em sua campanha 

para ser reeleito, além disso, disse que não estava mais dando peixe para população, pois o 

partido o proibiu de realizar essa prática, porque isso manchava a imagem do partido que 

podia ser associado à compra de votos. 

Durante a apresentação desse grupo houve um debate acalorado dentro de sala de 

aula pois os outros alunos ficaram indignados com o que eles chamaram de cinismo do 

vereador em negar que tenha comprado votos. A turma, embora muitos digam que não se 

envolvem com politica eleitoral, disse que tem muitos amigos e parentes que recebem 

dinheiro em troca de voto e essa prática é bastante comum no município de Nilópolis, 

levando algumas pessoas a leiloarem seu voto ao candidato que paga uma quantia mais 

alta. 
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Tal conclusão demonstra aquilo que Filho (1994) chama de aspecto inflacionário do 

clientelismo. Ou seja, a hegemonia política da patronagem depende do custo a ser investido 

para manter a dependência da sua clientela. 

[...] o surgimento de novos patronos provoca uma maior competitividade na 
relação clientelista. Tal competitividade, por sua vez, desestabiliza as 
relações anteriores, pois o surgimento de patronos alternativos dá aos 
clientes a possibilidade de comparar os benefícios recebidos. Dessa 
maneira, as relações de troca tornam-se passíveis de constantes 
renegociações: seja pela ameaça, potencial ou real, do cliente de trocar de 
protetor; seja pelas tentativas deste último de assegurar a dependência da 
sua clientela. Como consequência, continuam os autores, as pressões 
distributivas tendem a crescer, aumentando os custos de manter a 
clientela.( FILHO 1994, p.228 Apud CACIAGLI e BELLONI 1981, p.82)  

No caso de Nilópolis, os atores geralmente são os mesmos, mas existem exceções. 

Em alguns casos o antigo político não se candidata mas consegue reeleger seu filho, por 

outro lado, alguns partidos investem em novas personalidades, que conseguem estabelecer 

uma relação de confiança com o eleitorado, mas não abre mão da relação de clientela, 

através do investimento em centros sociais, para prestação de serviços à população, ou 

então através da distribuição de peixe como é o caso de vereador Zé Ribeiro. 

Grupo 8 

Este foi o ultimo grupo, composto por duas alunas da turma 3001. Elas entrevistaram 

o candidato a reeleição Dr. Rodrigo Rocha, candidato a vereador pelo PPS – Partido 

Popular Socialista – que surgiu da dissidência de uma cúpula do PCB – Partido Comunista 

Brasileiro e obteve seu registro permanente junto ao TSE em 1992; o partido atua em defesa 

da democracia. 

A abordagem ao candidato foi realizada em uma das ruas de Nilópolis, perto da 

residência de uma das componentes do grupo. Elas questionaram o Dr. Rodrigo sobre quais 

foram as propostas visando a melhoria das condições de vida da população que ele 

pretende realizar caso consiga entrar para Câmara. 

A primeira proposta citada pelo candidato foi a instalação de rampas para que os 

cadeirantes conseguissem atravessar a linha do trem, pois apesar de a prefeitura ter 

investido na construção de escadas rolantes, elas não funcionam, por isso o cadeirante 

precisa da ajuda de outras pessoas para se locomoverem. Segundo ele, os cadeirantes 

devem gozar dos mesmos direitos, dos não cadeirantes, de se locomoverem sozinhos. 

Em seguida, o candidato manifestou sua vontade de construir postos de 

atendimentos especializados para crianças e também para idosos, com atendimento 

especializado para os respectivos públicos e em bairros mais afastados do Centro da 

cidade. 

Durante seu mandato ele criou uma central de achados e perdidos no calçadão 

localizado à Rua Mirandela, principal rua destinada ao comercio em Nilópolis. Além disso, 
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ele criou uma lei para buscar investimentos para a criação de uma clinica veterinária pública 

no município, para atender pessoas com poucos recursos para cuidar dos seus animais de 

estimação. 

Elas concluíram que as propostas e contribuições dele eram necessárias por causa 

da deficiência que o município apresentava na área da saúde até o fim do ano de 2016. 

Conforme já relatado anteriormente, depois da derrubada do Hospital que funcionava como 

pronto-socorro, a população ficou à mercê de uma única UPA sucateada, localizada no 

Paiol, bairro de Nilópolis. 

 Ademais, a turma foi a favor das propostas voltadas para defesa e prestação de 

serviços para animais domésticos, porque a maioria deles tem um animal e não possui 

recursos financeiros para realizar uma cirurgia, arcar com vacinações; dessa forma se 

identificaram com as propostas de campanha e o elegeram como o candidato mais bem 

avaliado para votarem, entre os que foram apresentados pelos outros grupos da turma. 

 

8 CONCLUSÃO  

 
De acordo com Oliveira (2004), as reformas ocorridas nos anos de 1990 trouxeram 

mudanças significativas para o trabalho docente, tal como a intensificação do próprio 

trabalho, ampliação do seu raio de ação e consequentemente maiores desgastes em 

relação ao trabalho. 

. A partir dessas reformas, passou a ser um imperativo do sistema a preparação dos 

indivíduos para a empregabilidade, já que o ensino geral é requisito para obtenção de um 

emprego formal.  A partir de então surgiram algumas políticas educacionais como criação de 

um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do 

magistério, ampliação dos exames nacionais de avaliação entre outras medidas. 

Essa nova regulação repercutiu diretamente na gestão escolar e no trabalho dos 

profissionais da educação, que em geral passam a ser considerados como principais 

responsáveis pelo desempenho do aluno, da escola e do sistema. 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem 
de responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes 
esses profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente 
público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. (OLIVEIRA, 
2004 apud Noronha 2001, p.62). 

 Isso tem contribuído para precarização do trabalho docente e tem gerado reflexos no 

processo de ensino aprendizagem de forma prejudicial. Se o professor não consegue 

trabalhar como gostaria dentro de sala de aula ele não vai encontrar motivação para realizar 

o seu trabalho tampouco para elaborar qualquer estratégia de ação no sentido de despertar 

no seu educando o interesse para produção do conhecimento. 
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Diante dessa precarização do trabalho docente, o modelo classificado por Paulo 

Freire como educação bancária figura como a saída de muitos profissionais, que 

desmotivados para falta de valorização de seu trabalho e da precarização do mesmo 

encaram seus estudantes como recipientes vazios a serem preenchidos por conteúdos, não 

questionáveis. 

O objetivo deste produto final é demonstrar como a realização de um trabalho 

diferenciado com os alunos, em que eles produzem conhecimento a partir do conteúdo que 

aprendem pode contribuir para a formação de indivíduos autônomos que muito além de 

aprender a reproduzir o conteúdo aprendido, tornam-se capazes de questiona-lo e aprender 

a formar opinião não apenas sobre o conhecimento recebido, como também para qualquer 

situação do cotidiano. 

A ideia de propor uma pesquisa, na qual o estudante deve entrevistar algum 

candidato ou alguém que já ocupe um cargo político no município onde moram, faz com que 

fiquem frente a frente com uma realidade política, que na maioria das vezes é internalizada 

por meio de um pensamento corrente dentro do senso comum, qual seja a associação de 

política à corrupção. 

Ainda que os alunos constatem por meio de suas entrevistas, que o pensamento 

corrente no senso comum é verídico, ao menos terão fundamentação para argumentarem o 

porquê de a política estar associada a praticas corruptas. 

Neste caso, a proposta de trabalho atende ao objetivo sociológico de 

questionamento das informações típicas do senso comum e a busca do entendimento mais 

completo de uma realidade qualquer. Assim como pode contribuir para formação de um 

sujeito crítico e autônomo capaz de produzir mudanças sociais através de suas decisões. O 

ato de votar é uma responsabilidade social, uma vez que é a partir desse ato que se escolhe 

um representante que tomará decisões referentes a administração de nossos recursos e 

condução de nossos direitos. Portanto se o sujeito se posiciona de uma forma critica frente 

aos candidatos de que dispõe, sua escolha será feita criteriosamente. 

O que pude perceber a partir da apresentação dos grupos foi o fato de que nenhum 

dos participantes havia tido contato direto com a política eleitoral, nem sequer através do 

voto, pois como não são maiores de idade, não possuem a obrigação de participar do 

processo eleitoral. 

Entre os oito candidatos entrevistados, os alunos destacaram a boa vontade em 

responder as perguntas selecionadas, com exceção de um dos candidatos que já ocupava o 

cargo de vereador e não concedeu entrevista mesmo tendo prometido. Este foi o único caso 

que gerou certa revolta por parte da turma e fez com que eles chegassem a conclusão de 

que os políticos, em sua maioria são enganadores e vivem de falsas promessas, 

aproveitando-se da esperança de melhorias sociais nutrida pela população. 
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Outro ponto que merece destaque é que todos possuem propostas que estão 

diretamente associadas aos direitos sociais de que dispomos, ou deveríamos dispor, tais 

como o direito a educação e saúde de qualidade e segurança. Muitos candidatos insistem 

no fato de que devem haver melhorias no campo da educação, pois como disse um dos 

candidatos, sem educação não há oportunidades que possam ser aproveitadas.  

A saúde também é um campo propício ao surgimento de boas propostas, tendo em 

vista o caos quase generalizado que se instalou na saúde do estado do RJ mesmo antes da 

explosão da crise econômica. Por outro lado, alguns candidatos se valem do aumento dos 

índices de criminalidade, que sempre foram enfrentados com muita intensidade dentro 

município de Nilópolis desde a consolidação das famílias libanesas no poder, para 

conquistarem a confiança do eleitorado, que não suporta a ideia de viver sob a insegurança 

e falta de proteção. 

Ademais, a abordagem feita aos candidatos foi quase homogênea. A maioria dos 

grupos escolheu um candidato pelo fato de o mesmo morar perto de suas casas ou porque 

tinha algum conhecido que poderia mediar o processo. Talvez isso se deva ao fato de não 

existir uma cultura dentro do município, em que os vereadores ou outros agentes políticos 

recebem seus eleitores em seus gabinetes na câmara, embora não possa comprovar esse 

argumento por meio de dados concretos. Mas também os estudantes tinham um prazo curto 

para a entrega do trabalho, portanto escolheram a forma mais acessível e rápida para 

realiza-lo. 

Ao fim das apresentações eu os questionei se votariam no candidato que 

entrevistaram e se o trabalho que tiveram mudou de alguma forma a sua perspectiva sobre 

a política eleitoral. De um modo geral eles perceberam que se não fossem em busca das 

propostas dos candidatos não seriam capazes de decidir votar ou não num candidato 

qualquer e que a partir de sua pesquisa puderam tomar um posicionamento acerca de quais 

representantes mereciam ser escolhidos pelo voto popular para lidar com os recursos 

públicos e tomarem as decisões que lhe dizem respeito. 

Através desse experimento consegui que os alunos conhecessem o universo da 

pesquisa, no sentido que deve haver um planejamento antes de ser executada, sobre como 

o objeto de estudo deve ser definido e quais as dificuldades são encontradas para se chegar 

ao objeto de estudo, principalmente em se tratando de atores políticos, mesmo diante de 

uma conjuntura eleitoral. 

Consegui que eles entendessem que a política não é intrínseca à corrupção, mas 

que existe uma dimensão da política que é permeada por práticas corruptivas, embora não 

tenha avançado sobre esse assunto, em relação ao modelo político predominantemente 

clientelista típico da Região da Baixada Fluminense. 

Depois de apresentarem resistência sobre a realização da pesquisa, porque isso os 
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tiraria da zona de conforto, qual seja, a sala de aula, a escola, eles realizaram o trabalho, 

mas não obtive sucesso quanto a produção de senso crítico. Faltou tempo para 

problematizar o funcionamento da política na região. 

Desse modo, as conclusões a que chegaram foram suficientes para que pudessem 

tomar uma decisão sobre qual candidato votaria, mas não suficiente para fazê-los refletir 

sobre as propostas assistencialistas que permeiam a política na região da Baixada 

Fluminense desde a emancipação dos municípios e se manifestam até os dias atuais. Caso 

fosse repetir o experimento, certamente ofereceria subsídios que pudessem ter uma postura 

crítica sobre o clientelismo.  

Segundo Souza (2014, p.64) a potencialização dessa relação política na região da 

Baixada Fluminense é uma herança histórica do coronelismo, que ainda se propaga porque 

o Estado não consegue atender as necessidades da população. 

[...] o político populista representa o desenvolvimento de uma estrutura 
herdada do coronelismo, adquirindo nuances vinculadas à inserção das 
massas populares ao jogo político, mediante a prática do voto. Vincula-se, 
assim, essa configuração política à origem histórica, através da carência de 
assistência do Estado à população em geral no provimento de suas 
necessidades, que acabaram sendo providas por individuais, seja o senhor 
de engenho, o coronel ou o "político amigo". Entende-se, portanto, que o 
mandonismo enquanto estrutura de poder desenvolvida em um espaço 
marcado pela reprodução social colonial. 

Embora tenha mostrado que a política também acontece através da participação 

popular, não foi possível que chegassem a qualquer conclusão sobre como os movimentos 

sociais agem na região, nem que fizessem um paralelo entre política e violência. Souza 

(2014, p.72) afirma que 

O assistencialismo como estratégia de poder típica dos municípios da 
região da Baixada Fluminense inseriu como agentes públicos as conhecidas 
“figuras ilustres” no ambiente social e em suas respectivas arenas políticas. 
Dentre os diversos “mandatários locais”, alguns se destacam devido a sua 
projeção enquanto agentes do poder que extrapolam a escala municipal.  

Durante o período da Ditadura Civil-militar esses localismos ganharam mais força, 

pois essa era uma maneira de conter as forças opositoras do governo. Houve, portanto, o 

aumento da violência nas estratégias utilizadas pela polícia militar para conter as rebeliões e 

o banditismo. Neste momento, consolida-se a tradição mandonista, herdada do coronelismo, 

através da união de duas famílias Simão David e Abraão David que representam o 

predomínio do poder familiar no município de Nilópolis, que é vigente, guardadas as devidas 

proporções, até os dias atuais. 

De acordo com Souza (2014 apud ALVES, 2004, p. 2)  

[...] esse padrão de violência absoluto vem se mantendo porque foi 
construído ao longo do tempo em função da estruturação do poder 
político local. Por isso a existência dos matadores de aluguel, dos 
grupos de extermínio não se dá apenas no período da Ditadura 
Militar. Na realidade podemos afirmar que na Baixada Fluminense há 
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uma dramática tradição de violência organizada que começa muito 
antes, já no fim do Período Colonial, para depois se afirmar, no início 
dos anos 30, quando figuras políticas como Tenório Cavalcanti, 
Getúlio de Moura, construíram a sua base de poder político na 
Baixada como se o poder fosse um produto para sua pequena 
empresa política calcada na estrutura da violência. 

Desse modo, as conclusões a que chegaram foram suficientes para que pudessem 

tomar uma decisão sobre qual candidato votaria, mas não suficiente para fazê-los refletir 

sobre as propostas assistencialistas que permeiam a região da Baixada Fluminense desde a 

emancipação dos municípios e se manifestam até os dias atuais. Caso fosse repetir o 

experimento, certamente ofereceria subsídios que pudessem ter uma postura crítica sobre o 

clientelismo. 
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