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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea representa o esforço conjunto dos pesquisadores e 
pesquisadoras da área da Educação, em suas múltiplas abordagens: entre arti-
gos situados à área da filosofia, política, estudos culturais, decoloniais e outros, 
todos dispendiam suas energias em torno de um objeto comum. A Educação, 
como processo social de grande amplitude, nem sempre possui a devida aten-
ção e, frequentemente, é relegada ao segundo plano em investimentos estatais.

Não obstante, à luz da feitura dessa coletânea, um novo contingencia-
mento de recursos na área da Educação é anunciado pelo governo federal, algo 
cada vez mais frequente no âmbito do neoliberalismo, com suas políticas auste-
ras. A possibilidade de se elaborar uma coletânea de artigos científicos, e sobre 
Educação, é duplamente um ato de resistência em meio ao negacionismo cien-
tífico crescente nos últimos anos. Dar voz aos nossos colegas professores(as) e 
pesquisadores(as) é um ato político e de urgência ímpar.

Partimos da ideia de que todo processo de produção do conhecimento é 
social, uma atividade conjunta, mas que em muitos momentos é mediado pelo 
pesquisador de forma individual em estado de solidão. A forma da pesquisa é 
um esforço rigoroso para o entendimento da sociedade, metódico e disciplina-
do. A objetivação desse conhecimento, em forma de livros, é um modo de so-
cializar esse esforço, o da ordenação de fatos e reflexões sistemáticas, de forma 
legível. É uma compreensão de um aspecto da totalidade que surge a partir da 
sociedade e se direciona para a sociedade.

Com essas palavras iniciais, agradecemos aos pesquisadores e pesquisa-
doras que manifestaram interesse na constituição dessa obra e desejamos que 

os artigos aqui apresentados suscitem valorosas discussões.

Guarapuava/Maringá – PR, 10 de outubro de 2022
Adonias Nelson da Luz

Ionah Beatriz Beraldo Mateus
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CAPÍTULO 1 

DECOLONIZAÇÃO 
E INTERCULTURALIDADE: 
UM PROJETO CULTURAL

Ionah Beatriz Beraldo Mateus

Adonias Nelson da Luz

Doi: 10.48209/978-65-5417-049-1

Introdução

O objetivo central deste escrito é o de tecer algumas considerações a 

respeito da interculturalidade. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, preten-

de-se elucidar alguns aspectos da modernidade/colonialidade, refletir sobre o 

mito da modernidade, discorrer sobre o conceito de interculturalidade e analisar 

a relação interculturalidade/currículo escolar. Desse modo, a sequência desses 

objetivos também representa a forma da organização desse escrito.

 Isto posto, partimos da ideia de que é preciso distanciar-se do conheci-

mento ocidental e da sua cultura estruturante. Tal sistema não é capaz de res-

ponder aos questionamentos voltados para a compreensão mútua entre os dife-

rentes, por ser completamente voltado a seus próprios interesses e problemas. 

O conhecimento moderno ocidental e sua compreensão de mundo é violento 
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e discriminatório. Nesse contexto, encontra-se o cenário atual, permeado por 

crises econômicas, políticas e sociais. O crescimento da xenofobia, racismo, 

homofobia, preconceito e intolerância.

 Acreditamos que resposta se encontra, portanto, nos pensamentos alter-

nativos, tecidos pelas vozes e lutas dos grupos sociais e dos subalternizados. 

O primeiro passo dado por eles é a negação da colonialidade que se manifesta 

diariamente, por meio da hierarquização da população mundial sob os crité-

rios de raça, trabalho e gênero, que define os papéis a serem desempenhados 

por cada país, povo e pessoa. Quanto mais próximo ao modelo eurocêntrico, 

menos se consideram as especificidades dos vários tipos de conhecimento. Na 

perspectiva da colonialidade, apenas um tipo de conhecimento é legitimado e 

considerado apto para explicar todas as experiências possíveis no mundo.

 A perspectiva do Pensamento Decolonial Latinoamericano transforma 

radicalmente a concepção de modernidade e suas estruturas. É um pensamento 

alternativo, rico em possibilidades, elaborado a partir da ótica dos grupos su-

balternos e dos movimentos sociais. Trata-se de uma resistência diária e histó-

rica construída a partir das experiências e sabedorias indígenas, quilombolas, 

feministas, ribeirinhos e outros.

 Esses grupos reivindicam seu lugar, o reconhecimento de suas formas 

de ser e conhecer, de suas necessidades básicas e humanas. Eles almejam a 

transformação radical da sociedade baseando-se nos conceitos e na prática da 

dignidade, respeito, autogoverno, no bem-viver e na mãe natureza.

 É um movimento profundo, que vai além da dominação e exploração 

econômica. Exige de seus participantes uma consciência profunda de quem se 

é, sua história e seu passado. Esse autoconhecimento também é capaz construir 

e produzir novos saberes e conteúdos. Não se trata, aqui, de negar a importân-
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cia ou o valor dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, 

mas de combater a crença de que apenas isso importa e, assim, deslegitimar 

outras formas de saber. A ideia central é provocar um equilíbrio das forças em 

jogo para que diferentes formas de conhecimento possam dialogar em igualda-

de de condições.

O Grupo Modernidade/Colonialidade

 Com o propósito de compreender as propostas apresentadas pelo movi-

mento do Pensamento Decolonial Latinoamericano discorremos sobre o grupo 

Modernidade/Colonialidade, formado por diversos intelectuais da América La-

tina. 

 Segundo Ribeiro (2018), o grupo reúne-se em eventos e lugares específi-

cos como a Universidade Andina Simon Bolivar em Quito, na Universidade da 

Cidade do México, na Universidade Javeriana em Bogotá e na Universidade de 

Duke da Carolina do Norte. Dentre seus participantes está o sociólogo Aníbal 

Quijano, o semiólogo Walter Mignolo e o filósofo Enrique Dussel.

 Os principais conceitos do grupo baseiam-se no pensamento liminar e na 

hermenêutica pluritópica de Mignolo (2003). Segundo o autor, o pensamento 

liminar se estrutura na dupla consciência ou dupla crítica que se trata de reco-

nhecer a colonialidade e a subalternidade como uma realidade constante.

 A hermenêutica, segundo Mignolo (2003), trata da análise das perspecti-

vas de mundo, realidade e conhecimento interior da colonialidade e das vozes 

que foram caladas no processo de construção do mundo moderno.

 A genealogia do grupo se baseia da Teologia da Libertação. Segundo Es-

cobar (2003) trata-se de um diálogo, ou debate entre a filosofia e a sociologia 

para possibilitar novos pensamentos não eurocêntricos. As discussões tratam 

de temas como hibridez, antropologia, comunicação e estudos culturais. Por 
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esse motivo, o grupo é transdisciplinar e conta com as contribuições da filoso-

fia, sociologia, ecologia, psicologia, antropologia, teoria feminista e outros.

 O principal objetivo do grupo, de acordo com Ribeiro (2018), é produzir 

análises históricas em que o subalterno é visto como sujeito da história. Inspi-

rados em outros grupos, como o Grupo de Estudos Subalternos do Sul Asiático, 

o elemento subalterno normalmente deixa de ser visto na história colonial por 

executar sempre um papel passivo. Através da historiografia marxista e nacio-

nalista busca-se os princípios da decolonialidade e destaca um papel ativo e 

revolucionários para os povos oprimidos.

 Segundo Escobar (2003), a origem do pensamento decolonial está no 

pensamento indígena e afroamericano. A linha difere-se dos estudos pós-colo-

niais porque o pensamento decolonial não considera a cultura somente dentro 

da relação política e economia. A cultura decolonial é entrelaçada pelos pro-

cessos políticos e econômicos. Isso exige um nível de compreensão das rela-

ções capitalistas onde se reconhece que o capitalismo não é apenas um sistema 

econômico e político, mas também cultural. É, na realidade, uma rede global de 

poder, integrada por processos políticos, econômicos e culturais que mantém o 

sistema coeso.

 Sendo assim, o pensamento decolonial latinoamericano constitui-se como 

um importante instrumento para a maior compreensão da sociedade brasileira, 

uma alternativa para a transformação social e epistêmica.

Mitos da Modernidade

 O primeiro elemento fundamental para a compreensão do pensamento 

decolonial é o conhecimento da modernidade. Segundo Dussel (2002, apud 

RIBEIRO, 2018, p. 22), a primeira modernidade inicia-se no século XV e XVI 

com as grandes navegações e com a possibilidade de ligar o mundo e as re-
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lações comerciais através das viagens marítimas. A segunda modernidade é 

marcada pela Revolução Industrial, pela exploração econômica e política da 

América Hispânica e Ibérica.

 Para Dussel (2002, apud RIBEIRO, 2018, p. 23) a Revolução Industrial 

modificou a visão tradicional do capitalismo a partir de uma nova compreen-

são das relações sistema-mundo. Entendido agora como um conjunto de redes 

e circuitos comerciais, o mundo eurocêntrico inaugura a segunda modernida-

de como um fenômeno mundial. Dussel (2002), denomina esse fenômeno de 

“mito da modernidade” e elenca suas principais características:

• A civilização moderna se autocompreende como mais desenvolvida e 

superior;

• A superioridade obriga a levar o desenvolvimento para os inferiores e 

rudes;

• O caminho educacional para o desenvolvimento deve ser europeu;

• Os bárbaros resistem a civilização, mas a modernidade deve usar a vio-

lências e necessário para transpor os obstáculos;

• A dominação produz vítimas, mas esse sofrimento e sacrifício é neces-

sário;

• Para o moderno, o bárbaro tem uma culpa em se opor ao processo civi-

lizador. Dessa forma, a modernidade apresenta-se como emancipadora.

Essas características do mito da modernidade, produziram os fundamen-

tos do conhecimento ocidental que, por sua vez, se apresenta da seguinte forma:

• É eurocêntrico e dualista;

• A história regional da Europa é entendida como a história universal que 

representa o ponto máximo do desenvolvimento;
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• As diferenças são convertidas em inferioridades;

• Apenas o conhecimento científico produzido pela elite é capaz de pro-

duzir saberes válidos;

• Os saberes locais e regionais, que fazem parte dos povos indígenas e 

africanos, são relegados dos currículos.

A partir dessa concepção, o poder emergente do capitalismo se fez mun-

dial. Os centros hegemônicos se localizam na Europa e de lá se retiram os as-

pectos centrais do padrão de dominação. A partir disso, é possível verificar que 

colonialidade e modernidade são duas faces da mesma moeda do capitalismo. 

A colonialidade, portanto, é um elemento constitutivo para que o capitalismo se 

tornasse um poder global.

Para Ribeiro (2018), o colonialismo representa uma relação política e 

econômica onde a sabedoria de um povo reside na exploração do poder de ou-

tro povo ou nação. Esse conceito permeia as formas de trabalho, o conhecimen-

to geral, as formas de autoridade e as relações interpessoais de hierarquização 

racial da população mundial. 

Sendo assim, a relação de poder moderno, instaura uma classificação so-

cial da população mundial a partir de critérios de raça, trabalho e gênero. Por 

consequência, as identidades, as experiências históricas, os recursos e o produ-

tos culturais são controlados sob a hegemonia europeia. Nesse processo, o co-

lonialismo torna-se um fenômeno histórico, em escala mundial, que naturaliza 

hierarquias garantindo a continuação das relações de dominação.

Não foram apenas as identidades hierarquizadas, mas também todas as 

formas de conhecimento e cultura. As experiências históricas, os produtos cul-

turais como também todas as formas de subjetividade foram articuladas de acor-

do com uma única ordem global e ocidental. De acordo com Dussel (2000), pri-
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meiro apropriaram-se dos descobrimentos e da cultura dos povos colonizados. 

Em seguida, reprimiram as diferentes formas de produção do conhecimento. 

A opressão provocou a submissão dos padrões de produção, dos padrões de 

expressão e até mesmo dos sentidos, que deveriam agora agir de acordo com a 

hegemonia europeia.

Essa dominação foi mais fortemente exercida contra os indígenas ameri-

canos. Além de drasticamente reduzidos em número, foram forçados a aprender 

parcialmente a cultura dos dominadores. Essa cultura, convertida em sedução, 

leva a ilusão para aqueles que desejam alcançar os mesmos benefícios materiais 

e poder dos europeus. Assim, a colonização cultural serviu, não apenas para 

impedir a produção cultural dos dominados, como também funciona como um 

meio eficaz de controle social e cultural. Utilizando-se desses instrumentos de 

exploração e dominação, a Europa Ocidental converteu-se no centro do mundo 

moderno: o eurocentrismo.

Os valores europeus consideram a raça branca naturalmente superior a 

qualquer outra. Da mesma forma, seu modo de vida, de conhecer, ser, e orga-

nizar o mundo também seria melhor para todos. Essa soberania inferioriza os 

povos colonizados e os coloca como inaptos. Inaptos ao trabalho, ao conforto e 

ao progresso. A partir dessa lógica perversa, todo o mundo e todas as culturas 

foram organizados conforme uma única vertente. Ribeiro (2018, p.26) afirma 

que “(...) como resultado, a Europa passa a ser considerada modelo universal 

de desenvolvimento histórico unilinear e unidirecional pelo qual deveria passar 

todas as sociedades”.

Dessa forma, o eurocentrismo naturaliza as experiências do capitalismo 

moderno/colonial velando na história a luta de classes e colocando em seu lugar 

uma série de forças externas que determinam o grau de desenvolvimento dos 

países. As desigualdades sociais, regionais e econômicas entre os países são 
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explicadas através de diferenças ou características internas. Essas característi-

cas podem atrapalhar ou atrasar o desenvolvimento e o progresso dos países. 

Tal pensamento se expressa hoje no neoliberalismo, desse modo, a sociedade 

liberal se mostra como a única possível.

Amin (1989) afirma que o movimento do culturalismo europeu se cons-

tituiu como um mito, no qual o não distanciamento da expressão racista fun-

damenta a suposta unidade europeia. Para o autor, o cristianismo também é 

considerado como a origem dos fundamentos capitalistas visto que “conside-

rado como religião europeia, supostamente foi mais favorável que as demais 

religiões e a separação do indivíduo da sua capacidade de dominar a natureza1” 

(AMIN 1989, p.83).

Observa-se nessa ideologia que seu formato se assemelha ao mito, base-

ada em verdades universais e imutáveis. O mundo é entendido como uma tota-

lidade em que o todo tem primazia sobre as partes.  Portanto, há somente uma 

lógica que governa o comportamento das partes. Sobre isso, Quijano (2007) 

afirma que a totalidade histórica é um campo de relações estruturado pela ar-

ticulação heterogênea e descontínua de diversos âmbitos conflitivos. Por este 

prisma, tem-se outra visão de mundo, na qual suas partes constituem um todo 

com configurações próprias e uma constituição historicamente heterogênea.

A falácia construída pelo modelo europeu e seu ideal de civilização, con-

tribui para uma inferiorização da população que não se enquadra em seus que-

sitos de cultura, conhecimento e poder. Esse grau de superioridade justifica 

a exploração, opressão e a colonização de outros países e culturas. Mas tão 

importante quanto revelar a face oculta e perversa da hegemonia europeia é 

compreender a potência de uma eminente transformação social e cognitiva. 

Nas palavras de Dussel (2002, p. 29): Trata-se de uma transmodernidade que 

1 Tradução nossa.
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reconhece a existência do excluído, subalternizado e constrói uma outra razão 

aberta, flexível e elaborada não para dominar, mas para correalizar a solidarie-

dade e uma outra compreensão de mundo. 

Interculturalidade 

Catherine Walsh (2007) considera a interculturalidade um conceito for-

mulado principalmente pelo movimento indígena na década de 1980. As rei-

vindicações dos povos indígenas para o estabelecimento de políticas públicas 

educacionais chamaram a tenção de ONGs e do Estado que através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação estabeleceu a educação bilíngue e multicultural.

Elaborada pela resistência e luta dos povos indígenas, a interculturalida-

de é, segundo Walsh (2007), concebida como um movimento étnico social que 

reflete pensamentos capazes de ir além dos conhecimentos acadêmicos. Trata-

-se de um projeto social amplo e radical que não se origina nos grandes centros 

urbanos e nem nos centros geopolíticos de produção do conhecimento.

É um projeto cultural, político e ético orientado para a transformação 

social. Ele engloba todas as formas de dominação e exploração modernas para 

construir a partir dessas experiências, uma outra prática política, uma outra 

sociedade que emerge junto com os subalternos. A interculturalidade questiona 

e modifica o poder tornando visível as diferenças sociais, culturais e econômicas 

dos explorados. De acordo com Walsh (2007), o movimento dos povos indíge-

nas, além de outros, através de suas lutas e mobilizações vem alterando a per-

cepção da sociedade branca em relação aos índios, considerados pobres, rurais 

e analfabetos.

 Para Walsh (2007) a interculturalidade representa uma contraproposta 

prática e política contra o eurocentrismo e a hegemonia europeia. A autora pro-
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põe um “giro epistêmico” com uma outra forma de pensamento elaborado a 

partir da diferença colonial. Para tanto é necessário:

(...) A recuperação e revalorização e aplicação dos saberes ancestrais, mas 
também requer um questionamento de sua temporalidade que sempre os 
manterão como “saberes” e não conhecimentos (ancestrais, orientais) en-
tendidos como blocos e fechados para contribuições críticas e novos pro-
cessos de intervenção intelectual2 (...) (WALSH, 2007, p. 4)

Isso significa desprender-se do conhecimento eurocêntrico, neutro, atem-

poral e subjetivado para reconhecer a diferença colonial e, a partir dela, estabe-

lecer o lugar dos conhecimentos ancestrais e de todas as outras formas de conhe-

cimentos subalternizados. Para tanto, não basta substituir a ordem eurocêntrica/

ocidental pela indígena/intercultural. Trata-se, segundo Walsh (2007), de con-

quistar espaços em situação de igualdade e proporcionalidade para dialogar e 

validar todos os conhecimentos. Nesse sentido, todos os conhecimentos são 

válidos porque, segundo a autora, todos os povos vivem no presente e não no 

passado. O conhecimento não pode ser simplesmente congelado no passado ou 

considerado tradicional e inútil. Afinal, o conhecimento é construído coletiva-

mente, a partir de diferentes interpretações do presente.

De acordo com Walsh (2007), as lutas sociais são compreendidas como 

espaços de aprendizagem, desaprendizagem, reaprendizagem. As ações para 

transformação social não são apenas evolutivas. Elas partem de uma necessida-

de ou problema, se posicionam contra a situação problema e/ou opressão e se 

organizam para intervir e modificar a realidade atual com o objetivo de cons-

truir outra. Esse processo é coletivo e não individual. 

Por isso, Walsh (2007) defende que a interculturalidade precisa ser uma 

ferramenta pedagógica. Capaz de questionar continuamente a realidade, a ra-

cialização, a inferiorização e a subalternidade. É preciso viabilizar formas dife-

2 Tradução nossa.
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rentes de ser, de viver e de saber. Para a autora, isso só será possível através de 

uma interculturalidade crítica, pois ela possui força e iniciativa para questionar, 

modificar e construir as bases de uma pedagogia decolonial.

No entanto, a interculturalidade também pode ser ligada aos interesses 

globais do capital e do mercado. Faustino (2006), aponta que a concepção libe-

ral de educação utiliza o discurso sobre a necessidade de inclusão social para 

fomentar ações de tolerância e respeito capazes de acomodar as reivindicações 

dos movimentos populares sem de fato, permitir mudanças profundas em re-

lação as diferenças culturais e econômicas. Dessa forma a interculturalidade é 

utilizada como uma ferramenta funcional para manter o sistema moderno de 

capital.

De acordo com essa lógica, se reconhece a diferença, mas se mantem a 

ordem nacional que a produz. Assim, os poderes transformadores das ações 

interculturais são neutralizados e recai para a educação a responsabilidade de 

incluir a todos, apaziguar conflitos, promover a igualdade, acabar com a discri-

minação, reduzir a pobreza, a fome... Faustino (2006, p.125) afirma que:

Esta concepção liberal de educação abstraindo o real discursa sobre a ne-
cessidade da inclusão social por meio da educação – que agora pode con-
tar com o auxílio da cultura – sendo chamada a acabar com a pobreza, a 
violência e as desigualdades, mas, se não conseguir atingir esses objeti-
vos, deverá, pelo menos, ensinar aos pobres e aos diferentes, excluídos, à 
convivência pacífica sendo tolerantes, vivendo em paz e acreditando neste 
sistema que os descartou, mas promete que se eles abraçarem a intercultu-
ralidade poderão ser reincluídos. 

 Portanto, tendo em vista as novas metas educacionais, capazes de atender 

aos interesses internacionais, os governos realizam adequações ao conceito de 

interculturalidade, e aplica nas políticas públicas, tornando-o sem relevância. 

A interculturalidade torna-se assim, um conceito difuso, um discurso vazio e 

incapaz de realizar qualquer tipo de transformação social.
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 Mas, vale ressaltar que o movimento dos povos indígenas, que deu ori-

gem ao termo interculturalidade, procura há mais de 500 anos realizar enfren-

tamentos e transformações. Eles lutam para manterem-se vivos, contra a explo-

ração, ao roubo de suas terras e principalmente contra a cultura hegemônica. Os 

grupos minoritários e outros movimentos populares precisam ser fortalecidos 

para conquistar a representação e consubstanciar seus interesses.

Interculturalidade e Currículo

Se para Walsh (2007) a interculturalidade deve ser uma ferramenta peda-

gógica, encontramos em Candau (2014) os elementos que nos ajudam a pensa-la 

como tal. Candau (2014) afirma que o pensamento hegemônico, eurocêntrico, 

acaba por influenciar fortemente as concepções de currículo escolar e as prá-

ticas escolares. Entretanto, concebendo o currículo como aspecto formalizado 

da cultura (SILVA, 2008) e corroborado com o pensamento de Candau (2014), 

situamos a crise desse currículo, não na escola, mas uma crise da própria so-

ciedade.

A tradição ocidental trouxe consigo uma organização monocultural da 

escola, a qual a perspectiva intercultural busca romper. Candau (2014) se refere 

a três perspectivas acerca do multiculturalismo: o multiculturalismo assimila-

cionista, o multiculturalismo diferencialista e o multiculturalismo interativo.

A primeira concepção, na visão de Candau (2014), parte da concepção 

que a política assimilacionista admite a desigualdade presente na sociedade, 

mas direciona seus esforços para que os indivíduos desiguais sejam assimila-

dos na cultura hegemônica, correspondente a uma política de universalização 

da escola, mas que não rompe com o caráter monocultural, que promove a inte-

gração social e se refere à ideia que Faustino (2006) também explicita.
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A segunda concepção, do multiculturalismo diferencialista, compreende 

uma perspectiva essencialista de cultura, contrapondo a primeira perspectiva. 

Entretanto, ao reconhecer que a assimilação dissolve as diferenças entre gru-

pos, acaba por promover uma segregação entre eles, na tentativa de preservar 

as matrizes culturais de base.

Por conseguinte, Candau (2014) defende a perspectiva do multicultura-

lismo interacionista, isto é, interculturalismo, partindo da ideia da promoção de 

inter-relação entre diferentes grupos, situando a escola como espaço de cruza-

mento de culturas. Defender essa perspectiva exige que pensemos nas relações 

culturais de modo realista e compreendendo que essas relações são entrelaçadas 

às relações de poder, em que grupos sociais são hierarquizados e segregados, se 

fazendo necessária uma crítica da prática pedagógica.

Candau (2014) cita 4 elementos necessários a essa crítica. A primeira si-

tua-se na ideia de desvelar o daltonismo cultural presente nas escolas. Conce-

bendo a cultura como processo contínuo de transformação e dotada de nuances, 

a relação estabelecida é a de que a cultura é um arco-íris. O daltonismo cultural, 

então, se refere à incapacidade de perceber as nuances de cores da cultura, o 

que leva a reforçar o caráter monocultural da escola. Isso também se refere ao 

processo de assimilação, citado anteriormente.

O segundo aspecto é o de evidenciar a ancoragem histórico-social dos 

conteúdos, que se refere às problemáticas do conhecimento presente nos currí-

culos. Se a escola é o signo da modernidade, ainda carrega em si a construção 

de conhecimentos a-históricos, universais, concebendo o processo de ensino 

como acúmulo de fatos de conceitos, assentada na cultura europeia. O desafio, 

no entanto, é o de situar essa discussão sem recair no relativismo absoluto, o 

que fecharia a possibilidade de negociar entre os desiguais para que o potencial 

dialógico não se perca.
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O terceiro aspecto se refere à necessidade de promover experiências de 

interação sistemática com os outros. Se as relações entre grupos na sociedade 

podem levar a meios de segregação, é necessário reconhecer que a interação, na 

escola, pode gerar conflitos, que exigem a mediação do professor. Reconhecer 

o diferente necessita espaços de diálogo e autocrítica, para que nos reconheça-

mos como o outro e como o diferente.

Por fim, o último aspecto é intensamente dependente do anterior: conce-

ber a escola como espaço de crítica e produção cultural. Isso se refere, igual-

mente, a pensa-la como espaço de cruzamento de culturas, em que diferentes 

culturas têm contato, agora também pela mediação tecnológica. Não se trata 

apenas de incorporar as novas tecnologias no processo pedagógico, mas tentar, 

a partir das tecnologias, ampliar o horizonte cultural dos alunos e professores, 

para que reconheçam as diferenças e possam efetivamente desvelar o daltonis-

mo cultural no espaço escolar.

Esses elementos nos levam a pensar no que explicita Rivas-Flores (et al., 

2022), no que diz respeito a uma pedagogia decolonial: a de que é necessário 

promover o diálogo entre diferentes grupos, especialmente entre os oprimidos, 

e que os deixem representar o mundo através da sua ótica e em seus próprios 

termos. A prática emancipadora é dependente de procedimentos emancipa-

dores, ao qual Candau (2014) sugere alternativas.

Para Santos (2010) a solução encontra-se em estar simultaneamente fora 

e dentro do que se critica, de tal modo que seja possível uma sociologia trans-

gressiva, capaz de se contrapor as epistemologias dominantes e validar diferen-

tes tipos de conhecimentos a partir das práticas dos grupos sociais.
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Considerações Finais

 O distanciamento da tradição ocidental é fundamental para a construção 

de uma sociedade diferente e capaz de colocar fim no colonialismo e nas re-

lações de exploração do capitalismo. As práticas transformadoras dos últimos 

trinta e as lutas mais avançadas foram protagonizadas pelos movimentos so-

ciais (indígenas, campesinos, mulheres, afrodescentes, movimento sem-terra e 

outros). Seus integrantes não habitam os grandes centros urbanos industriais, 

mas sim, lugares remotos e distantes.

 Os termos que orientam suas lutas não são socialistas, democratas ou 

desenvolvimentistas. Se respaldam na dignidade, respeito, autogoverno e o 

bem-viver. Partem dos conhecimentos ancestrais, populares e espirituais que 

são alheias a comunidade científica e a teoria eurocêntrica. Trazem o repensar 

sobre o desperdício e a experiência coletiva.

 No entanto, na década de 90, a maioria dos países latinos assumiu políticas 

públicas educacionais para a implementação efetiva dos desígnios neoliberais.  

Com a isso, a interculturalidade, representada pela força dos movimentos so-

ciais e políticos, foi incorporada pelo discurso liberal no intento de “incluir” 

a todos. Nessas políticas, o impulso dos movimentos sociais foi acomodado 

pela ideia de interculturalidade como uma prática de convivência, tolerância, 

respeito e reconhecimento das diferenças culturais, sem provocar profundas 

mudanças.

Essa perspectiva parte da ideia da assimilação, já que os desiguais são in-

corporados a uma cultura hegemônica, sem romper com a monocultura vigente 

que repercute no espaço escolar e nas políticas educativas.

A escola como espaço de cruzamento de culturas, em uma perspectiva 

pedagógica decolonial, exige repensar as problemáticas do conhecimento e os 



24

Debates conteporâneos em educação: múltiplos esforços para a compreensão da conjuntura

resquícios da modernidade que se imprimem sobre a escola, incluindo as rela-

ções entre os indivíduos e como a cultura é tratada.

Desse modo, a interculturalidade não se trata de elencar apenas os as-

pectos teóricos: é necessária uma prática emancipadora com procedimentos 

emancipadores. Sem apelar à folclorização da cultura, é necessário o diálogo, 

permeado das contradições entre grupos, situações inevitáveis de conflito e um 

processo permanente de negociação e reconhecimento do outro, para que a cul-

tura mantenha uma relação de imanência social e leve a uma construção con-

junta de uma sociedade em que os grupos subalternizados possam representar 

o mundo a partir de sua ótica.
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CAPÍTULO 2 

PESQUISA E PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO EM 
POLÍTICA EDUCACIONAL

Adonias Nelson da Luz

Doi: 10.48209/978-65-5417-049-2

Considerações Iniciais

 Este escrito tem por objetivo discorrer sobre a produção do conhecimen-

to na área de Política Educacional e, sendo um exercício de síntese, destacamos 

que se trata de uma pesquisa básica, de natureza teórica, elaborada a partir de 

um levantamento bibliográfico. Utilizamos uma abordagem qualitativa, por jul-

gar que melhor se adequa ao nosso objeto de estudo. Ressaltamos que a origem 

desse escrito se deu nas discussões efetivadas na disciplina de Pesquisa e Pro-

dução do Conhecimento em Políticas Educacionais, História e Organização 

da Educação, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Michelle Fernandes Lima, no curso 

de doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO). Entretanto, por não se tratar 

de uma transcrição das aulas, as reflexões tecidas aqui são de inteira responsa-

bilidade do autor, caso ocorram quaisquer equívocos.
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 A elaboração textual divide-se em três partes, organizada da parte mais 

geral, para a particular. Na primeira parte, embasado nas palavras de Álvaro 

Vieira Pinto (1969), elencamos aspectos básicos para a formação do pesqui-

sador, com relação à necessidade da compreensão filosófica e sociológica da 

ciência e sua imbricação com a noção de classe, haja vista que a ciência não é 

neutra, mas representa um posicionamento político, explicitamente ou implici-

tamente.

 A segunda parte dedica-se a analisar o esquema paradigmático, sugerido 

por Gamboa (2014), como uma forma de elucidar aspectos epistemológicos, 

ontológicos, desde a formação da pergunta de pesquisa, até a organização do 

modo como se responde tal indagação originária.

 A última parte do escrito objetiva, de forma contemporânea, vislumbrar 

o panorama atual das pesquisas em Política Educacional, a partir de Mainar-

des, Stremel e Soares (2018), que analisam a consolidação e institucionalização 

desse campo do conhecimento, bem como Tonieto e Fávero (2020), que anali-

saram teses de doutorado no triênio 2010-2012, a fim de analisar o estado atual 

das pesquisas.

 Justificamos a necessidade de estudo da área e das pesquisas em Política 

Educacional, a fim de exercer a vigilância epistemológica necessária à conso-

lidação dessa área do conhecimento, institucionalizada de forma recente no 

Brasil e dotada de tantas especificidades. Ademais, adentramos nos aspectos 

mais gerais da epistemologia e da pesquisa na seção subsequente.

Epistemologia Moderna e a Ciência: Considerações 
Gerais

 Esta primeira parte objetiva refletir, de modo mais amplo, sobre a for-

mação do pesquisador, bem como a necessidade de formação filosófica e so-
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ciológica, tendo por entendimento que a ciência produz e é produto humano, 

histórico e social.

 Iniciamos a discussão com a ideia de finalidade presente na obra de Ál-

varo Vieira Pinto (1969). Finalidade não é algo alheio à faculdade do pensar, 

porém, assume significação diferenciada, ao possuir uma relação de imanência, 

tanto na dimensão material da sociedade, isto é, sua base material, sua dimen-

são técnica conquanto artefatos, quanto sua dimensão cultural, da qual lhe é 

derivativa.

 A finalidade da qual nosso autor de base discorre, manifesta-se enquanto 

componente processual das ideias. Utilizamos desse termo no plural, dada a 

característica da finalidade ser mutável conforme o contexto histórico e social. 

Manifestando-se no plano do processo de hominização, há uma contingência 

imediata de dominação da natureza como caráter primevo de sobrevivência. 

Em segundo momento, compreendendo o esquematismo da lógica formal, da 

qual tomamos por exemplo o kantiano, que situa o sujeito na centralidade do 

processo em categorizar a realidade através dos sentidos, enquanto busca for-

mas essenciais e regras gerais que determinam a sociedade. Por conseguinte, o 

pensamento, no campo das possibilidades, pode se tornar alheio à contradição, 

dado o critério de calculabilidade universal que rejeita a contradição ou a colo-

ca em caráter de justaposição hipotética.

 Esse segundo momento determina que as finalidades da qual o pensa-

mento pode se revestir são adequadas a outras formas de necessidades, visto 

que as ideias tem um fundamento objetivo. Desse modo, mesmo o pensamento 

absolutizado serve a um fim, já que independe da capacidade de prefiguração 

da ação do pesquisador, ou daquele que toma ciência de determinadas proprie-

dades da matéria ou da sociedade, pautando-se em uma consciência ingênua.
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 Na compreensão da lógica dialética, a qual o autor defende, compreen-

de-se a finalidade a partir do engajamento do homem no mundo que, nesse 

contexto da lógica formal, transfere essa intervenção direta com a natureza 

para uma representação subjetiva das ideias, da qual derivam novas formas de 

engajamento.

 Adiantamos nesse ponto a ideia de que a formação do pesquisador, deve 

passar por duas ordens de conhecimentos, segundo propõe o autor. Uma delas, 

com a lógica, outro, com os fundamentos sociológicos da ciência. Com relação 

aos fundamentos lógicos, que também compreendemos como sendo os fun-

damentos de ordem filosófica que regem a ordenação, categorização e relação 

entre pensamentos e, na concepção dialética, aspectos de historicização de uma 

teoria geral da ciência, conquanto processo social e de hominização, se inter-

penetram com os fundamentos sociológicos, da qual deriva o entendimento do 

questionamento: a quem serve a ciência? 

 Nesse sentido, a ciência é uma produção voluntária da sociedade, vincu-

lada ao reino das necessidades e, embora existam múltiplas finalidades, apenas 

o grupo dominante é capaz de eleger um conjunto de finalidades como válidas.

 Compreendendo que a lógica dialética representa uma outra forma de en-

tendimento, que não necessariamente invalida a lógica formal, podemos inferir 

que a lógica formal, tomada por pressuposto para uma lógica, por muito tempo, 

dominante, está ordenada de modo indissociável do trabalho na especificidade 

do capitalismo. Tendo em vista que a lógica formal se torna afim à uma cisão do 

pensamento e da projeção da contingência imediata, ela acaba por mimetizar 

uma forma específica de organização social, isto é, uma organização que separa 

mão de obra intelectual e mão de obra material. Ao mesmo tempo, essa lógica 

formal atua de forma negativa com a especificidade do feudalismo, enquanto 

está para uma forma positiva do sistema econômico vigente.
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 A lógica dialética se torna, então, uma forma negativa1 de abordagem 

ao problema da calculabilidade universal, cujos elementos são rejeitados nos 

pressupostos da lógica formal. Isso nos conduz à necessidade de questionar, 

enquanto pesquisadores, a quais finalidades nossa abordagem aos problemas 

intenta à resolução, bem como a quem nossa escolha epistemológica favorece.

 Esta primeira reflexão nos leva, inevitavelmente, à compreensão de que 

as finalidades são interpenetradas à ideia de classe, em seu sentido marxiano. 

A predominância da lógica formal no pensamento científico é também uma 

evidência de que ela é útil para a classe dominante, tanto com seus progressos, 

quanto no sentido de “conservar” a dominação, se utilizando da ciência en-

quanto basilar ao processo. Diante dessa afirmação, Tonet (2018, p. 66) argu-

menta que

a sociedade burguesa, pela sua natureza permite e, ao mesmo tempo, in-
terdita a compreensão científica da realidade social. Abrem-se, assim, dois 
caminhos para a compreensão dessa realidade. De um lado, a elaboração 
de um conhecimento que contribua para a reprodução desta forma de socia-
bilidade. De outro lado, uma teoria que possibilite uma compreensão que 
articule a crítica radical com a transformação também radical da sociedade.

 Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a lógica formal possibilita apro-

priação da força de trabalho, ela passa também a ser um instrumento da classe 

dominante para negar as condições de formação da classe trabalhadora. Isso 

porque a lógica formal possibilita, ao excluir e desconsiderar a contradição 

imanente à sociedade, em seu cerne. Desse modo, para a classe trabalhadora, é 

imperativo que se desenvolva uma ciência que sirva a seus fins de emancipa-

ção.

 Assim, nos posicionamos favoráveis à lógica dialética como um modo 

de compreensão da realidade que, dada sua característica de compreensão da 

ciência em uma abordagem ontológica, que contempla a contradição e entende 

1 Negativo no sentido de oposição ou crítica à forma positiva.
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a realidade como síntese de múltiplas determinações, como uma forma possível 

de compreender a totalidade das relações sociais.

 Pinto (1969) destaca a necessidade da formação filosófica e sociológica 

do pesquisador para qualquer análise científica. A finalidade só pode ser reco-

nhecida a partir da compreensão de para quem e para quê se faz o conhecimen-

to científico. A suposta neutralidade exigida pela lógica formal já pressupõe 

uma tomada de decisão política sobre o objeto de estudo, tanto quanto a adesão 

pela lógica dialética.

 Essa compreensão envolve, portanto, analisar a relação intrínseca en-

tre as epistemologias e a totalidade das relações sociais. Para Japiassu (1977), 

epistemologia pode ser compreendida como o estudo reflexivo do saber, sua 

organização, desenvolvimento e funcionamento. Ele divide as epistemologias 

em três tipo: global (geral), particular e específica.

 Na primeira, compreende-se como uma epistemologia (discurso sobre a 

ciência) mais geral, enquanto no particular se compreende um campo definido 

do saber. Por fim, a epistemologia específica se detém ao estudo de uma disci-

plina bem definida do saber.

 Todos esses aspectos tem por finalidade a reflexão sobre os problemas da 

epistemologia, da prática do pesquisador e da ciência no geral. A epistemologia 

também conduz à reflexão sobre a relação entre sujeito e objeto, atualmente, 

em diferentes abordagens, tal como fenomenológicas, construtivista e estrutu-

ralista, histórica, arqueológica e racionalista crítica.

 Na epistemologia genética, a preocupação de Piaget foi o processo de 

construção dos conhecimentos válidos, e que necessita da cooperação entre 

diversos campos da ciência. Mas, segundo Japiassu (1977, p. 45), Piaget re-

jeitava uma epistemologia que tivesse base filosófica, pois “Piaget defende a 
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constituição de uma epistemologia científica, livre de toda teoria filosófica ou 

de qualquer contaminação ideológica do conhecimento. Por isso, não é tarefa 

da epistemologia, perguntar-se sobre ‘o que é o conhecimento’(...)”. Embora 

não rejeite por completo a filosofia, Piaget procurava eximir da epistemologia 

a especulação filosófica, compreendendo como um processo valorativo.

 Na epistemologia histórica de Bachelard, “consiste em dar às ciências a 

filosofia que elas merecem” (JAPIASSU, 1977, p. 63). A epistemologia, nesse 

sentido, é uma história da ciência, haja vista que ela deve ser analisada segundo 

seu lugar no mundo, sua gênese, manutenção e desenvolvimento são, sobretu-

do, históricos e regressivos, sem a imposição de dogmas ou uma epistemologia 

a priori.

 Para essa perspectiva, a filosofia assume uma posição valorativa muito 

importante. Se a ciência é objetiva e os cientistas fornecem respostas baseadas 

nessas objetividades, que tem por foco o conhecimento, logo, os filósofos ela-

boram as dimensões éticas e estéticas que são excluídas da ciência, tendo por 

ponto de partida o objeto destas.

 Na epistemologia racionalista crítica de Popper, Japiassu (1977) descreve 

alguns pontos principais que elaboram o pensamento de Popper enquanto re-

flexão sobre a ciência. O primeiro ponto refere-se ao princípio de verificação e 

falsificação, tendo por base de que as teorias científicas são fruto de hipóteses e 

conjecturas, pois não existe uma forma “pura” de ciência baseada em observa-

ção e experimentação. Em outras palavras, deve-se buscar a falseabilidade da 

teoria na ciência, pois as teorias universais extrapolam o que pode ser explicado 

em enunciados observacionais.

 Desse modo, Popper se posiciona contra o princípio do empirismo nas 

teorias científicas de sua época, bem como contrário ao subjetivismo. A esse 
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respeito, em resumo, argumenta Japiassu (1977, p. 104);

Do ponto de vista epistemológico, Popper se considera ao mesmo tempo 
um racionalista, um empirista e um realista. Apresenta-se, assim, como um 
inimigo declarado de toda espécie de convencionalismo, de pragmatismo 
e de subjetivismo. Para ele, o universo da ciência faz parte daquilo que 
chama de o terceiro mundo, e não do segundo mundo. O terceiro mundo é 
o mundo das teorias objetivas, dos problemas e dos argumentos objetivos, 
“cortado” do mundo da subjetividade psicológica (segundo mundo). E con-
tra todas as tendências irracionalistas de nossa época, Popper sempre pro-
clamou sua fé no valor do conhecimento racional e sua convicção de que as 
teorias científicas devem corresponder à realidade. O método empregado 
para alcançar esses objetivos consiste essencialmente na utilização de con-
jeturas audaciosas, bem como em tentativas engenhosas para refutá-las. O 
método não depende do ideal metodológico, mas da realidade.

 A epistemologia crítica, segundo Japiassu (1997, p. 138), incumbe-se de 

discutir a responsabilidade social dos cientistas e dos técnicos por suas inven-

ções e teorias. Para o autor,

A epistemologia crítica, fruto da reflexão que os próprios cientistas estão 
fazendo sobre a ciência em si mesma. Trata-se de uma reflexão históri-
ca feita pelos cientistas sobre os pressupostos, os resultados, a utilização, 
o lugar, o alcance, os limites e a significação socioculturais da atividade 
científica. O que eles pretendem mostrar é que as ciências, hoje em dia, 
não se impõem mais por si mesmas; que seus resultados não poderão mais 
impor-se de modo evidente e triunfante; que as ciências não poderão mais 
constituir a verdade das sociedades atuais; que suas virtudes em nada são 
evidentes; que os pesquisadores precisam interrogar-se sobre a significação 
da ciência que estão fazendo; que eles não poderão mais fazer abstração 
da maneira como o conjunto da pesquisa científica é institucionalizado, 
organizado, orientado, financiado e utilizado por terceiros; que o próprio 
trabalho científico está profundamente afetado pelas novas condições em 
que ele é realizado na sociedade industrial e tecnicizada; que os pesquisa-
dores devem responsabilizar-se pelas consequências que suas descobertas 
poderão ter sobre a sociedade; que eles precisam tomar consciência de que, 
na vida da ciência, há duas séries de forças atuantes: as forças externas, que 
correspondem aos objetivos da sociedade; e as forças internas, que corres-
pondem ao desenvolvimento natural da ciência; portanto, precisam tomar 
consciência de que a ciência está cada vez mais integrada num processo 
social, industrial e político.

 Essa problemática é posta em um contexto hodierno, dada a característica 

de manipulação dos sujeitos e a destituição do messianismo científico. Pode-
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mos aludir aos conceitos de Indústria Cultural, de Adorno e Horkheimer (2006), 

Pensamento Unidimensional em Marcuse (1973) e na Ciência como Religião 

do Estado, em Feyerabend (2011). O problema posto é o de que o progresso da 

ciência também condiz com o progresso da dominação dos sujeitos, em termos 

objetivos (através da base material) e em termos subjetivos (o problema da 

crença e dogmatismo científico).

 De certo modo, esses autores articulam-se na crítica do poder da ciência 

no contexto de uma sociedade altamente racionalizada, com um processo pro-

dutivo gigantesco, mas, ao mesmo tempo, destitui dos sujeitos a capacidade de 

pensar. Em outras palavras,

paira cada vez mais uma suspeita sobre o número crescente de consequên-
cias do desenvolvimento científico: a degradação das relações individuais 
nas sociedades industrializadas, a utilização das pesquisas científicas para 
fins destruidores, a possibilidade de manipulação crescente dos indivíduos, 
a utilização maciça dos cientistas, de seus métodos e de seus “produtos” 
para fins repressivos, a obsessão patológica pelo consumo, gerando um es-
gotamento irracional dos recursos naturais e uma poluição praticamente 
irreversível do meio ambiente, etc. (JAPIASSU, 1997, p. 139).

 Para a epistemologia crítica, é necessário compreender o papel ambíguo 

do cientista na sociedade capitalista e tentar desenvolver uma ciência responsá-

vel e consciente dos resultados das pesquisas e invenções, compreendendo as 

transformações sociais que põem em movimento ou conservam. Consideramos, 

assim como Álvaro Vieira (1969), que essa compreensão só pode ser alcançada 

pela formação filosófica e sociológica do pesquisador, para compreender, tan-

to a dimensão epistemológica da sua escolha teórica, quanto a sociedade que 

determina, ou, pelo menos, influencia essas escolhas e impõem determinados 

critérios de validade e utilidade do pensamento científico.

 Dado esse panorama geral da epistemologia e do pensamento epistemo-

lógico, partimos para a dimensão mais específica da pesquisa em Educação, 

centrado nos estudos de Gamboa (2014).
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Epistemologia do Campo da Política Educacional 

 Gamboa (2014) discorre sobre uma tendência nas pesquisas educacio-

nais, relacionados a uma redução tecnicista. Diante desse pressuposto, eviden-

cia também um aumento do número de estudos epistemológicos sobre a área.

 O autor afirma que, quando o cientista produz conhecimentos e resulta-

dos, ao mesmo tempo, produz uma filosofia. Os estudos que analisam essa rela-

ção entre o processo de investigação científica e os pressupostos filosóficos, po-

dem ser compreendidos como uma “epistemologia da pesquisa” (GAMBOA, 

2014, p. 46).

 Em seguida, o autor elenca algumas deficiências nas pesquisas em educa-

ção a partir dos anos 80, nomeadamente, o formalismo acadêmico, ritualismo 

metodológico, modismos teóricos, reducionismos tecnicistas e ecletismo prag-

mático. Essas deficiências são resultado da superficialidade da produção cientí-

fica ou da falta de compreensão filosófica acerca das formas de elaboração dos 

paradigmas científicos.

 A partir dos anos 90, se intensifica a discussão sobre os modelos de pes-

quisa e dos conflitos entre paradigmas científicos, a fim de superar as concep-

ções instrumentalistas acima citadas, com outras preocupações sobre a ciência, 

tal como os fundamentos teóricos da pesquisa, epistemologia da pesquisa edu-

cativa, teoria do conhecimento, lógica da ciência, epistemologias modernas na 

pesquisa educativa etc.

 Segundo o autor, a análise epistemológica de pesquisas educativas toma 

por objeto a produção do conhecimento na área da educação, analisadas sob a 

égide de categorias filosóficas, com uso de esquemas conceituais que elucidam 

os elementos constitutivos da investigação. Nesse sentido, analisa “de forma 
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articulada, os aspectos técnico-instrumentais para relacioná-los com os níveis 

metodológicos, teóricos e epistemológicos” (GAMBOA, 2014, p. 50).

 A proposição para análise epistemológica é a de considerar a obra cien-

tífica como um todo lógico, que se constitui em uma unidade de sentido. Essa 

unidade se produz em condições histórico-sociais como parte do processo 

maior de produção de conhecimento humano. Desse modo, abrange conteúdos 

lógicos e históricos.

 O primeiro, dos conteúdos lógicos, são as articulações de noções e cate-

gorias que formam uma unidade de pensamento mais ou menos formalizada e, 

no caso concreto da análise epistemológica, evidencia uma estrutura implícita 

da pesquisa, e é indissociável dos conteúdos históricos. Nessa lógica, o autor 

sugere a análise dos níveis de amplitude, organizados no Quadro 1.

Quadro 1. Níveis de amplitude na análise epistemológica

Técnico-
instrumental

A dimensão procedimental, dos processos de coleta, 
organização, sistematização e tratamento dos dados.

Metodológico Passos, procedimentos e maneiras de abordar o 
objeto investigado.

Teóricos Elementos vinculados aos núcleos conceituais.

Epistemológicos Critério de cientificidade, concepção de ciência,
 requisitos de prova e validez, critério de verdade.

Gnosiológicos Formas do pesquisador em abstrair, classificar, formalizar,
 formas de relacionar sujeito e objeto.

Ontológicos
Concepções de homem, sociedade, educação, realidade 
e constitui uma visão implícita na produção científica, 

a cosmovisão.

Fonte: Gamboa (2014), organizado pelo autor.
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O autor afirma, a partir dessas dimensões da pesquisa, que não é suficien-

te a seleção de uma técnica ou instrumento, se eles não se relacionam com os 

demais níveis de amplitude e, após abordar o nível lógico da pesquisa, o autor 

discorre sobre o componente histórico. Articula-se na compreensão da muta-

bilidade, portanto, processo dialético de mudanças nos paradigmas da ciência, 

com relação às suas crises, limitações e aceitações pela comunidade científica.

 Grosso modo, são as condições históricas e materiais que interferem na 

produção do conhecimento, as políticas tecnológicas, modismos teóricos e mo-

delos paradigmáticos que explicitam um nível de finalidade na produção de 

conhecimento e por quais razões existe um processo de mutabilidade.

 O autor, no entanto, alerta sobre as limitações da abordagem epistemoló-

gica, dado seu caráter em ser uma reconstrução a posteriori da pesquisa, tam-

pouco deve ser uma “camisa de força” para construção de modelos investiga-

tivos a priori, haja vista que limitam a criatividade e liberdade do pesquisador 

na interação com o objeto de investigação.

 Desse modo, a análise epistemológica busca uma superação dos “estados 

de arte” convencionais a fim de ir além da identificação de autores, mas para 

açambarcar uma delimitação maior dos processos lógicos e históricos que cir-

cunscrevem as pesquisas, com um exercício de vigilância permanente.

 A partir da divisão proposta por Gamboa (2014), evidencia-se a necessi-

dade de uma articulação coerente entre os aspectos elencados como norteado-

res da análise das pesquisas. Ressaltamos que esses elementos não são lineares 

ou organizados de forma hierarquizada, em níveis de importância, mas encon-

tram-se distribuídos ao longo da pesquisa.

 Assim, as concepções de sujeito e objeto possuem, além de um com-

ponente histórico, social, cultural, conforme evidenciado por Álvaro Vieira 
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(1969), um componente de coerência com o referencial adotado pelo pesquisa-

dor e consubstanciado na sua escrita científica. Nas palavras de Pinto (1969, p. 

115),

Não é legítimo conceber qualquer teoria científica, nem examinar o valor 
lógico das que compõem a ciência atual, em qualquer domínio, sem men-
cionar a presença do homem que a concebe, sem colocá-lo no centro do 
problema em questão, que só existe como tal para ele, e que só lhe desperta 
interesse que sobre ele exerce e recebe solução em vista das influências que 
sobre ele exerce ou das consequências que para ele possa ter.

 A relação entre sujeito e objeto é variável, conforme o ponto de vista 

epistemológico adotado. Para Gamboa (2014), as abordagens positivistas e em-

píricas privilegiam o fato e o objeto, dando menos ênfase no sujeito cognoscen-

te, desvalorizando os aspectos culturais e partindo da realidade estática como 

ponto inicial da análise, que passar pelas faculdades sensoriais. Podemos dizer 

que o esquematismo kantiano, descrito por Adorno e Horkheimer (2006) ilus-

tram essa perspectiva, no que tange à centralidade da sensação e percepção do 

objeto, excluindo a especificidade do sujeito no processo. A posteriori, a crítica 

é de que esse esquematismo passa do sujeito para a indústria, haja visto que 

no Capitalismo Tardio, há a indissociabilidade da Indústria Cultural no tecido 

social.

 Para além dessa percepção sobre a especificidade do empirismo-analíti-

co, Gamboa (2014) discorre sobre outras vertentes epistemológicas, percebidas 

em suas análises sobre pesquisas produzidas no estado de São Paulo. As outras 

grandes vertentes são as fenomenológico-hermenêuticas e as crítico-dialéticas.

 As pesquisas centradas no enfoque fenomenológico-hermenêutico privi-

legiam “técnicas não-quantitativas, como entrevistas não-estruturadas, relatos 

de vida, estudos de caso, relatos de experiência etc.” (GAMBOA, 2014, p. 85). 

Isso, levando em consideração os aspectos técnicos. Outros aspectos, são a re-
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lação de causalidade, compreendida como fenômeno e essência, inter-relação 

entre fenômenos, valorização do referencial teórico, abertura para a polissemia, 

etc.

 Na fenomenologia, “a ciência consiste na compreensão dos fenômenos 

em suas várias manifestações, na elucidação dos pressupostos, dos mecanismos 

ocultos, das implicações, dos contextos nos quais se fundamentam os fenôme-

nos” (GAMBOA, 2014, p. 88). Dessa forma, centra-se na interpretação a fim de 

alcançar a essência dos fenômenos, isto é, daquilo que não está imediatamente 

mostrado.

 As investigações denominadas como crítico-dialéticas também possuem 

um grau elevado de valorização dos aportes teóricos. O nível técnico, nesse en-

foque, se dá através de investigação-ação, investigação militante, investigação 

participante e técnicas historiográficas, segundo Gamboa (2014). Além disso, 

articulam-se em torno da relação dialética entre tese, antítese e síntese como 

relação de causalidade.

 Essas abordagens encontram-se em um ponto interseccional entre as em-

pírico-analíticas e as fenomenológicas, do ponto de vista em que partem do real 

objetivo (concreto) analisado sob a égide de categorias teóricas e que tem por 

objeto o movimento dialético da sociedade, por excelência, na compreensão 

histórica do sujeito cognoscente e do objeto cognoscível.

 A dimensão ontológica nessas abordagens compreende, na abordagem 

empírico-analítica, uma noção de homem relacionada às noções tecnicistas e 

funcionalistas; nas abordagens fenomenológicas, uma visão existencialista e, 

nas abordagens dialéticas, uma noção de homem enquanto ser social, enquanto 

compreende a realidade enquanto síntese de múltiplas determinações (GAM-

BOA, 2014).
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 Dado esse panorama sobre as abordagens características da pesquisa em 

Educação, passamos para o campo mais específico das pesquisas em Políticas 

Educacionais.

Panorama Atual da Pesquisa em Política Educacional

 Recorremos ao trabalho de Mainardes, Stremel e Soares (2018, p. 46) 

para construir historicamente o campo específico da Política Educacional. Se-

gundo os autores, “a Política Educacional pode ser analisada como um campo 

teórico e acadêmico. Como teórico, ela tem como antecedentes as teorias e 

as produções da Ciência Política, cuja emergência pode ser situada na década 

de 1940”. Nesse contexto, ela emerge com a ascensão dos estudos da Ciência 

Política, com um caráter mais técnico e se articula a partir da necessidade em 

resolver os problemas do Welfare state, em um momento pós-guerra, comparti-

lhando “valores democráticos ocidentais” (MAINARDES; STREMEL; SOA-

RES, 2018, p. 48).

 No Brasil, segundo os autores, essa institucionalização esteve relaciona-

da à formação de um Grupo de Trabalho na Associação Nacional de Pós-Gra-

duação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e a criação do Núcleo de 

Estudos de Políticas Públicas (NEPP), na Unicamp, em 1984.

 Há a percepção do aumento crescente de pesquisadores interessados em 

analisar as abordagens teóricas e metodológicas nos estudos de Política Educa-

cional, desde então, com o intuito de promover um mapeamento dessas abor-

dagens. Um dos trabalhos que se dedicam a essa análise, que pode promover 

um panorama geral das teses de doutorado nessa área, é a pesquisa de Tonieto 

e Fávero (2020), fazendo uso do enfoque das Epistemologias da Política Edu-

cacional (EEPE), a fim de analisar as fragilidades epistemológicas do campo 

especificado.



40 41

Debates conteporâneos em educação: múltiplos esforços para a compreensão da conjuntura

 A composição do EEPE se dá em três elementos, “perspectiva epistemo-

lógica, posicionamento epistemológico e enfoque epistemetodológico” (TO-

NIETO; FÁVERO, 2020, p. 5). O primeiro elemento, da perspectiva epistemo-

lógica, consiste nas 

concepções [que] orientam o olhar do pesquisador (ele não é neutro), quer 
ele queira ou não, e, desse modo, podem conduzir tanto a tentativa forçada 
de adequar a teoria à realidade ou à realidade à teoria, de onde produzirá 
compreensões que serão socializadas; por isso, implica um posicionamento 
ético-político do investigador (TONIETO; FÁVERO, 2020, p. 5).

 Nesse primeiro elemento, fica centrado na cosmovisão que o pesquisador 

assume para conduzir a sua pesquisa. O segundo elemento, isto é, posiciona-

mento epistemológico, se relaciona com a escolha teórica da pesquisa. Por fim, 

o enfoque epistemetodológico relaciona os dois momentos, da cosmovisão do 

pesquisador e do posicionamento epistemológico. Para Tonieto e Fávero (2020, 

p. 5), 

na organização metodológica da pesquisa, não existe neutralidade, já que 
a metodologia é sempre orientada, de onde há a necessidade da “vigilância 
epistemológica”. Nesse caso, não se trata simplesmente da indicação das 
técnicas e dos instrumentos utilizados na pesquisa, mas da coerência delas 
com o referencial teórico adotado. Por isso, a coleta de dados e a sua apre-
sentação é apenas um momento da pesquisa, sendo o mais importante o que 
se tem a dizer sobre os resultados e com que finalidade se diz. 

 Partindo desses elementos, os autores analisaram as teses de doutorado, 

em seis linhas de pesquisa, no triênio 2010-2012. Dentre os temas abordados, 

os Tonieto e Fávero (2020, p. 6) destacam:

Os núcleos temáticos identificados nas seis linhas de pesquisa de Política 
Educacional estudados apontam para a centralidade de determinados fenô-
menos considerados relevantes para o campo acadêmico da Política Educa-
cional, os quais são: papel/ações do Estado e da sociedade civil; formação 
de professores; atuação dos movimentos sociais, sindicatos e partidos polí-
ticos; fundamentos e pressupostos das políticas públicas educacionais; ava-
liação da educação, programas, projetos e propostas educacionais; reformas 
educacionais: pressupostos, implantação e impacto; gestão da educação; 
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organização de práticas sociais, educativas e escolares; financiamento da 
educação; papel das agências multilaterais e de formação. Percebe-se que 
tais eixos tratam de temas centrais para compreender-se e pensar o contexto 
de formulação, implementação e avaliação de políticas educacionais. No 
entanto, nenhuma das linhas sinaliza de modo explícito a intencionalidade 
de investigação a respeito da produção do conhecimento no campo acadê-
mico da Política Educacional. 

 Desse modo, apontam que são poucas as pesquisas que se detém ao estu-

do e discussão sobre a produção acadêmica no campo das Políticas Educacio-

nais, nesse triênio. Também são poucos os trabalhos que delimitam com maior 

rigor as contribuições para esse campo em específico, bem como explicitam a 

relevância das pesquisas para o desenvolvimento dessa área de estudos. Ade-

mais, 

a predominância dos interesses dos pesquisadores em relação a determina-
dos eixos de discussão que são centrais e que marcam a identidade do cam-
po acadêmico como o papel do Estado, a avaliação de políticas, a formação 
docente, o programa e projetos, e para outros que aparecem de forma mais 
representativa, dependendo do contexto político e das políticas governa-
mentais, por isso cíclicos. Por outro lado, fica marcada a falta de tradição 
do campo na investigação a respeito das questões teórico-metodológicas 
das pesquisas em Política Educacional, sendo colocado como desafio para 
o próprio campo o investimento em tais pesquisas (TONIETO; FÁVERO, 
2020, p. 11).

 Com relação à construção teórico-epistemológica nas teses analisadas, 

foi constatado que algumas teses deixam explícitas a escolhas de autores e 

abordagens, mas não deixam tão claro e delimitado o posicionamento ético-

-político dos pesquisadores. Há uma predominância da indicação de autores, 

mas poucas explicitam as tradições e matrizes teóricas da qual derivam seus 

trabalhos.

 Concomitante a isso, há também a percepção de que quanto maior o nú-

mero de autores como referencial teórico, maior a dificuldade de articulação, 

pela diversificação de concepções e conceitos, que levam a uma fragilidade 
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teórica. Por conseguinte, nota-se uma necessidade de maior clarificação quanto 

à caracterização das pesquisas.

 De forma abreviada, Tonieto e Fávero (2020, p. 16) apontam que 

Nessa direção, aponta-se que as pesquisas de Política Educacional ainda 
apresentam fragilidades epistemológicas, principalmente ligadas à sua di-
mensão teórica, o que acarreta a dificuldade de superar os obstáculos epis-
temológicos-ideológicos e de colocar em ação a vigilância epistemológica. 
Tal fragilidade é um dos desafios impostos aos processos formativos dos 
pesquisadores em nível de Mestrado ou Doutorado, os quais necessitam de 
maiores investimentos nas discussões a respeito das questões epistemoló-
gicas da pesquisa em Política Educacional. 

 Sendo um campo em construção e recentemente institucionalizado no 

Brasil, é necessário que se pense sobre a vigilância epistemológica, clarificação 

das pesquisas e contribuições com essa área do conhecimento.

Considerações Finais

 Resgatando nosso objetivo geral, de discorrer sobre a produção do co-

nhecimento na área de Política Educacional, notamos uma série de especifici-

dades e percalços nesse campo de conhecimento.

 O primeiro deles se refere à necessidade da formação filosófica e socio-

lógica do pesquisador da área de Política Educacional, para uma compreen-

são mais macroscópica da ciência, em sentido lato. Ao compreender a ciência 

como fruto de seu tempo, em uma construção histórica, cultural, social, isto é, 

uma construção humana, enquanto afetada por uma síntese de múltiplas deter-

minações, com um posicionamento político, mudamos também a nossa relação 

entre sujeito e objeto. Esta compreensão se mostra de suma importância para a 

escolha dos caminhos metodológicos, dos porquês e para quês da ciência e dos 

métodos científicos.
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 Em segundo momento, o esquema paradigmático proposto por Gamboa 

(2014) nos fornece elementos teóricos para constatar essas finalidades, implí-

citas e explícitas, das dimensões técnicas, procedimentais, ontológicas, episte-

mológicas que caracterizam as pesquisas em Educação.

 Novamente, consideramos esse modelo de análise importante, pois per-

mite analisar a construção da pergunta, consequentemente, a análise do mundo 

da necessidade que origina o problema de pesquisa, tanto quanto a coerência 

interna para o desenvolvimento dos aspectos que compõem o corpus do estudo.

 Por conseguinte, adentramos no panorama geral das pesquisas em Polí-

tica Educacional no Brasil. Por ser um campo recentemente institucionalizado, 

apresenta fragilidades teóricas, conforme disposto no trabalho de análise de 

Tonieto e Fávero (2020). 

 Essas fragilidades se referem à vigilância epistemológica, dificuldade em 

clarificar as contribuições para o campo de análise, e não deixam claro o posi-

cionamento ético-político do autor.

 Desse modo, os estudos proporcionados na disciplina de Pesquisa e Pro-

dução do Conhecimento em Políticas Educacionais, História e Organização da 

Educação nos auxilia a refletir e minimizar tais fragilidades, do ponto de vista 

da construção da pergunta de pesquisa, articulação com os conhecimentos já 

produzidos nesse campo do conhecimento, bem como a construir o corpus da 

pesquisa, já na fase de elaboração textual, a fim de contribuir com essa área do 

saber.

Referências

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: 
fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.



44 45

Debates conteporâneos em educação: múltiplos esforços para a compreensão da conjuntura

FEYERABEND, Paul. A Ciência em uma Sociedade Livre. São Paulo: Edi-
tora UNESP, 2011.

GAMBOA, Sílvio Sanchez. Pesquisa em educação: métodos e epistemolo-
gias. 2.ed. Chapecó: ARGOS, 2014.

JAPIASSU, Hilton Ferreira. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio 
de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1977.

MAINARDES, Jefferson; STREMEL, Silvana; SOARES, Solange Toldo. As-
pectos teórico-epistemológicos da pesquisa em Política Educacional no Brasil: 
mapeamento e reflexões. In Revista Movimento, Niterói, v. 5, n. 8, p. 43-74, 
jan. /Jun. 2018. Disponível em: https://periodicos.uff.br/revistamovimento/ar-
ticle/view/32646. Acesso em 17 set 2022.

MARCUSE, Herbert. Ideologia da Sociedade Industrial. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1973.

PINTO, Álvaro Borges Vieira. Ciência e existência: problemas filosóficos da 
pesquisa cientifica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.

TONET, Ivo. Método cientifico: uma abordagem ontológica. São Paulo: Insti-
tuto Lukács, 2013.

TONIETO, Carina; FÁVERO, Altair Alberto. A pesquisa em Política Educa-
cional: análise de aspectos teórico-epistemológicos em teses de Doutorado 
(2010-2012). In Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 15, e2014901, p. 1-21, 
2020. Disponível em https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/arti-
cle/view/14901/209209212944. Acesso em 17 set 2022.



46

Debates conteporâneos em educação: múltiplos esforços para a compreensão da conjuntura

CAPÍTULO 3 

DESAFIOS NA FORMAÇÃO 
DO PESQUISADOR

Ionah Beatriz Beraldo Mateus

Doi: 10.48209/978-65-5417-049-3

Introdução 

Esse trabalho é fruto das análises e reflexões provocadas pela disciplina 

de Pesquisa e Produção do Conhecimento em Políticas Educacionais, História 

e Organização da Educação, ministrada no curso de Pós Graduação, em nível 

de doutorado, na Universidade Estadual do Centro Oeste. No decorrer da disci-

plina, foi possível observar que cada momento histórico produz diferentes con-

cepções de homem, natureza e trabalho (elementos indicadores da realidade). 

Por esse motivo, existem diferentes métodos, capazes de analisar e compreen-

der a mesma realidade. Nisso, também reside a riqueza científica, ou seja, na 

capacidade de obter conclusões eficientes para produzir novos conhecimentos. 

Com o intuito de demonstrar essa trajetória, o artigo está dividido em duas par-

tes, que foram organizadas da seguinte forma: 

Parte 1: Fundamentos da epistemologia moderna e suas relações com a 

produção do conhecimento em educação. O objetivo dessa etapa é conhecer 
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as contribuições do campo da filosofia para a investigação científica e para a 

formação do pesquisador. 

Parte 2: Correntes epistemológicas contemporâneas da educação. Esta 

fase demonstra as principais metodologias aplicadas na pesquisa em educação 

para entender como a epistemologia concebe a filosofia da ciência que, orienta-

da por uma metodologia coerente, destaca fatos e conceitos fundamentais para 

a concretização da pesquisa educacional. 

Fundamentos da Epistemlogia Moderna e suas 
Relações com a Produção do Conhecimento em 
Educação

A pesquisa científica no campo das políticas educacionais brasileiras é o 

tema central desse trabalho. Na parte inicial, é feita a abordagem dos problemas 

filosóficos da pesquisa científica e dos obstáculos na formação do pesquisador. 

Para Pinto, (1979) a ciência só pode ser um instrumento de libertação do 

homem se for compreendida através de uma teoria filosófica. Tal teoria, deve 

revelar o pleno significado da investigação, da metodologia e da lógica do ra-

ciocínio científico. 

Assim, ao realizar uma pesquisa científica, o pesquisador deve acumular 

informações amplas sobre seu objeto de estudo, a tal ponto que contenha as im-

plicações, as particularidades, os preceitos gerais e tudo o que a ciência possa 

ter para agregar aprofundamento e soluções. Nesse sentido, Pinto (1979, p. 5) 

afirma que, 

A teoria da investigação científica e a lógica da ciência não examinam o 
objeto constituído pelo saber relativo a realidade do mundo no imediatis-
mo, na limitação em que inevitavelmente se apresenta na prática de cada 
pesquisador, mas procura antes de tudo encontrar o ângulo de visão que 
assegure desde o início a via correta para alcançar o núcleo dos problemas 
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postulados pelo conhecimento de qualquer tema, fenômeno ou coisa parti-
cular, e o das totalidades de que a ciência se ocupa, e adquirir os meios de 
resolve-los. 

Deste modo, a ciência precisa estar a serviço das necessidades sociais. 

Para tanto, é necessário encontrar soluções para questões específicas da realida-

de e, sendo assim, não pode apoiar-se única e exclusivamente em experiências 

e em descobertas. Os esforços da ação investigadora são justificados pela refle-

xão teórica e pelos princípios  epistemológicos, para que possam guiar a ação 

científica concreta diante das indagações do mundo. 

Pinto (1979) afirma que a formação da consciência do pesquisador é útil e 

necessária para o reconhecimento dos problemas advindos do trabalho. Os ins-

trumentos racionais são muito importantes para elucidar os obstáculos e para o 

aprimoramento do mundo físico, da sociedade e do próprio pensamento. 

Portanto, a pesquisa científica ganha valor social e real quando é capaz de 

interpretar a realidade, como um momento vivo e em constante transformação. 

Assim, Pinto (1979, p. 14) afirma que: 

 A pesquisa científica tem que ser interpretada desde o primeiro momento 
com o emprego de totalidade, pois somente a partir da compreensão lógica 
oferecida por esta categoria se chegará a criar a teoria que explica em todos 
os aspectos a atividade investigadora do mundo. 

Assim, o conceito de totalidade assume importância primordial. Embora 

o todo seja formado pela constituição de suas partes, elas só se explicam em 

sua origem. O pensamento dialético mostra que não existe um começo absoluto 

no tempo. Mas vale indagar, qual dessas categorias, na análise epistemológica 

tem a primazia. 

Para se chegar a um consenso, a esse respeito, faz-se necessário recorrer 

ao conhecimento. No entanto, na tentativa de vencer um ciclo vicioso impos-
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to pelo pensamento da lógica formal, é preciso compreender o conhecimento 

como um conjunto de ideias que refletem o real. Isso implica em analisar o 

conhecimento, como um fato histórico, fruto da produção coletiva e, por isso, 

em constante evolução. 

Tonet (2018) afirma que a questão do conhecimento pode ser abordada 

por dois pontos de vista; o gnosiológico ou o ontológico. Para o autor, a aborda-

gem gnosiológica impossibilita a explicação dos interesses sociais no processo 

de construção do conhecimento. Isso, porque o conhecimento é um importante 

instrumento de intervenção social. Então, não há dúvidas de que, lutas de clas-

se e interesses permeiam a construção da ciência. Portanto, o entendimento da 

questão exige que não se perca de vista a ideia de Masson (2014) de que ne-

nhum conhecimento é neutro, visto que é construído pelas disputas existentes 

na sociedade. 

Por sua vez, ao se abordar o conhecimento pelo prisma ontológico, há de 

se considerar as características essenciais entre sujeito e objeto. Aliás, o sujeito 

e o objeto manifestam-se no contexto social histórico. E a história só existe e 

acontece a partir do momento que existe classes sociais. 

Segundo Tonet (2018, p.16) “classes sociais são grupos de indivíduos, 

cuja origem está no processo de produção e apropriação da riqueza.” Esses 

grupos possuem necessidades e interesses distintos. No modo capitalista de 

produção encontra-se duas classes fundamentais: a que produz a riqueza e a 

que é proprietária dos meios de produção. Tais classes são formadas por su-

jeitos históricos, que desempenham diferentes funções no processo social. Ao 

produzir o meio de sustento e ao atender suas necessidades políticas, sociais e 

econômicas, o homem também constrói o conhecimento. 

Nesse sentido, as classes sociais também são os principais componentes 

do conhecimento. E sendo assim, no processo de produção do conhecimento, 
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também se cria uma concepção de mundo marcada pela superioridade de uma 

classe em relação a outra. Desta forma, o conhecimento, na sociedade capita-

lista, acaba exercendo a exploração do homem pelo homem, que por sua vez, 

traz como consequência a impossibilidade de que todos conquistem as mesmas 

oportunidades e sintam-se num mundo mais justo que permita a realização de 

todos. O projeto capitalista de conhecimento tem caráter particular, pois forta-

lece e privilegia a classe burguesa. Para se disseminar o conhecimento a todos, 

é preciso um projeto histórico. Projeto que equacione as discrepâncias sociais.  

A classe mais desfavorecida e explorada tem maior conhecimento desta reali-

dade social. Por outro lado, a classe mais beneficiada e que se prevalece da mão 

de obra da anterior, retem maior conhecimento deste tipo de realidade social, 

ou seja, mais abastada e com maior acesso ao que lhe aprouver. Como então, 

aprimorar o projeto capitalista histórico da atual sociedade? Sem a menor dú-

vida, o caminho é sempre buscando conhecimento. Novos conhecimentos. Co-

nhecimentos cada vez mais aprofundados. 

Uma nova forma de organização social exige um novo conhecimento, ou 

seja, novos fundamentos de conhecimentos científicos. Sendo assim, é crucial 

a busca de outros aspectos históricos e metodológicos dessa ciência social. 

Ciência e Método  

Para Pinto (1979), a ciência só pode ser libertadora se baseada na filoso-

fia. Através dela, o pesquisador encontra importantes subsídios para compreen-

der e explorar a realidade. A formação da consciência do pesquisador é tão im-

portante quanto os conhecimentos técnicos de cada área. Aliás, o pesquisador 

apenas conquista uma consciência crítica através do estudo aprofundado das 

teorias filosóficas, sociológicas e das teorias técnicas das áreas envolvidas na 

questão. Deste modo, ressalta-se a importância da filosofia e da sociologia na 
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busca de atenuantes e\ou soluções dos conflitos sociais. Quando o pesquisador 

exerce sua atividade científica de forma desatrelada da realidade, ele não alcan-

ça os conhecimentos úteis para a solução dos problemas sociais, por desconhe-

cer suas necessidades. Pinto (1979), chama a atenção para o fato de haver um 

distanciamento entre a concepção filosófica das pesquisas com a prática cons-

truída. Pinto (1979, p.79) ainda afirma que “Todo saber, tanto vulgar quanto 

científico, tem de exprimir-se por uma linguagem apropriada aos objetos de que 

trata”. Só se alcança a linguagem científica através dos procedimentos metódi-

cos. O rigor da linguagem científica advém da responsabilidade de transmissão 

do saber científico. 

O termo linguagem só adquire importância a partir do momento que o ho-

mem a utiliza na função social do processo evolutivo. O homem sempre soube 

se comunicar (com gestos, expressões físicas, rituais...), mas a linguagem fala-

da e consciente só passa a existir após um longo processo de evolução. A partir 

daí, a linguagem como um código comum, passa a representar a realidade, as 

necessidades, as buscas e tantas outras intenções da sociedade. E, utilizando e 

aprimorando esse código de comunicação comum, é que o cientista dissemina 

o conhecimento descoberto.
 
A linguagem só se constitui em tema de estudo relacionado com o proble-
ma da ciência, porque os métodos de descobrimento da realidade são de 
tal maneira complexos e refinados, que impõem a exigência de que seus 
resultados sejam expressos em manifestações convencionadas tão rigoro-
sas quanto possível, pois se trata de transmitir a outro indivíduo o que o 
cientista elaborou e descobriu (PINTO, 1979, p.80).

O rigor da linguagem, portanto, revela um processo metódico da pes-

quisa e da sua finalidade social, para que seja compreendido e assimilado por 

todos os membros da sociedade. Cada período da história indica ou sinaliza 

uma nova necessidade para a ciência desvendar. Assim, ao explorar e divulgar 

um conhecimento, o pesquisador deve estar atento e muito consciente de que a 
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compreensão de um conceito científico não depende apenas da linguagem em 

que é exposto, mas também, do emprego que se faz dele, como ainda da função 

que o conceito desempenha na realidade. 

Para Pinto (1979, p.82), o rigor da linguagem científica deriva do nível de 

desenvolvimento das forças sociais produtivas. Esse rigor depende fundamen-

talmente de dois fatores: 

1. Do conteúdo que é o objeto do conhecimento; 

2. Das condições gerais de comunicação do conhecimento e nelas in-

cluindo o grau de desenvolvimento das forças produtivas, que permitem a fa-

bricação de instrumentos de observação, de medida e de divulgação. 

Dessa forma, observamos que o conhecimento não é produto arbitrário 

do pensamento, mas representa a forma mais completa em que se realiza a inte-

gração e a adaptação do homem na realidade. “Na perspectiva do processo his-

tórico de hominização, é legitimo dizer que a espécie humana começa quando 

domina a técnica de produzir fogo” (PINTO, 1979, p.83).

A ciência, sendo a forma mais elevada do conhecimento, participa desse 

complexo de relações de adaptação do homem e a realidade. A ciência é a res-

posta adaptativa do homem para vencer as resistências de seu meio. Ele adap-

ta-se ao mundo porque ele adapta o conhecimento a si próprio. Ao descobrir as 

razões lógicas das coisas e dos acontecimentos, modifica esse saber de maneira 

que sirvam para o propósito de garantir sua própria existência. 

Nesse sentido, Pinto (1979, p. 84) explica que “o conhecimento se eleva 

à forma científica, como consequência da exploração metódica da natureza e da 

acumulação, classificação e estruturação lógica dos resultados dessa explora-

ção”. O conhecimento é, portanto, o produto final do processo cientifico 
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Sendo assim, o conhecimento é um produto do processo de hominização 

e se desponta nas fases superiores desse processo. Ao se pensar na origem da 

ciência, deve-se buscar as condições concretas que levaram os primatas a tor-

narem-se progressivamente humanos. Essas condições aconteceram nas formas 

particulares de relações produtivas que o homem foi travando com a natureza 

no decorrer da história. Quando o homem consegue transmitir o seu conheci-

mento ao outro, começa a produzir ferramentas, faz descobertas que melhoram 

suas necessidades, ele também transforma sua forma de atuar em seu meio. 

Passa também a retirar mais recursos da natureza. Tal processo começa a exigir 

critérios e métodos especiais, quando se verifica a importância de se reprodu-

zir o objeto, a técnica, enfim o conhecimento conquistado a todo o seu meio 

de convívio. Ou seja, surge a semente do processo produtivo, a origem ao que 

denominamos trabalho. 

A questão do trabalho 

À medida que as relações do homem deixam de ser apenas as de um 

animal que se adapta ao mundo, e se convertem em atitudes de adaptação do 

mundo a si próprio, também se confirma a modificação deliberada da realidade 

exterior. Desse processo aparece o trabalho, como o modo pelo qual, o homem 

começa a produzir para si, o mundo, os objetos e as condições de que precisa 

para existir. A partir desse momento, o homem se afirma como espécie à parte, 

e se torna produzido por sua ação voluntária de alterar aquilo que a natureza 

lhe oferece. 

Segundo Pinto (1979, p.85) “essa é a contradição dialética do processo 

de hominização, que ao mesmo tempo o expõe na sua essência e o explica”. O 

homem passa a ser em extensão, cada vez mais ampla, o criador das condições 

que o criam. 
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Isso se dá, pela capacidade humana de interferir na natureza a seu favor. 

A essa ação, chamamos de trabalho. Ao trabalhar, o homem cria estruturas e 

habilidades que se traduzem em comportamentos e técnicas que se acumulam e 

se transmitem, criando igualmente os primeiros traços culturais. 

A produção da existência, que o homem conduz mediante a prática do tra-
balho sobre a realidade física chama-se bem de produção, porque ontolo-
gicamente o homem está destinado a produzir a existência que o produz 
(PINTO, 1979, p.86).

Nesse sentido, as ideias em sua origem, são bens de produção e se desti-

nam a ser aplicadas na capacidade de transformação da realidade pelo homem, 

em seu próprio benefício. Portanto, o mundo das ideias serve para ampliar o 

domínio do homem sobre a natureza, pelo trabalho mais fecundo, e para lapidar 

sua essência humana. Tudo que o homem faz é uma ação de produção, o que 

lhe permite aprofundar seus conhecimentos, seja no que for que ele possa inte-

ressar-se. A ideia é a representação do planejamento para a ação e, a partir dela, 

surge outra nova ação. Por esse motivo, as ideias tornam-se bens de consumo, 

para incrementar e melhorar as ações produtivas e, por isso também, adquirem 

valor para a ação. 

O que se chama conhecimento consubstancia-se em processo de encadea-
mento de ideias, cuja essência, se engendra e se mostra capaz de conduzir a 
novas descobertas, impulsionando um ciclo sem fim do progresso intelec-
tual (PINTO, 1979, p.87). 

 Assim, evidencia-se que, a origem do conhecimento é sempre a realidade 

exterior. Mas essa realidade é representada em termos abstratos e precisa ser 

compreendida através de dois aspectos essenciais, destacados por Pinto (1979): 

1. O de que a ação do homem na natureza nunca é individual, mas sempre 

de caráter social; 

2. O de que não se trata de uma ação localizada no tempo, mas de uma 

ocorrência histórica. 
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As ações humanas não são frutos de um esforço isolado, mas sim, de 

ações que crescem e se aperfeiçoam e se tornam coletivas. Neste ponto, as 

ações assumem proporção histórica, alcançando uma gama de áreas de atuação 

da sociedade, como economia, sociologia, matemática, geografia dentre tantas 

outras. Ainda na perspectiva do caráter social e histórico da ação, Pinto (1979) 

ressalta que as ideias: 

1. Reflitam a realidade com suficiente veracidade e amplitude. 

2. Possam ser comunicadas a todos os membros do grupo empenhados 

em uma tarefa comum. 

Ao se verificar que determinado conceito ou conhecimento é assimilado e 

praticado por determinada sociedade, tal conceito ou ideia, não mais representa 

uma parte social, mas sim, seu todo. Ao fenômeno de surgimento, divulgação 

e emprego generalizado de uma ideia, acontecem etapas distintas e sequenciais 

para a ideia se estabelecer. É, exatamente, todo este processo que dá origem 

ao método cientifico. Através do método científico, a ideia adquire o poder de 

representar a própria ideia, tanto na dimensão particular como universal. A par-

tir daí a ideia muda de essência e passa a representar uma forma de mediação 

entre o mundo objetivo e o conjunto de representações subjetivas, organizando 

e sistematizando o saber e a ciência. 

Ao surgir, a ideia traz em si um grau de eficácia que explica o seu apare-

cimento. Mas ao ser aplicada como conhecimento útil, seu valor apresenta la-

cunas e, a realidade exige novas ideias para exprimir sua veracidade e utilidade. 

Portanto a caducidade e a substituição de ideias é uma característica elementar 

do método científico pois, não há ideias eternas. 

Ao perder sua validade, por força de transformação da realidade, a ideia 

determina o surgimento de outra, que se transmuta, mas, de alguma forma, a 
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conserva, e assim, a sua caducidade equivale ao mesmo tempo à sua perenida-

de. “ O valor lógico da ideia está em servir de mediação para a formação de 

novas ideias” (PINTO, 1979, p.90).

A ciência representa sempre a forma mais elevada de captação da reali-

dade pela mente humana que, cada época, se mostra capaz de produzir. Mesmo 

nas condições primitivas de cultura houve ciência, se aceitarmos que é possível 

distinguir um conhecimento vulgar, de outro, que se presume derivar da aplica-

ção de métodos investigatórios. A historicidade essencial do método científico 

é o conceito fundamental para a compreensão da ciência, e também para servir 

de regra, no discernimento das etapas civilizatórias, que geram o produto do 

saber empírico, popular, tradicional, não científico e outros. 

Sendo assim, a compreensão do método científico exige a elaboração de 

um conjunto de concepções sobre o homem, a natureza e o conhecimento. Es-

sas concepções traduzem a realidade e orientam as definições históricas, as re-

gras e procedimentos para alcançar resultados reais na pesquisa científica. Mais 

do que um conjunto de técnicas, o método como concepção básica de mundo 

reflete o posicionamento político e social do pesquisador. As diferentes formas 

de produção concebem outros métodos que enriquecem e multiplicam as possi-

bilidades epistemológicas de novos conhecimentos e saberes. Seguindo, então, 

a sequência natural de como se instala a ciência, o próximo tema, deste estudo, 

aborda algumas correntes epistemológicas na pesquisa em educação. 

Correntes Epistemológicas Contemporâneas da 
Educação 
 

A pesquisa educacional brasileira não pode limitar-se a uma simples apli-

cação mecânica de instrumentos, procedimentos e técnicas. É preciso produzir 

pesquisas acadêmicas fundamentadas em posicionamentos filosóficos que ad-
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mitam a pluralidade das abordagens e a diversidade de maneiras de focalizar 

e interpretar a problemática educativa. Tal posicionamento requer o entrelaça-

mento de técnicas e metodologias de investigação, com os referencias teóricos 

e epistemológicos. 

A articulação lógica entre os elementos da investigação científica esta-

belece uma sequência de métodos, teorias, pressupostos epistemológicos, gno-

siológicos e ontológicos para compor o trabalho de investigação. Caso contrá-

rio, o processo de elaboração do conhecimento científico corre o risco de ser 

deficiente e sem a devida qualidade. A articulação entre métodos e elementos 

teóricos pode ser sintetizada como epistemologia. 

Japiassu (1934) afirma que, definir o conceito de epistemologia, é tarefa 

delicada pois os limites do domínio de investigação dessa disciplina são muito 

flutuantes. Seu campo de pesquisa é enorme, supondo grande intimidade com 

várias ciências. 

No entanto, para efeito de análise, alguns conceitos de Gamboa (2007) 

são empregados para compreender a pesquisa educacional e para superar a di-

cotomia entre teoria e prática, presente na maioria das pesquisas educacionais

O discurso epistemológico encontra na filosofia, seus princípios e na ciên-
cia seu objeto. Tem como função não só resolver o problema geral das re-
lações entre a filosofia e a ciência, mas também servir de ponto de encontro 
entre elas (GAMBOA, 2007, p. 26).

O autor toma determinado ponto científico para que a filosofia o estude, 

analise-o criticamente e evidencie os produtos e resultados encontrados. Neste 

contexto, Gamboa (2007) destaca quatro paradigmas ou lógicas: empirismo, 

positivismo, funcionalismo e dialética objetiva. 

O empirismo caracteriza-se como uma atitude ante a origem do conheci-

mento. Sustenta que sua origem advém da experiência. Com isso, opõe-se ao 

racionalismo e tem entre seus representantes Locke, Hume e outros. O empi-
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rismo sustenta que a cientificidade pode ser comprovada através da observação 

dos fatos. No entanto, esta observação deve ser baseada na lógica das ciências 

formais, como a Matemática. 

Já o positivismo tem como objeto do conhecimento, tudo aquilo que pode 

ser obtido ou observado pelos sentidos. Ele pesquisa as relações entre os fatos e 

para conhece-los profundamente se baseia em conceitos com rigor e exatidão. 

Para o funcionalismo representado por Merton, o objeto de estudo refe-

re-se aos fatos observados com o intuito de formular ajustes em um dado sis-

tema. Gamboa (2007) explica que o funcionalismo é um item de manutenção 

de certos tipos de unidade em um sistema social. É possível distinguir dois 

tipos de pesquisa: a funcional e a funcionalista. A pesquisa funcional ou análise 

funcional explica o passado ou o presente dos acontecimentos como forma de 

antever os acontecimentos futuros. Os dados levantados servem de base para 

a criação de medidas de controle. Para a pesquisa funcionalista moderna, seus 

fundamentos se encontram no método de Durkheim que privilegia o estabele-

cimento de causas e efeitos durante as análises, ou melhor, busca a causa de um 

determinado fato social entre os fatos antecedentes. 

A dialética objetiva é representada por Marx em sua obra “Método da 

Economia Política” e permite conhecer a realidade concreta em suas múltiplas 

conexões. Para Marx, a construção do pensamento concreto se dá a partir da 

compreensão da realidade. Mas essa realidade, ou o real, não é apenas síntese 

de múltiplas determinações e sim, o resultado de uma análise de elementos 

dinâmicos, contrários, complementares e em constante transformação. Neste 

prisma, Gamboa (2007, p.35) explica que para a dialética objetiva de Marx, o 

concreto não é mais um dado empírico e sim, “uma totalidade articulada, cons-

truída e em construção”. A tarefa da ciência, segundo a dialética objetiva, está 

fundamentada na crítica dos interesses de diferentes classes sociais e na eman-
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cipação dos homens. Não só questiona o que é, e como, mas também, para que 

e para quem se tem de fazer ciências. 

Para interpretar e reconhecer os diferentes pressupostos epistemológicos 

utilizados em investigações científicas Gamboa (2007) utiliza como instrumen-

to organizador o esquema paradigmático. Esse esquema permite desvelar os 

pressupostos teóricos, lógicos, gnosiológicos e ontológicos das práticas inves-

tigativas. O autor, esquematiza os conteúdos explícitos no referencial teórico, 

técnico e metodológico e os interpreta. A partir dessas referencias, os pressu-

postos epistemológicos são abordados criticamente e os resultados são inter-

pretados com as contribuições da filosofia, da gnosiologia e da ontologia. A 

seguir, são elencadas as principais características do esquema paradigmático 

de Gamboa. 

Com o aumento da produção teórica, especialmente a partir da criação de 

novos cursos de pós-graduação na América Latina, surge a necessidade de estu-

dar a qualidade dessa produção. De acordo com Gamboa (2007), a maioria das 

pesquisas dos anos 60 expressam o método como uma questão puramente téc-

nica, para descrever as diferentes possibilidades de coletar dados, informações, 

construir questionários, selecionar amostras e outras coisas. No entanto, segun-

do o autor, o método precisa estar inserido em um contexto epistemológico e 

referir-se aos diversos modos de se construir a realidade, e de aproximar-se do 

objeto. “Isto quer dizer que a questão do método exige análises mais complexas 

e não se reduz apenas à parte instrumental da pesquisa”. (GAMBOA, 2007 p. 

64). Uma vez definidos estes aspectos, e diante da inexistência de instrumen-

tos apropriados para tal análise, o autor desenvolveu o esquema paradigmático 

com o intuito de decifrar e explicar os fundamentos de cada enfoque teórico-

-metodológico utilizado na pesquisa científica. 
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O esquema paradigmático é construído através de uma estrutura lógica 

que se baseia na noção de totalidade concreta, formando um quadro geral que 

organiza as informações e lhes dá sentido. Dessa maneira, “as partes adquirem 

sentido na medida em que são identificadas como pertencentes a essa totalidade 

e nesse sentido, a percepção é o ato pelo qual organizamos as informações sol-

tas e isoladas em totalidades significativas” (GAMBOA, 2007 p. 69). 

Ao desenvolver o esquema paradigmático, Gamboa acredita que as trans-

formações, mais importantes advindas da ciência, resultam não da invenção de 

novas técnicas, mas, de novas maneiras e formas de organizar e interpretar as 

informações. Seu principal objetivo é localizar e investigar os dados existentes 

para a construção de uma totalidade capaz de explicar a realidade. 

Considerações Finais 

Através das reflexões fomentadas pela disciplina de Pesquisa e Produção 

do Conhecimento em Políticas Educacionais, História e Organização da Educa-

ção do programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Centro Oeste, 

pode-se constatar que o campo de estudo em Políticas Educacionais é recente 

no Brasil. Há muito para expandir e são muitos os desafios da construção da 

pesquisa, principalmente diante da realidade econômica, sociocultural e educa-

cional, vivida em nosso país, sempre “em desenvolvimento...” 

No entanto, várias pesquisas apontam para um avanço na produção. Um 

avanço com novas questões problematizadoras que descortinam muitas possibi-

lidades investigativas, que são conduzidas por pesquisadores que olham a rea-

lidade sócio-econômica-política do país através do viés crítico e metodológico 

mais elaborado. E como já foi dito, a realidade está em constante transforma-

ção, por conseguinte, a forma de analisa-la, esmiuçá-la e aprimora-la também 

se encontra em ebulição contínua. Razão pela qual, os pesquisadores precisam, 

cada vez mais, criar e recriar novas posturas para buscar e interpretar os dados. 
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Diversos autores como Mainardes (2013), Stremel (2016) e Tonieto 

(2020), evidenciam a necessidade de intensificar o diálogo entre os grupos 

de pesquisadores. A troca de informações em pesquisas científicas precisa ser 

transparente e capaz de demonstrar as contradições, as diferentes perspectivas 

e resultados. Trata-se de um novo passo. E estamos a caminho. 
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Introdução

A discussão acerca de uma educação por competências não é recente, 

muito pelo contrário, esse debate ocorre desde os anos de 1990, e é reforçado 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desta forma, cabe dizer que a 

compreensão acerca da questão curricular é central na formação de professores 

de todas as áreas. Isso exige, na conjuntura atual, compreender a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).

Inicialmente faz-se necessário frisar que a BNCC, na apresentação de 

seu texto homologado, define a Base como “uma referência nacional comum 

e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e propostas pedagógicas” 
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(BRASIL, 2017, p. 5). Em seguida, na introdução, delimita-se a “um documen-

to de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de apren-

dizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 7). Em contrapartida, 

em sua estrutura, os pressupostos da BNCC “[...] expressam um arranjo possí-

vel (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser toma-

dos como modelo obrigatório para o desenho dos currículos” (BRASIL, 2017, 

p. 32). Logo, podemos perceber que o que se afirma no texto confunde o leitor, 

pois ora afirma ser obrigatório e normativo, ora indica que é apenas orientador. 

Posto isto, objetivou-se com o presente trabalho compreender a quem interessa 

a Base Nacional Comum Curricular, a partir do seu processo de construção.

No contexto atual, significa também observar criteriosamente como esse 

assunto é tratado e como a formação básica é reorganizada com base no novo 

ensino médio, atendendo a um currículo por competências com ênfase na Ma-

temática e suas tecnologias e na Linguagem e suas tecnologias (que podemos 

chamar de ensino da Matemática e da Língua Portuguesa).

Desenvolvimento

Para refletir currículo no Brasil é necessária a análise de sua historicida-
de. Na década de 1980, com governo oposto ao regime militar, foram realizadas 
várias formulações na área curricular com a intenção de superar o ensino tec-
nicista, tendo como objetivo “[...] recuperar a importância do saber veiculado 
pela escola como instrumento de exercício de cidadania plena e como elemento 
capaz de contribuir para a transformação das relações vigentes” (BARRETO, 
1998, p. 8-9).

No momento pós-ditadura, havia uma preocupação com a classe traba-
lhadora, buscava-se ter como foco o caráter socializante da produção de conhe-
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cimento, enfatizando a importância da escola para ela. Este período de renova-
ção curricular da década de 1980, foi liderado pelas regiões sudeste e sul, pois 
elas, naquele momento, tinham elegido representantes com posturas opostas ao 
regime militar (BARRETO, 1998). 

Com isso, passou-se a práticas e produção de documentos que aponta-
vam para uma educação popular, que tinha como objetivo principal “chamar 
a atenção para o caráter social do processo de construção do conhecimento” 
(BARRETO, 1998).

Portanto,

O discurso a favor das classes populares passa a fazer parte dos documen-
tos oficiais, dentro do clima segundo o qual a nova ordem que se queria 
instalar no país tinha o compromisso de resgatar a imensa dívida social 
com os milhões de brasileiros excluídos dos benefícios sociais pelo regime 
autoritário (BARRETO, 2006, p. 4).

Por outro lado, havia os representantes da pedagogia crítica social dos 

conteúdos que alegavam que a escola era um “local privilegiado de transmis-

são, aos segmentos majoritários, de um tipo de saber valorizado socialmente, 

ao qual estes não teriam acesso de outra maneira” (BARRETO, p. 9, 1998). 

Estes por sua vez, entendiam que o currículo deveria assegurar um conjunto de 

conhecimentos comuns, mas também assegurar flexibilidades para cada con-

texto, portanto o currículo partiria da realidade para o universal. Cabe ressaltar 

que, a essência da educação é sua atividade humanizadora, capaz de confirmar 

sua função social na formação das qualidades humanas nas pessoas.

 Nesse mesmo período houve mudanças relativas às disciplinas dos cur-

rículos, a reintrodução da disciplina de História da América. A maioria das re-

formas curriculares na década de 1980 foram sistematizadas por pessoas que se 

identificavam com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)1; 

1 Este partido é resultado do processo de redemocratização do Brasil herdando a sigla do MDB, 
pois era um movimento aglutinador contra a ditadura, nele continham desde partidos social-demo-
cratas moderados até os comunistas do Partido Comunista do Brasil (PCB).
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que naquele período fazia oposição ao regime burocrático-autoritário, mas que 

atualmente apoia a maioria das políticas neoliberais do país. Com isso, os cur-

rículos das escolas passaram a contar com uma formação voltada para a cida-

dania, organização sócio-política e o exercício da cidadania através do voto. 

Assim, a questão da cidadania não estava restrita apenas a disciplinas específi-

cas, mas atrelada às disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, 

ou seja, “a educação para a cidadania perpassa a formulação do currículo como 

um todo” (BARRETO, 1998, p.11).

Tal processo culminou em atos democráticos nas escolas, como por exem-

plo, as eleições para diretores e a retomada de discussões sobre a transparência 

da coisa pública.

No início da década de 1990, o Brasil passou a sofrer maior influência de 

organismos internacionais e tão logo pressões para uma revisão da função do 

Estado, que acirrou o pacto com a lógica do mercado. Para Frigotto e Ciavatta 

(2003), as mudanças nessa década foram impulsionadas pela crise do capi-

tal. Retoma-se aqui as ideias de Hayek (1987) que argumenta que as políticas 

sociais e o Estado de Bem-Estar promoviam a crise do Estado. As reformas 

desse período foram definidas por um “pensamento único, de solução única 

para crise” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p.95), marcadas por ideias como 

mundialização do capital, Estado mínimo, reformas no aparelho do Estado e o 

acirramento da contradição capital/trabalho.

O Consenso de Washington (1989) produziu um documento que culmi-

nou em adotar os preceitos do neoliberalismo e neoconservadorismo, que fo-

ram a base para as mudanças que se desenvolveram no plano econômico, sócio 

cultural, ético-político, ideológico e teórico. As mudanças foram conduzidas 

por organismos internacionais, tais como:
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[...] No plano jurídico-econômico, a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) vai tecendo uma legislação cujo poder transcende o domínio das 
megacorporações e empresas transnacionais. É interessante ter presente o 
papel da OMC, pois em 2000, numa de suas últimas reuniões, sinalizou 
para o capital que um dos espaços mais fecundos para negócios rentáveis 
era o campo educacional (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 96, grifo 
nosso).

 Em âmbito regional, na América Latina, foram criados organismos me-

nores para reforçar e apoiar agentes maiores, passou-se a ter no plano econô-

mico a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) e, no 

que tange à educação, a Oficina Regional para a Educação na América Latina e 

no Caribe (OREALC) e na esfera econômica, o Acordo de Livre Comércio das 

Américas (ALCA).

Em síntese, a educação passou a sofrer maior influência de organismos 

internacionais, acarretando uma disputa entre as demandas do capital e a de-

mocratização do acesso ao conhecimento em todos os níveis. Logo, a educação 

passou a mediar e relativizar conflitos. Portanto, o que naquele momento po-

deria ser considerado democrático limitava-se ao respeito à diversidade. Para 

Barreto (1998, p. 18) “[...] a educação passa a ser considerada o móvel do de-

senvolvimento e deve estar voltada fundamentalmente para alimentar as forças 

do mercado, portanto, para criar melhores condições de competitividade”.

Já o Brasil, que tinha um dos maiores índices de analfabetismo, foi con-

vocado a desenvolver políticas educacionais que permeariam não apenas a es-

cola, mas a família, a comunidade e os meios de comunicação. Os governos de 

Fernando Collor e de Itamar Franco já compactuavam com as bases determina-

das pela Conferência de Jomtien, que alterou o rumo da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB). O resultado da Conferência para o Brasil, foi a 

criação do Plano Decenal de Educação para Todos, em 1993 (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2003). 
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Posteriormente à criação do Plano Decenal e com a finalidade de atender 

a este, criou-se o Movimento Todos pela Educação, estes se denominam como 

um “grupo de empresários”2 que desejam assegurar o direito à educação básica 

para todos os cidadãos até 2022. Este grupo teve grande participação no apoio 

e incentivo à criação da Base Nacional Comum Curricular na eminência de 

tornar a educação uma mercadoria3.

Apoiado pela classe dominante, o governo de Fernando Henrique Car-

doso (FHC) permitiu o aumento de influências dos organismos internacionais 

durante o seu mandato por meio de outros movimentos, de novas agências e 

novos documentos sobre educação. Em 1995, o Banco Mundial publicou o 

documento Prioridades y estratégias para la educacion adotando as bases e 

reiterando os objetivos da Conferência de Jomtien. Logo, a educação básica 

teria o objetivo de “ajudar a reduzir a pobreza aumentando a produtividade do 

trabalho dos pobres, reduzindo a fertilidade, melhorando a saúde e gerando ati-

tudes de participação na economia e na sociedade” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003, p. 100).

As propostas governamentais de FHC foram produzidas por especialistas 

que passaram por organizações mundiais como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano do Desenvolvimento. Por conseguinte, as reformas educacio-

nais daquele período foram subordinadas ao projeto de ajuste econômico. Este 

ajuste segundo Frigotto e Ciavatta (2003, p.123) era na verdade “um reorde-

namento do capital, em nível global, na busca de recuperar taxas de lucro em 

queda [...] é a vingança do capital contra as conquistas e os direitos da classe 

trabalhadora”.

2 De acordo com o site: https://todospelaeducacao.org.br/ 
3 Nesse movimento, a CEPAL, a UNESCO e o Banco Mundial produziram alguns documentos que 
incentivavam essas ideias. 

https://todospelaeducacao.org.br/
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Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi apro-

vada, e a finalidade da educação básica era “desenvolver o educando, assegu-

rando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Lei 

nº 9.394/96, art. 22). Esta nova LDB foi simplista e desconsiderou todos os es-

tudos e pensamentos dos educadores, uma vez que não eram compatíveis com 

o ajuste do governo FHC. Assim, todas as reflexões e análises foram duramente 

rejeitados por segmentos da sociedade civil (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

Neste período, todos as decisões fundamentais voltadas para a educa-

ção foram tomadas pelo Poder Executivo, Parlamento ou por leis aprovadas 

mediante troca de favores, que atendiam sempre os interesses do governo de 

Fernando Henrique Cardoso e ao projeto de Estado mínimo. Outra política (re)

pensada nesse governo foi o Plano Nacional de Educação (PNE).

Os planos nacionais de educação destinam-se a regulamentar a lei nacio-
nal de educação em termos de traduzir a política educacional em vigor em 
estratégias de cumprimento da lei. Esse procedimento supõe uma ampla 
negociação com a sociedade e com o Legislativo de modo que se garanta 
a orientação política da lei por meio da destinação efetiva de recursos e da 
elaboração de instrumentos legais complementares (FRIGOTTO; CIAVA-
TTA, 2003, p. 111-112).

 Este modelo de plano, foi pensado de forma autoritária pelo governo 

FHC de maneira a contrariar o Plano Nacional de Educação da Sociedade Bra-

sileira. Portanto, no Brasil, o plano assumia a submissão da educação ao setor 

econômico. 

O Plano Nacional de Educação do governo Fernando Henrique Cardo-

so foi um projeto marcado pelo centralismo de decisões, com a finalidade de 

abandonar a ideia estatal para a manutenção e desenvolvimento do ensino, e de 

forma clara e objetiva atender aos interesses do capital. 
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 Portanto, os anos 1990 foram marcados por respostas autoritárias que 

buscavam romper com os princípios pensados nos anos 1980. Percebe-se que a 

criação do Plano Decenal de Educação para Todos foi o caracterizado por res-

ponder à Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que desencadeou, 

em seguida, a construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Re-

ferencial Curricular Nacional (RCN). 

A construção dessa proposta representava uma resposta às exigências feitas 
na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, cujas as diretrizes 
foram adotadas pelo Brasil, que dela havia participado. A partir da Confe-
rência, o governo brasileiro elaborou seu Plano Decenal de Educação para 
Todos, no qual reestabeleceu a meta de (re)definição de diretrizes para o 
currículo nacional (HIDALGO, MELO; SAPELLI, 2010, p. 28-29).

Os primeiros anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em seu pri-

meiro mandato, foram marcados por avanços significativos nas políticas assis-

tenciais, de distribuição de renda, a volta de concursos públicos, a criação de 

universidades públicas e institutos federais (FRIGOTTO, 2010).

Os progressistas desse período que impulsionaram a eleição de Lula ti-

nham como objetivo “alterar a natureza do projeto societário, com consequên-

cias para todos as áreas” (FRIGOTTO, 2010, p.4). Portanto, requisitaria me-

didas efetivas e políticas fortes que viabilizassem a repartição das riquezas.  

Porém, o governo Lula foi marcado por uma harmonia, em que ainda havia a 

promoção dos interesses da classe dominante, mas também um investimento na 

melhoria de vida da classe trabalhadora. 

 Por ser um governo que visava também a expansão do capital, promoveu 

políticas e programas que favoreceram tanto a “minoria prepotente” quanto a 

“grande massa desvalida4”. Para Frigotto (2010), o plano educacional deste 

período estava marcado por uma fragmentação e abandono de uma expressiva 

4 Termos utilizados por Frigotto (2010) para se referir à classe dominante e à classe trabalhadora, 
respectivamente.
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parcela de críticos quanto a disputar o direcionamento das políticas educacio-

nais, o que provocou para a educação no governo Lula, o processo de publi-

cização, visto da educação básica até a pós-graduação. Atualmente os objeti-

vos alteraram-se, com um direcionamento para a Educação à Distância (EAD). 

Com inúmeras instituições reforçando a prática do ensino à distância, as lutas 

de acesso à educação de qualidade são ignoradas.

 Neste sentido, mesmo com políticas e programas que visam a qualidade 

da educação brasileira, ainda é existente um processo contraditório que bus-

ca os resultados, que “fragmenta as ações em políticas focais que amenizam 

os efeitos, sem alterar substancialmente as suas determinações” (FRIGOTTO, 

2010, p.13). Logo, a busca por resultados e avaliações é permeado pela peda-

gogia das competências favorecendo a ideia de educação mercantil.

 Percebe-se que o durante o governo Lula poucos avanços foram realiza-

dos na área do currículo, com exceção do ensino profissional pautado na forma-

ção politécnica. Os princípios adotados para a educação profissional eram:

a) A educação profissional, como processo de formação humana, refere-
se ao desenvolvimento da pessoa como integralidade; b) e é um processo 
que se dá ao longo da vida; c) o processo de educação profissional não é 
apenas racional; d) a educação profissional deve articular os conhecimentos 
oriundos da prática social (tácitos e populares) e conhecimentos científicos; 
e) e deve articular conhecimento básico e conhecimento específico a partir 
dos processos de trabalho e da prática social; f) deve articular conhecimentos 
que permitam a participação no trabalho e nas relações socais; g) e deve 
articular conhecimentos do trabalho e conhecimentos da forma de gestão 
e organização do trabalho; h) deve articular conteúdo e método; i) a 
educação profissional deve articular os diferentes atores para a construção 
das propostas pedagógicas (SAPELLI, 2008, p. 186-187).

Como percebeu-se, a discussão sobre a criação de uma base nacional 

não é recente, ela já acontece desde os Parâmetros Curriculares Nacionais, mas 

na mesma medida que uma base é incentivada, há um número expressivo de 
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profissionais da educação que não concordam, principalmente professores que 

pesquisam o currículo.

 A Base Nacional Comum Curricular foi iniciada no governo Dilma Rou-

sseff (2011-2016), e finalizada no governo Michel Temer (2016-2018), sendo 

homologada em 20 de dezembro de 2017. Todo o processo de construção dela 

é marcado por disputas e por forte influências de organismos privados.

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter norma-

tivo que define um grupo de conhecimentos ditos essenciais para os alunos da 

Educação Básica que visa nortear os currículos das escolas (BRASIL, 2017). A 

justificativa para a criação da BNCC está pautada na LDB:

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996). 

Isto também está indicado na Constituição Federal de 1988, especifica-
mente do artigo 210:

 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem (BRASIL, 1988).

 A justificativa também está associada ao Plano Nacional de Educação 

(PNE), que foi lançado em 2014 e institui uma base como estratégia para alcan-

çar as metas 2, 3 e 7 do plano. 

O processo de construção da BNCC foi estimulado por organizações pri-

vadas e ONGs que tinham um ideário comum, visando a centralização curricu-
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lar e a precarização do ensino público. Segundo Stankevecz e Castillo (2018, 

p. 36): “essa construção curricular acaba por reforçar a hierarquia presente na 

sociedade colocando professores como reprodutores de conteúdo sem levar em 

consideração que são profissionais-intelectuais”.  

A própria BNCC destaca especialistas, organizações privadas e Organi-

zações Não Governamentais (ONGs) como principais agentes no processo de 

criação da base nacional. Conforme Boeno (2018), a Fundação Lemann, o Ins-

tituto Unibanco, Instituto Natura, Fundação Itaú e a Fundação Roberto Mari-

nho participaram profundamente do processo de construção da Base e também 

culminaram a construção do Movimento pela Base. As organizações privadas 

e internacionais têm incentivado a reforma empresarial para a educação e con-

comitantemente o estímulo a políticas e programas como a reforma do Ensino 

Médio, o movimento Escola Sem Partido e o Future-se para as universidades.

Outro fator importante é a participação desses institutos e fundações no 

processo de construção da BNCC e no movimento Todos pela Educação (TPE), 

explicitando assim suas intencionalidades de tornar a educação uma mercado-

ria rentável. Os representantes desses grupos, em sua grande parte, são pessoas 

que já acumulam grandes riquezas, como apontam Neves e Piccinini (2018). 

Concomitantemente com a intencionalidade de obstruir a qualidade do 

ensino da escola pública (FREITAS, 2018), estas fundações e institutos bus-

cam opulentar ainda mais por meio do dinheiro público, utilizando estratégias 

como o fornecimento de cursos e palestras para professores e escolas a fim de 

que se adequem às novas demandas da BNCC, a produção e comercialização 

de apostilas e de parcerias público-privado. Há também grupos de consultoria, 

conforme aponta Neves e Piccinini (2018), que prestam assessoria às secreta-

rias de Estado. Desta forma, mais capital público é inserido no setor privado, 

enriquecendo-o cada vez mais.
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As redes públicas de ensino dos municípios tornam-se interessantes aos 

grandes grupos de empresários que vislumbram lucros por meio da venda dos 

sistemas de ensino já que os municípios são responsáveis pela Educação Básica 

e que recebem para tal o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), assegurado pela Emen-

da Constitucional nº 14, de 1996.

Ao analisar os agentes participantes do processo de construção da BNCC, 

é perceptível que poucas universidades públicas participaram do processo des-

se momento, outras participaram, mas após algumas discussões saíram, outras 

foram chamadas ao longo do processo e contribuíram, seja na primeira ou na 

segunda versão. Ao todo, no Brasil somam-se 296 universidades (pelo censo 

de 2017), ou seja, aproximadamente 12% das universidades participantes no 

processo. Logo, é evidente que pouquíssimas Instituições de Ensino Superior 

(IES) estiveram presentes neste processo, e muitas deles, inclusive a Universi-

dade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), se fizeram ausentes na cons-

trução da base nacional.

Durante todo o processo, universidades se retiraram, outras se recusaram 

a participar e outras foram chamadas, algumas contribuíram e outras não, no 

entanto não houve transparência quanto a contribuição das IES no processo 

de construção da BNCC, como é o caso da UNICENTRO, que apesar de não 

ser chamada nas primeiras versões, foi convocada posteriormente, fornecendo 

contribuições as quais não podem ser acessadas. Faz-se necessário considerar 

que, muitas universidades participantes no processo, em cursos de educação, 

estão alinhadas ao projeto de educação pública do capital e por uma educação 

baseada nas competências e habilidades, como a BNCC.

Todo esse processo de construção da BNCC e a história do currículo no 

Brasil, demonstram o quanto o atual cenário educacional brasileiro encontra-se 
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“preso” as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, o que acarreta um 

sistema de avaliação em larga escala focado somente nessas duas disciplinas, 

que responde à reforma empresarial da educação. No Paraná, por exemplo, 

às disciplinas de Filosofia, Sociologia e Arte foi atribuída uma aula semanal, 

o que dificulta e enfraquece o trabalho do professor dessas disciplinas, já que 

com uma carga horária de 20 horas semanais, o professor terá mais turmas e 

até mesmo vários colégios em um mesmo dia. Isto limita o trabalho docen-

te, pois apenas uma hora aula semanal é insuficiente para atender a totalidade 

da ementa de cada componente curricular, além das demandas importantes de 

cada realidade e sua particularidade. Outro fator é a dificuldade do docente em 

participar das formações e reuniões importantes de cada escola, isso também 

diminui o acesso do aluno a conhecimentos importantes destes componentes.

 Por fim, cabe ressaltar que esta proposta de currículo atende somente 

a classe dominante, que pretende ampliar as desigualdades sociais e raciais e 

tornar a educação uma mercadoria. Com as avaliações em larga escala, essas 

falhas são ainda mais visíveis pois, como aponta Freitas (2018), há muito o que 

se considerar quando há um resultado positivo, já que estes podem refletir uma 

centralização curricular, na qual os professores limitam-se ao preparo de seus 

alunos para a realização dessas provas.

 Esse sistema foi uma prática adotada para preparar os alunos de forma 

mais dinâmica, porém,

[...] não dão margem a analogias e, consequentemente, a uma discussão 
mais aprofundada. Os exercícios propostos ao final de cada aula servem 
apenas para testar o conhecimento “dito mais importante”, segundo a pers-
pectiva do sistema. O mais grave é a impressão que as apostilas passam de 
que esta maneira de organizar o conhecimento é mais “prática”, dando a 
sensação de que todo o conhecimento a ser atingindo está contido naquelas 
poucas páginas (MOTTA,2001, p.87)
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 Quando se fala de educação, produzida de forma padronizada, fala do 

desrespeito à individualidade e o contexto de cada aluno, pois chegam até a es-

cola como um produto pronto e acabado. Ao aluno, “só resta preencher e com-

pletar – geralmente nada do que está fora do conteúdo vira tema a ser discutido 

nas aulas” (ANGELO, 2018, p.42).

Considerações Finais

Com este trabalho, expôs-se a questão curricular no Brasil e os ataques 

que a educação pública nacional vem sofrendo. Neste estudo compreende-se 

que tais estratégias fazem parte de um projeto de precarização do ensino e 

um grande estímulo a sua privatização. Ademais, é pertinente dizer que esses 

projetos estão sendo delineados por uma política neoliberal e neoconservadora 

que ataca a classe trabalhadora, e ambas possuem esse mesmo ideal, tornar a 

educação um negócio rentável e mercadológico. Cabe ressaltar que é no seio da 

política que essa reforma empresarial da educação vem acontecendo, e muito 

do que tem acontecido tem sido permitido por políticos que a população brasi-

leira elegeu.

 A BNCC cumpre o papel fundamental para os agentes que a promove-

ram e promovem até hoje: impedir uma discussão detalhada sobre quais são as 

finalidades da educação. A Base atende e interessa às demandas dos principais 

agentes que fomentaram todo o seu processo de construção, os empresários. 

Responde principalmente aos anseios de institutos e fundações que buscam 

precarizar a educação pública para que se justifique a ideia de que o privado 

é melhor, criando um mercado competitivo, excluindo as “minorias” do pro-

cesso de ensino. É perceptível que há muito o que caminhar e estudar sobre a 

Base Nacional, visto que, os estudos sobre ela ainda são muito recentes e há 

a necessidade de atenção e leitura crítica para transformação da prática, luta e 

reivindicação mais assertivas.



76

Debates conteporâneos em educação: múltiplos esforços para a compreensão da conjuntura

De qualquer maneira, entende-se que a padronização do ensino e da for-

mação docente são colocados em um universo regido por diferentes formas de 

controle contraditórias com a melhoria da qualidade de ensino, das políticas 

públicas e por sua vez, redução das assimetrias sociais.

Por conseguinte, as projeções estão pautadas em lutas diárias travadas 

entre os profissionais da educação, entendendo que a união entre universidades 

e escolas públicas devem ser reforçadas confrontando tais políticas e tantas 

outras traçadas para a educação. Por fim, é fundamental compreender que no 

“chão da escola” é onde os objetivos podem ser alcançados, e por isso, profes-

sores e alunos são tão temidos.
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CAPÍTULO 5 

O “CONSENTIMENTO 
DOS GOVERNADOS” E 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR 
CONTEMPORÂNEA

Rui C. Mayer

Doi: 10.48209/978-65-5417-049-5

Introdução: A Sombra do Liberalismo

Quero crer que esse dilema seja frequente. Quem convive com os seres 
da sombra sabe muito bem que eles se apegam à vida assim que nós os 
tornamos necessários (CARONE, O cúmplice, 1999, p. 144.)

Tem-se aqui o desenvolvimento de um breve exercício filosófico-educa-

cional, o qual busca relacionar uma noção clássica da filosofia social e política 

com a hodierna práxis da educação escolar. Sucede que, talvez pela emergen-

cial atualidade temática acerca da forte influência neoliberal sobre a cultura e 

a educação, várias e procedentes críticas desta influência têm concentrado sua 

atenção sobre suas consequências na gestão do sistema educacional e das esco-

las. Contudo a pretensão cá assumida, em contribuição para o aprofundamento 
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de certas críticas, é a de (re)apresentar à discussão alguns aspectos do pensa-

mento liberal clássico.

Este estudo parte, então, de algumas perguntas provocativas: haverá re-

lações de correspondente determinação entre qualquer sociedade epocal, em 

geral, e sua cultura, em particular? ou entre tal cultura particular e a educa-

ção que a mantém? ou entre a teoria educacional e a prática escolar, um dos 

meios específicos em que ocorre a manutenção desta cultura? Em mais umas 

poucas palavras, haveria ainda algum sentido nisso tudo, como na proposição 

de tais perguntas?

Essas perguntas aqui propostas, de toda maneira, são apenas superficiais 

recursos retóricos; no entanto permitem a triangulação da superfície na qual se 

pode dispor a proposição de um questionamento em algo bem elaborado e mais 

adequado. Examine-se, por conseguinte, os termos gerais dessas perguntas, em 

função de possíveis respostas:

1) se a cultura é correspondente a cada sociedade histórica, deve acon-

tecer, em cada época, uma variada relação de correspondência – de troca, de 

retribuição – e, portanto, de mútua determinação;

2) se a educação, por sua feita, mantém a cultura correspondente a uma 

sociedade, deve acontecer ainda, desde a cultura, a determinação do que será 

mantido pela educação;1

1 Um leitor atento o bastante notará que essa argumentação considerou a possibilidade de uma mú-
tua determinação entre a sociedade em geral e a cultura em particular, porém não entre a cultura e 
a educação. Mas não há aí (não que o autor tenha reconhecido conscientemente) qualquer apelação 
para o engano ou em autoilusão. A expressão “em geral” pretende sugerir a ideia de uma estrutu-
ra mais ampla e abrangente, e a expressão “em particular” a ideia de uma estrutura menos ampla 
e pertinente. A noção de estrutura, recorrente em ciências sociais e na filosofia social e política, 
pode compreender ainda a noção de sistema, como conjunto de funções estabelecido ou mesmo 
institucionalizado pela e na estrutura, e para o funcionamento da estrutura; a possibilidade então 
considerada é a de que a educação escolar seja um sistema sociocultural, em determinação, pois, 
pela sociedade e sua correspondente cultura.
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3) e se é (também) pela práxis educacional que vem a ocorrer essa ma-

nutenção, as escolas fariam, pois, o que lhes é determinado por, como e para a 

cultura historicamente presente – em sua correspondência à sociedade.

Os “se’s” aqui formam um problema maior. Se apressar-se a considera-

ção dessas questões, tomadas apenas circunstancialmente, como merecedoras 

de respostas evidentes e/ou necessárias (e em suavizados e descomplicados ter-

mos – tanto então “melhor” seria...), este próximo questionamento, talvez mes-

mo o principal no estudo em desenvolvimento, poderia passar despercebido: há 

que se considerar a educação escolar como definida por alguma determinação 

sociocultural?

Ao responder-se a esse questionamento com “sim”, é preciso considerar 

que as escolas possam estar a reproduzir, automaticamente, a uma ou outra 

ideia socialmente influente – como a ideia do “consentimento dos governados”, 

esta crença política configurada na sombra do pensamento liberal clássico. Em 

uma figuração discursiva, retrata-se cá então o liberalismo como uma moderna 

sombra histórica, na qual vem vicejando a simbiose teórico-imaginária neoli-

beral, muito influente na cultura e na política atuais, e, consequentemente, na 

hodierna educação escolar.

Pode-se afirmar que, tanto na teoria como na prática neoliberal, os con-

ceitos básicos do pensamento liberal clássico ressurgem e reforçam-se, menos 

ou mais atualizados, seja como embasamento racionalizante e argumentativo, 

seja como valoração ideológica, moral e política. O imaginário liberal/neolibe-

ral acerca do “consentimento dos governados”, portanto, é um assumido alvo 

principal deste exercício filosófico-educacional.

Destarte, o objetivo deste breve estudo não é abordar o embasamento 
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do ideário neoliberal a partir do liberalismo,2 e sim desenvolver uma proble-

matização da valoração (ideológica, moral e política, etc.) de seu imaginário, 

valoração que se coloca refletida na sociedade e na cultura, e, especialmente, 

quanto às suas possíveis implicações para a educação escolar. De então, cá 

esta reportação ao pensamento liberal clássico, pois foi neste ambiente teórico-

-conceitual que se (re)criaram noções atualmente tão valorizadas na cultura e 

na política, e, quiçá por isso e assim, reproduzidas pela educação escolar – tal 

como o “consentimento dos governados”.

Indivíduo e Estado para a “Lei da Natureza”

– O que é que você ainda quer saber? – pergunta o porteiro. [...]
– Todos aspiram à lei – diz o homem. – Como se explica que em tantos anos 
ninguém além de mim pediu para entrar?
O porteiro percebe que o homem já está no fim e para ainda alcançar sua 
audição em declínio ele berra:
– Aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada 
só a você. Agora eu vou embora e fecho-a.
(KAFKA, Diante da lei, 1999a, p. 99-100.)

Um paradoxo apontado de passagem: se as escolas sofrem uma 

determinação social desde a cultura de sua época, em e por meio de uma práxis 

da educação escolar que sirva à manutenção desta cultura, como poderiam, 

por sua vez, servir para qualquer modo de libertação ou emancipação – na 

consciência moral, que fosse, ou pela participação política, em especial? (Essa 

questão, costumeiramente, não chega a ser bem-vinda no meio acadêmico ou 

entre a docência; no entanto é uma questão que insiste em perpassar este estudo.)

2 Este estudo não pretende retomar a discussão historiográfica, histórico-filosófica e filosófico-
-política acerca das continuidades e descontinuidades entre o liberalismo filosófico clássico e a 
contemporânea política neoliberal. Acerca deste processo e desta relação, já foi dito (p. ex.) que 
se trata de uma revitalização teórica, uma atualização prática ou uma radicalização conceitual; 
neste estudo, considera-se estas qualificações como complementares. Ao leitor que ainda precise 
conhecer melhor o assunto ou quiser retomá-lo, sugere-se conferir (dentre outros textos referentes 
disponíveis): LEMOS, A. Do liberalismo ao neoliberalismo: liberdade, indivíduo e igualdade. In-
ter-Ação, v. 45, n. 1, 2020.
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O pensamento liberal clássico elaborou uma concepção geral e completa 

acerca da sociedade, de suas instituições e dos indivíduos que a comporiam, 

valorizando a consciência moral dos indivíduos e o acordo político entre eles. 

Pensadores como John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790), Thomas 

Paine (1737-1809) ou John Stuart Mill (1806-1873), todos britânicos por 

nascimento e cultura, ocuparam-se mais ou menos em relacionar as noções de 

consciência moral e de acordo político com uma crença num “consentimento 

dos governados”.

A concepção de que os governos dependem de algum consentimento 

individual socializado, no entanto, não é uma exclusividade, sequer uma 

criação da doutrina político-econômica do liberalismo. Na verdade, esta ideia é 

uma crença característica de uma doutrina jurídico-política que ficou conhecida 

como jusnaturalismo – ideia que, na modernidade, veio sendo compartilhada 

por filósofos sociais e políticos tão distintos como o inglês Thomas Hobbes 

(1588-1879) e o suíço francófono Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):

O jusnaturalismo é uma doutrina segundo a qual existe e pode ser conhecido 
um “consentimento dos governados”, ou seja, um sistema de normas de 
conduta diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado 
(direito positivo). Este “consentimento dos governados” tem validade em 
si, é anterior e superior ao direito positivo e, em caso de conflito, é ele que 
deve prevalecer. (BOBBIO, 1998, p. 45.)

Hobbes, Locke e Rousseau acreditavam na antecedência e prevalência do 

chamado “direito natural” (intrínseco ao ser individual como ao social) sobre 

qualquer “direito positivo” (formulado por e para a institucionalização política). 

Contudo, ainda que partilhassem a crença de que algum tipo de consentimento 

era condição necessária para o surgimento do Estado, Locke distinguiu-se deles 

por propugnar pela complementar necessidade de uma limitação dos poderes 

do Estado em função das “liberdades individuais” – ficando conhecido, por isso 

e assim, como o primeiro e talvez o mais importante teórico do pensamento 

liberal clássico.
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Porquanto na obra de Locke encontrem-se cruzadas tanto noções do 

adotado jusnaturalismo como do liberalismo em concepção, é a partir dela que 

se pode falar de uma ideia liberal clássica de “consentimento dos governados”. 

Conseguintemente, na concepção lockiana, o “direito natural”, de certa maneira, 

além de anteceder à sociedade civil nesta ainda permanece, e ainda a prevalecer:

Sendo todos os homens [...] naturalmente livres, iguais e independentes, 
ninguém pode ser privado dessa condição nem colocado sob o poder 
político de outrem sem o seu consentimento. A única maneira pela qual 
uma pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade natural e revestir-se 
dos elos da sociedade civil é concordando com outros homens em juntar-
se e unir-se em uma comunidade, para viverem confortável, segura e 
pacificamente uns com os outros, num gozo seguro de suas propriedades e 
com maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte. (LOCKE, 
2001, p. 468).

Com a obra de Locke, o nascente liberalismo assegurou a consolidação de 

uma narrativa própria dentro do campo da filosofia social e política, e daí para 

outros terrenos do conhecimento e para toda a cultura moderna. O liberalismo, 

mais que generosamente, contribui assim com a crença na necessidade (e na 

valoração positiva) do sistema de governança estatal:

Quando qualquer número de homens consentiu em formar uma comunidade 
ou governo, são, por esse ato, logo incorporados e formam um único corpo 
político, no qual a maioria tem o direito de agir e deliberar pelos demais. 
[...] O ato da maioria passa por ato do todo e, é claro, determina, pela lei 
da natureza e da razão, o que é o poder do corpo inteiro. (LOCKE, 2001, 
p. 469.)

Desde Locke e para o liberalismo, portanto, dadas e calcadas as condições 

da vida individual e social pela “lei da natureza”, mesmo o advento da vida 

social civil e o surgimento da legalidade estatal não as poderia modificar, burlar 

ou ofender:

Consequentemente, a teoria do consentimento para formação da sociedade 
civil impõe três condicionantes: (1) a lei natural é fundamento para todas 
as leis positivas; (2) nenhuma lei positiva poderá atentar contra os direitos 
naturais; (3) qualquer lei que violar os direitos naturais, legitimará o direito 
de resistência. (CAMARGO, 2018, p. 5-6.)
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A interpretação corrente da obra lockiana costuma ressaltar duas 

preocupações principais do liberalismo – com a consolidação de um poder 

judicial neutro (em relação aos interesses individuais) e com a proteção da 

propriedade. Em última instância, o objetivo maior do sistema de governança 

estatal seria como o de um resguardo da prevalência da “lei da natureza” e, por 

conseguinte, uma (re)afirmação das “liberdades individuais” na sociedade civil:

Relevante notar que a outorga de consentimento por todos para a constituição 
de uma sociedade civil importa também na instituição de leis gerais, abstratas 
e estáveis – que tragam segurança jurídica à comunidade – reguladoras 
de condutas, direitos positivos e sanções penais ou, aplicadas a todos os 
indivíduos por um juiz investido do poder de julgar. Outro motivo relevante 
torna o poder de julgar, segundo as leis estabelecidas, indispensável para a 
formação da sociedade civil: a necessidade de conservação da propriedade 
privada. (CAMARGO, 2018, p. 10-11.)

Examinando-se a ideia do “consentimento dos governados”, mesmo de 

modo sucinto, já se pode sugerir abordagens críticas ao liberalismo, elaboráveis 

em torno de suas preocupações. As críticas à preocupação com a proteção da 

propriedade são algo encontradiças no meio político e no ambiente acadêmico 

– e tal não é o foco deste estudo. (Por vezes demais, estas críticas passam 

de uma argumentação ideológica, moral e até mesmo religiosa para uma 

argumentação científica, descritiva e matematizada que, por si sós precisariam 

ser também examinadas.)3 O objetivo aqui, recorde-se e desenvolva-se, é esta 

apresentação de uma problematização do imaginário liberal/neoliberal acerca 

do “consentimento dos governados”.

3 Em ampliação, complemento e alternativa às críticas da propriedade atualmente em voga, suge-
re-se conferir, também, críticas filosóficas outras que, em geral, são mencionadas ordinariamente e 
usualmente ignoradas, particularmente as obras do germânico M. Stirner (1806-1856) e do francês 
P.J. Proudhon (1809-1865), respectivamente, O único e a sua propriedade (trad. de João Barrento) 
e O que é a propriedade? (variadas versões em português.).
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O Indivíduo sai de Cena (e Aparece um Sujeito)

Não, liberdade eu não queria. Apenas uma saída; à direita, à esquerda, 
para onde quer que fosse; eu não fazia outras exigências; a saída podia 
ser também apenas um engano; a exigência era pequena, o engano não 
seria maior. Ir em frente, ir em frente! (KAFKA, Um relatório para uma 
academia, 1999b, p. 106.)

Na proposição de um modelo compreensivo da valoração de ideias 

ou do ideário liberal/neoliberal, especialmente da ideia do “consentimento 

dos governados”, recorre-se aqui à teoria da ideologia do filósofo social e 

político francês Louis Althusser (1918-1990), numa interpretação que se apoia 

especialmente em comentários do filósofo da educação brasileiro Sílvio Gallo4. 

Passa-se cá a tratar, então, do proceder de uma brevíssima reapresentação 

da teoria althusseriana da ideologia, e, de permeio, do desenvolvimento de 

uma problematização do “consentimento dos governados” em suas possíveis 

implicações para a educação escolar.

“Ideologia” é uma noção recorrente entre as ciências sociais e na filosofia 

social e política: “Esse termo foi criado por Destut de Tracy (Idéologie, 1801), 

para designar ‘a análise das sensações e das ideias’”, tendo sido significativo 

para o pensamento filosófico francês da época; destarte, “Como alguns 

ideologistas franceses fossem hostis a Napoleão, este empregou o termo em 

sentido depreciativo, pretendendo com isso identificá-los [...] com pessoas [...] 

sem contato com a realidade” (ABBAGNANO, 2007, p. 531). Dessa maneira 

ou com alguma variação, o termo e/ou a noção de “ideologia” passam a ser 

empregados por diversos teóricos das ciências sociais, como o germânico Karl 

4 S. Gallo, em seus estudos sobre ideologia (e educação), desloca-se por entre a perspectiva mar-
xiana, filofreudiana e anti-hegeliana, ou mesmo “estruturalista” atribuída (não sem razões) a L. 
Althusser, e uma perspectiva mais propriamente pós-estruturalista, particularmente dos franceses 
G. Deleuze (1925-1995) e F. Guattari (1930-1992), acrescentando comentários que apontam para 
uma profícua ampliação ou atualização da teoria althusseriana da ideologia.
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Marx (1818-1883), o italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) ou o húngaro Karl 

Mannheim (1893-1947) (ABBAGNANO, 2007, p. 532).

Formou-se assim, com uma variada utilização da noção de ideologia no 

meio acadêmico, e, por conseguinte, numa perspectiva bastante ampla, um 

costumeiro e razoável consenso sobre a significação de ideologia:

Em geral, [...] pode-se denominar I[deologia]. toda crença usada para o 
controle dos comportamentos coletivos, entendendo-se o termo crença [...], 
em seu significado mais amplo, como noção de compromisso da conduta, 
que pode ter ou não validade objetiva. O que transforma uma crença em I. 
não é sua validade ou falta de validade, mas unicamente sua capacidade de 
controlar os comportamentos em determinada situação. (ABAGNNANO, 
2007, p. 533 – grifo nosso.)

Ocorre que Althusser elabora sua teoria da ideologia – como parte de 

sua filosofia social e política – em direta relação com sua concepção sobre o 

Estado (precisamente, vale lembrar, a mesma entidade que o liberalismo supõe 

e propõe surgir a partir do “consentimento dos governados”). Faz-se necessário, 

consequentemente, traçar um esboço prévio, geral e aproximado acerca desta 

concepção: para Althusser, o Estado é uma entidade político-jurídica formada 

por componentes tais como o staff governamental (político e técnico), pela 

burocracia administrativa, pelas forças militares, pelas forças policiais, pela 

burocracia judicial, etc. (ALTHUSSER, 2007, p. 67).

Estes subconjuntos de elementos governamentais, administrativos, 

judiciais, policiais e militares, configuram-se menos ou mais como mecanismos 

propriamente repressivos, voltados para um “controle dos comportamentos” 

circunstancialmente objetivo e concreto. São os aparatos que podem e devem 

usar seus recursos coercitivos morais, psicológicos ou físicos para reprimir 

oposições ou resistências às diretrizes estatais, sempre que preciso ou “ao menos 

em situações limites” (ALTHUSSER, 2007, p. 67). Esta entidade, em e por si, 

é como um conjunto funcional completo, o que o filósofo francês chamou de 

aparelho repressivo de Estado.
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Em continuada articulação com o aparelho repressivo de Estado, 

encontram-se em funcionamento também os aparelhos ideológicos de Estado 

(AIE’s). Estes AIE’s são os aparatos coletivos que, “[...] sob a forma de 

instituições distintas e especializadas” (ALTHUSSER, 2007, p. 68) – e sem 

se apresentarem ou se reconhecerem como necessariamente governamentais 

ou mesmo como estatais, porém como sociais, civis, públicos ou público-

privados –, complementam e/ou suplementam as funções de “controle dos 

comportamentos” pelo sistema de governança estatal, por meio da manutenção 

da cultura e pela reprodução ideológica.

A teoria althusseriana da ideologia oferece este rol intuitivo, parcial 

e historicamente provisório dos AIE’s: familiares, religiosos, políticos, da 

cultura, jurídicos, sindicais, de informação e/ou comunicação... e do sistema 

educacional5 – o AIE escolar (ALTHUSSER, 2007, p. 68). Os AIE’s, por sua 

feita, “[...] não produzem ideologia, mas apenas a reproduzem e a distribuem” 

(GALLO, 1998, p. 144); são como as formas da regulação do funcionamento da 

sociedade – pela regulação e manutenção da cultura e por meio da reprodução 

ideológica –, formas cujo conteúdo é a própria ideologia, que as permeia e 

preenche.

Dito isso noutro sentido, a ideologia (assim como o Estado) é também 

um conjunto funcional completo, de que os AIE’s são como os mecanismos 

apropriados para a sujeição dos indivíduos às determinações socioculturais – 

fazendo-os participar, então, da percepção de serem sujeitos conformados à 

escolha (dentro de seus próprios limites) entre valores ideais abstratos, porém 

cridos como reais e necessários ou absolutos:

5  L. Althusser acreditava que o sistema educacional cumpria uma destacada função em sua época: 
“Vale lembrar que, no texto de Althusser, a escola é apresentada como [...] a principal máquina de 
transformação de indivíduos em sujeitos, por meio do discurso educacional” (GALLO, 2010, p. 
235). Sucede que, para hoje em dia, haveria de se ponderar sobre isto, em se considerando então o 
incremento do alcance e da importância que a internet conferiu ao(s) AIE(’s) de informação e/ou 
comunicação, abarcando inclusive o campo próprio da educação.
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Indivíduos concretos são diferentes de sujeitos concretos, estes últimos [...] 
são reconhecidos, afirmados. A ideologia transforma indivíduos em sujeitos, 
interpelando-os. “Ei, você!”, é uma forma clássica desta interpelação. 
O atendimento a este chamado constitui o indivíduo em sujeito. Ele se 
reconhece, e sabe que foi reconhecido. [...] Esta interpelação não é clara 
para os sujeitos, ou seja, o efeito ideológico da ideologia é justamente não 
parecer ideológica e, por isso, o que ocorre dentro da ideologia parece 
ocorrer fora dela. (MELO, 2022, p. 102 – grifos nossos)

A participação compulsória neste processo de subjetivação sujeitante é 

condição sine qua non para a vida em sociedade; é por meio deste processo 

que: “Cada indivíduo reproduz em si mesmo a realidade social da ideologia” 

(GALLO, 1998, p. 144). Conforma-se assim, entre os sujeitos socializados, 

uma cosmovisão que reclama por e promete uma valoração “V” (de verdade) 

ontológica-gnosiológica. Entretanto esta compreensão (e sentimento) de 

uma ordem, e de fazer parte de uma ordem não está reduzida à abstração e 

ao imaginário; de fato, a ideologia funcionaria aparentemente ensimesmada, 

todavia voltada para manter funcionando a sociedade, em seus vários recursos 

e resultados práticos.

Um sistema funcional ideológico, ou das “formas de consciência social”, 
“[...] representaria, pois, uma realidade objetiva, indispensável à existência 
de uma formação social; realidade objetiva, vale dizer, independente da 
subjetividade dos indivíduos que a ela estão submetidos” (ALTHUSSER, 
1986, p. 46-47 – trad. nossa). Por conseguinte, se a sociedade está representada 
nas “formas de consciência social” configuradas nos AIE’s, e o conteúdo 
dos AIE’s é a ideologia, a principal função social do sistema educacional é o 
reconhecimento e a valoração de todo e cada indivíduo como sujeito para a 
sociedade e sob o Estado.

Com e nas escolas, portanto, dá-se o mesmo como em todos os AIE’s; ao 
cumprir sua função social, o sistema educacional vem garantindo a manutenção 
da cultura moderna – carregando então a influência do liberalismo e auxiliando 
na formação da hodierna influência liberal/neoliberal. A formação histórica do 
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conhecimento e do sistema educacional modernos acompanha e corresponde, 

pois, à formação do sistema de governança estatal:

A educação moderna foi construída em torno da escola como máquina 
de Estado. Por quê? Obviamente, para garantir a manutenção de seus 
interesses. Desde Lutero que assistimos a uma “publicização” da escola, 
muito embora num primeiro momento fosse uma abertura das “escolas 
dominicais”, preocupadas em alfabetizar seus fiéis para que pudessem 
ler diretamente as Escrituras. Um exemplo interessante é o da França: a 
consolidação da Revolução Burguesa foi também a consolidação de um 
sistema público e republicano de ensino. (GALLO, 2004, p. 211.)

Esse processo histórico, para a narrativa liberal/neoliberal, somente 
poderia vir ocorrendo com o devido “consentimento dos governados” – 
crença cuja ocasional valoração “V”, em meio à ampla cosmovisão social do 
liberalismo, requer uma rigorosa análise epistemológica e histórica. Mas o que 
aqui está posto em questão, vale ainda lembrar, não é como surgiu o Estado; 
porém sim, desde como está formado o Estado, como se dá sua relação com a 
cultura e com seu correspondente sistema educacional; em tal caso e por este 
viés, impõe-se aqui a proposição de duas questões, uma mesma de antes (feita 
já na introdução deste estudo) e outra que emerge agora:

1) há que se considerar a educação escolar como definida por alguma 

determinação sociocultural?

2) consequentemente, se a crença no “consentimento dos governados”, 

absorvida desde o ideário liberal/neoliberal – quiçá a partir de sua influência 

econômica e política –, participa da cultura contemporânea, estaria sendo 

“ensinada” (reproduzida) pela teoria e pela prática escolar?6

6 Tal como no cometimento de um crime, quando então, diante do Estado, não é aceitável defen-
der-se alegando desconhecimento da legislação, os atores da práxis escolar não poderiam apelar 
(p. ex.) para o seu desconhecimento pessoal e estrito acerca de termos ou conceitos do pensamento 
liberal clássico; para o funcionamento de qualquer AIE, a consciência do que se crê importa menos 
do que crer, porquanto, como foi dito logo antes, “o efeito ideológico da ideologia é justamente 
não parecer ideológica [...]” (MELO, 2022, p. 102). Pode-se dizer, ainda e por conseguinte, que as 
ideias e sua valoração podem ser e, em geral, são de fato reproduzidas pelos AIE’s como noções 
que não dependem de ser ou não conhecidas – porém dependem, sim, de ser cridas.



90

Debates conteporâneos em educação: múltiplos esforços para a compreensão da conjuntura

De acordo com a teoria althusseriana da ideologia, conseguintemente, 

as respostas a essas duas questões serão “sim” e “sim”. Isto, por sua vez, traz 

consigo a exigência de uma entre duas soluções para a práxis educacional: ou 

bem refutar a teoria althusseriana da ideologia, ou bem reconhecer criticamente 

que a principal função social do sistema educacional é o reconhecimento e a 

valoração de todo e cada indivíduo como sujeito para a sociedade e sob o 

Estado. Ora, enquanto a refutação da teoria althusseriana da ideologia ainda 

aguardar o esforço que venha a demonstrar alguma segurança, faz-se prudente 

tomá-la em consideração.

A relação entre a função complementar/suplementar do sistema 

educacional e as funções de “controle dos comportamentos” pelo Estado está 

além da óbvia fatualidade da legislação educacional; está mesmo na “natureza” 

deste sistema:

Os mecanismos que produzem esse resultado vital para o regime capitalista 
são naturalmente encobertos e dissimulados por uma Escola universalmente 
aceita, que é uma das formas essenciais da ideologia burguesa dominante: 
uma ideologia que representa a Escola como neutra, desprovida de ideologia 
(uma vez que é leiga), onde os professores, respeitosos da “consciência” e 
da “liberdade” das crianças que lhes são confiadas (com toda confiança) 
pelos “pais” (que por sua vez são também “livres”, isto é, proprietários de 
seus filhos), conduzem-nas à liberdade, à moralidade, à responsabilidade 
adulta pelo exemplo, conhecimentos, literatura e virtudes “libertárias”. 
(ALTHUSSER, 2007, p. 80.)

Destarte, pode-se afirmar que a crença no “consentimento dos 

governados” está a fazer parte do conteúdo “ensinado” pelos AIE’s escolares, 

auxiliando a reprodução da crença na necessidade (e na valoração positiva) do 

sistema de governança estatal. Esta é uma farsa que se aprende a representar 

em se a representando: “O mundo da ideologia é um grande teatro, no qual a 

sociedade oferece o palco com a devida cenografia e iluminação, distribui os 

papéis individuais e dirige a encenação toda” (GALLO, 2009, p. 91). São estes 
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“papéis individuais”, por fim, circunscritos a uma narrativa determinada, que 

condicionam cada indivíduo a dizer de si, para si e para todos: eis-me sujeito 

para a sociedade e sob o Estado.

Considerações Finais: da Surpresa (ou na Dúvida)

Num conto fantástico, em nenhum momento o leitor perde a noção da 
realidade. Por não perdê-la é que lhe causa surpresa o acontecimento ou 
acontecimentos estranhos, fora do comum ou aparentemente sobrenaturais 
que de repente parecem desmentir a solidez do mundo real até então 
descrito no conto. Nesse momento de surpresa e de perplexidade, está o 
próprio sal da literatura fantástica (PAES, Entre a surpresa e a dúvida, 
1990, p. 3-4.)

O que ainda há para se dizer, que já não esteja previsto em alguma 

narrativa? O que há, especialmente, para se dizer no meio acadêmico e nas 

escolas? Certamente, a teoria althusseriana da ideologia não oferece um 

horizonte alentador. (Isto, contudo, seria um péssimo motivo para sua recusa.) 

Importa ainda, de toda maneira, o exercício de compreensão e reflexão deste e 

neste “mundo da ideologia” – mesmo que seja pela mera teimosia em discordar 

de uma narrativa que chega em velada imposição.

Neste breve exercício filosófico-educacional, desenvolveu-se uma 

problematização acerca da crença no “consentimento dos governados”, na 

perspectiva da teoria althusseriana da ideologia. Mas há algo mais que, não 

apontado, poderá passar despercebido – que a ideologia precisa dos indivíduos 

para existir:

A ideologia, para que seja concreta precisa tornar-se subjetividade, 
encarnar-se em cada um dos indivíduos; uma vez interiorizada pela grande 
massa da sociedade, quando se torna aquela “subjetividade de múltiplas 
cabeças”, o fenômeno de possessão completa-se e a ideologia transforma o 
único panorama, no único território possível. (GALLO, 2009, p. 110.)
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Se de fato é a ideologia que precisa dos indivíduos, o seu contrário não é 

uma conclusão necessária. Há que exercitar-se, pois, a capacidade da surpresa 

diante de cada crença, e espalhar a dúvida: deve ser isto o que ainda resta fazer 

e dizer, no meio acadêmico e nas escolas.
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Introdução  

A educação desde seu surgimento até os dias atuais tem passado por cons-

tantes desafios. O caminho que ela trilhou desde a antiguidade se legitimando 

com a civilização ocidental, precisamente com as cidades gregas e depois pas-

sando com a educação medieval através de seus dogmas religiosos imposto 
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pela igreja católica até chegar na educação moderna, que trouxe uma educação 

centrada na figura do professor como transmissor de conhecimento, demonstra 

uma trajetória cheia de obstáculos que vem sendo analisada ao longo dos tem-

pos. Em função da sua trajetória, a educação atualmente trás traços da educação 

do passado e tenta definir e conciliar o saber dos alunos para introduzi-los na 

exigência do mundo contemporâneo que é marcado por constantes informações 

propiciadas pela tecnologia.

Moacir Gadotti (2000), salienta que o saber tem garantido uma projeção 

sobre o futuro; porém, os sistemas educacionais encontram-se em um dilema, 

pois ainda não conseguiram analisar satisfatoriamente o impacto das tecno-

logias na educação. Mas entende que será preciso trabalhar com o tempo do 

passado e do futuro e tentar sanar o atraso, criando condições para aproveitar as 

novas possibilidades utilizando-se dos novos espaços de conhecimento.

As concepções educacionais contemporâneas enfrentam mudanças cada 

vez mais profundas com as exigências do mercado profissional, da realidade 

social e do mundo em transformação. A velocidade com que essas mudanças 

estão ocorrendo reflete o progresso tecnológico, que recentemente provocou 

uma revolução em todos os campos, bem como na educação, principalmente na 

educação do campo.  Nessa perspectiva, observa-se que a educação do campo 

já nasceu desafiando as políticas educacionais e foi concebida através de lutas 

e pressões.

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimen-
tos sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: 
nasceu da combinação das lutas dos Sem-terra pela implantação de esco-
las públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de 
inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder suas 
escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu território, 
sua identidade (CALDART, 2012, p.15).
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Assim, é importante destacar que a Educação do Campo teve suas raí-

zes a partir de mobilizações de movimentos sociais reivindicando uma política 

educacional para comunidades do campo, ou seja, surgiu através da luta dos 

sem-terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária, 

bem como através das lutas de diversas comunidades camponesas que intencio-

navam não perder as suas escolas, as suas vivências, suas terras, sua identidade 

e tudo mais que já haviam construído até então (CALDART, 2012).

Assim, a educação do campo surgiu por meio de lutas através dos mo-

vimentos sociais que reivindicaram o   descaso com que os grupos elitizados 

trataram a camada social que dela necessitava. Portanto, se havia a pretensão 

de considerar a definição de educação do campo desnecessária e vazia, essa 

pretensão não se consolidou, pois esse conceito é cheio de entraves e lutas que 

a colocou como uma educação desafiadora.

 Desde seu surgimento até os dias atuais, a educação do campo é vista 

com descaso pelos órgãos educacionais e hoje ela tenta se adequar dentro de 

um novo modelo educacional que tem como principais ferramentas de ensino a 

tecnologia, essa por sua vez, já permeia a educação urbana, permitindo que as 

escolas urbanas sejam vistas como mais desenvolvidas e as escolas do campo 

atrasadas.  Porém, a educação do campo já entendeu que as novas tecnologias 

fazem parte do mundo contemporâneo e veio para ficar, assim, tentam integrar 

as novas tecnologias no seu ensino.

A tecnologia não pode se tornar uma dificuldade na vida das pessoas, mas 
integrar o dia a dia da comunidade, e as barreiras que impedem o conhe-
cimento precisam ser vencidas, possibilitando a inclusão, o ensino apren-
dizado tecnológico para os alunos do campo, fortalecendo a autoestima e 
identidade, como sujeitos atuantes na sociedade. (LUZ, 2009).

Nesse sentido, afirma-se que a tecnologia não deve ser um entrave na vida 

humana, mas sim algo que seja agregado ao dia a dia da comunidade, sendo que 
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as barreiras que impossibilitam a obtenção de conhecimentos precisam ser su-

peradas, a fim de possibilitar a inclusão, o ensino e o aprendizado tecnológico 

para os alunos do campo, contribuindo para o fortalecimento de sua autoestima 

e identidade, como sujeitos ativos e participativos na sociedade (LUZ, 2009).

Um dos grandes desafios desse artigo é tentar responder alguns questio-

namentos direcionados a educação do campo tais como: Quais são os desafios 

tecnológicos no contexto das escolas do campo? Quais os desafios no uso de 

tecnologias nas escolas do Campo? Como ocorreu o uso da tecnologia nas es-

colas do campo? Esses questionamentos são super relevantes pois, possibilitará 

uma reflexão crítica acerca da educação do campo. Para alcançar os objetivos 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos, revistas, jornais e em we-

bsites, baseada em autores competentes, que dominam bem o assunto e a utili-

zação de suas obras que darão suporte a este trabalho.

Breve Contexto Histórico da Educação                                   
Contemporânea

O estudo da educação contemporânea requer uma reflexão dinâmica, ou 

seja, apresenta os conceitos da educação atual e abre um canal de diálogo in-

terdisciplinar. Pautando-se nas teorias freirianas, tendo como base conceitual a 

questão emancipatória, uma educação libertária, buscando uma transformação 

positiva na sociedade. 

A conceituação da palavra educação, exige o relacionamento de todo o 

sistema social que permeia a realidade da sociedade. Portanto, Freire (2003, 

p.25) contextualiza a educação como “um fenômeno revelado ao homem pelo 

fato deste estar em processo de transformação, ou seja, é um sujeito inacabado 

e que precisa adquirir conhecimento para tornar-se sujeito ativo em sua história 

e não meramente um coadjuvante.”  
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Sobre isso, Freire (2003) diz que a relação social é essencial para que se 

tenha uma educação com troca de experiência, tendo em vista que, é a partir 

dessa relação, que as transformações se dão, devendo ser integradoras para que 

o processo educacional seja eficaz. 

O autor ainda destaca que a educação problematizadora deve favorecer 

o rompimento da educação tradicional, isto é, deve permitir que o estudante 

tenha mais oportunidades de emancipação, contudo, é vista como um processo 

a ser elaborado através do diálogo entre todos os envolvidos nesse contexto, 

como educadores, educandos, escola, família, Estado e comunidade (FREIRE, 

2003).

Este processo dialógico objetiva uma transformação social, sendo a edu-

cação a sua base, todavia, quando não é bem utilizada, pode ser usada como 

uma norteadora no processo de reprodução dentro de um sistema que, por ve-

zes, é excludente. Nesse sentido, então, a educação deve ser direcionada para a 

realidade social do educando, devendo ser norteadora e transformadora. 

Levando em consideração esses aspectos, Luckesi (1994) salienta que a 

educação, quando inserida no contexto social, não se manifesta como um fim 

em si mesma, mas sim precisa ser uma ferramenta de manutenção ou trans-

formação da sociedade. Com isso, precisa de pressupostos, de conceitos que 

embasem e orientem os seus caminhos. A sociedade, então, precisa estar cons-

tituída de valores norteadores de sua prática. 

Entretanto, existem outros estudiosos que afirmam que a educação é um 

processo de transformação social, algo que preconiza um sistema de igualdade, 

de participação e de democracia, isto é, um confronto entre as várias tendências 

sociais (GADOTTI, 2000). Nesse sentido, as contribuições de Gallo (2005), 

Freire (2003), Luckesi (1994) foram essenciais para uma reflexão teórica, ten-
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do em vista que o ambiente escolar não pode ser visto como uma máquina que 

está a trabalho do Estado, mas sim, um local de formação de cidadãos, com 

capacidade crítica e capazes de conduzir suas próprias vidas de acordo com a 

sua realidade. 

Desse modo, o que o autor propõe é um maior entendimento a respeito da 

educação como algo particular a cada indivíduo, ou seja, deve sempre levar em 

consideração as especificidades de cada pessoa. Esse tipo de educação surgiu 

na contemporaneidade, com o objetivo de romper com os métodos tradicionais 

e reforçar uma visão mais singular e humanizada desse processo. Sob este viés, 

há que se ressaltar que todos os atores sociais são corresponsáveis por uma edu-

cação libertadora e de qualidade, de maneira que as necessidades emergentes, 

como a formação dos professores, infraestrutura física, revisão curricular, for-

mação e desenvolvimento social dos educandos, acabam se tornando grandes 

desafios da atualidade, evidenciando a necessidade de se debater a respeito e 

cobrar soluções dos setores responsáveis pelo Estado.

Um outro desafio, na atualidade, é o processo de desvinculação da edu-

cação com a ascensão econômica, pois é necessário ser visto a educação como 

uma transformadora da realidade social do indivíduo e da sociedade o qual ele 

vive, gerando assim um processo humanizador de aprendizagem mutua (LU-

CKESI,1995).

Luckesi (1995) enfatiza, com sua teoria, que devemos considerar as prá-

ticas avaliativas parte essencial do processo de democratização do ensino, po-

dendo assim reconhecer o sucesso do sistema pois o autor notou a complexida-

de das práticas avaliativas que envolvem o sistema educacional. Sendo assim o 

processo histórico educacional contemporâneo tem relação direta com a visão 

de mundo do indivíduo e o seu processo dentro da sociedade, tornando o aluno 

ser ativo de sua aprendizagem e assim um transformador da realidade de sua 

sociedade. 
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Educação do Campo e o uso das Tecnologias

Educação do campo

A educação do campo   passou a ser alvo de pensadores sociais e edu-

cadores após dois eventos:  Congresso da Associação Latino-Americana de 

Sociologia em 2005 e o Seminário Educação na Sociedade Contemporânea: 

políticas educacionais e práticas educativas. Mesa-Redonda: Políticas Educa-

cionais e Práticas Educativas que aconteceu em Curitiba no ano de 2006.

Para se compreender a discussão deste tópico é necessário mencionar a 

diferença primordial entre educação do campo e educação rural. Leite (1999) 

nos auxilia a entender a diferença no uso das terminologias, pois trabalha o 

papel do Estado e o que ele entende por rural e defasagem educacional que 

permeavam o meio rural no início do século XX, no Brasil. 

Na trajetória da educação, criou-se o homem do campo como exemplo do 

atraso, e a política educacional se organizava em conformidade com esta visão.  

Apenas nos anos de 1960, Freire modificou a prática educativa com os métodos 

de educação popular, a qual contava com o suporte filosófico-ideológico dos 

valores e o universo sociolinguístico que vinha valorizando assim a própria 

cultura rural facilitando o acesso e a aprendizagem desses grupos que eram 

esquecidos pelo Estado e pelas políticas educacionais.  (LEITE, 1999, p. 43).

Embasados nos estudos desenvolvidos por Freire; as Escolas-Família 

Agrícolas (EFAs)  iniciaram no Brasil na década de 1960 e as experiências 

das Casas Familiares Rurais (CFRs),  se estenderam para o Brasil, entre 1989 

e 1990 (ANDRADE; DI PIERRO, 2004). As EFAs e as CFRs tinham como 

foco dos seus trabalhos nos filhos dos pequenos produtores e utilizavam-se da 

Pedagogia da Alternância. Portanto, o projeto era caracterizado pela presença 
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de atividades escolares e atividades que desenvolvessem a propriedade da fa-

mília de modo a agregar sentido nas atividades que eram propostas nas salas de 

aula.

Nos anos de 1980, com o crescimento do número de ocupações e assen-

tamentos organizados pelo MST (Movimento Sem Terra), as questões educa-

cionais dos camponeses e trabalhadores rurais tornavam-se   visíveis aos olhos 

dos centros urbanos e das pessoas. A ausência de escolas dos campos e a baixa 

produção de conteúdo caracterizados para a cultura e ensino dessas pessoas 

geraram no movimento social um processo de busca por criação de meios de 

ensino a essas populações e reivindicações por uma escola de qualidade, onde 

fosse respeito as singularidades das pessoas do campo, buscando compreender 

que as políticas e as didáticas aplicadas nas escolas urbanas não obtinham o 

mesmo resultado nas escolas do campo, visto que eram vivencias diferentes 

(LEITE,1999).

O movimento social questionava o paradigma da educação rural e propu-

nha uma reforma na educação, tornando a educação rural a educação do campo, 

ou seja, ela passaria a se orientar com as políticas e práticas pedagógicas liga-

das aos trabalhadores do campo e busca por uma valorização de suas culturas, 

formas de vida. Partindo deste princípio, o movimento social se organizou jun-

to aos educadores e educandos rurais pela luta por suas terras, direitos e acesso 

a uma pedagogia que respeitasse suas histórias e seus processos de aprendiza-

gens e estivessem ao lado das suas verdadeiras necessidades (LEITE,1999).

A inserção da educação do campo na agenda política e na política edu-

cacional ocorreu a partir da LDB 9394/96, ao afirmar, em seu artigo 28, a pos-

sibilidade de adequação curricular e metodologias apropriadas ao meio rural; 

buscando assim flexibilizar a organização escolar, adequando o calendário es-

colar conforme as festividades e as necessidades do campo. A aprovação das 
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Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, ocor-

reu destacando que:

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, 
tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das 
minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pes-
queiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais 
do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que dina-
mizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições 
da existência social e com as realizações de sociedade humana (BRASIL, 
2001, p. 1).

Conforme as Diretrizes ainda existe a possibilidade de:

Propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diver-
sidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a 
gestão democrática, o acesso do avanço científico e tecnológico e respecti-
vas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos 
princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas 
sociedades democráticas (Idem, ibid., p. 25).

Os Seminários estaduais de educação do campo formam outros marcos 

das inserções do projeto na agenda política, pois os estados criaram uma coor-

denação específica para a discussão e elaboração das questões da educação do 

campo, em 2003. Estes eventos são acompanhados por diversos setores públi-

cos e também sociais, devendo ser separados momentos de fala para sociedade 

civil e representes do estado. (MUNARIM, 2008)

O Seminário foi se formando  como um espaço público para estudos, 

troca de experiências e para a elaboração de propostas e parcerias, alem disso 

exerceu uma aproximação entre os sujeitos coletivos e as instituições que se 

vinculavam à educação do campo gerando assim inconformações em algumas 

questões da educação do campo e buscando melhores condições para os edu-

candos de todos os graus de ensino. De modo que juntos foram construindo 

uma nova história para o que se entendia por educação no campo (MUNARIM, 

2008).
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E necessário destacar que Encontros e Conferências exigem organização 

e prepara do Estado em questão pois os mesmos, irão receber uma quantia 

significativa de pessoas para discutirem sobre os mesmos assuntos e serão ne-

cessárias pessoas dispostas a saberem lidar e conciliar situações para que seja 

visto o melhor para a educação do campo.  Os Congressos são vistos como 

espaços para formações continuadas e para reflexões de conjunturas, trocas 

de experiência e para criação de propostas e projetos para todos os níveis de 

ensino, dando especificidade ao conteúdo que se quer ver discutido, quando se 

trata do campo como lugar de cultura e de identidades. Evidencia o encontro 

entre a sociedade civil organizada e o Estado, possibilitado por uma conjuntura 

política de abertura governamental para o diálogo com a classe trabalhadora e 

a sociedade civil (MUNARIM, 2008).

No ano de  2004, ocorreu a criação no Ministério de Educação, da Se-

cretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), onde 

existe uma coordenação especifica para discussão sobre a educação do campo. 

Ainda, no MEC, foi organizado o Grupo Permanente de Trabalho (GPT) sobre 

educação do campo o qual elaborou um documento intitulado “Referências 

para uma política nacional de educação do campo”. Dois fundamentos princi-

pais da educação do campo foram colocados nesse documento: a superação da 

dicotomia entre rural e urbano e as relações de pertença são diferenciadas para 

o mundo. 

 Para além dos fundamentos foram colocados os  princípios da educa-

ção do campo: “a educação do campo de qualidade é um direito dos povos do 

campo; a educação do campo e o respeito às organizações sociais e o conhe-

cimento por elas produzido; a educação do Campo no campo; a educação do 

campo enquanto produção de cultura; a educação do campo na formação dos 

sujeitos; a educação do campo como formação humana para o desenvolvimen-
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to sustentável; a educação do campo e o respeito às características do campo” 

(MUNARIM, 2008, p.10).

Por fim, é  possível acentuar que a educação do campo se fortalece por 

meio de rede social, que é composta pelos sujeitos coletivos que trabalham 

com a educação do campo e que dela se aproximam e se utilizam.  Rede esta 

que é composta por ONGs, universidades, secretarias estaduais e municipais 

de Educação, movimento sindical, movimentos e organizações sociais, centros 

familiares de Formação de Alternância. Vale ressaltar a importância dos mo-

vimentos sociais dentro desta rede de apoio e luta ao movimento e defesa da 

escola do campo, sendo o mais presente deles o Movimento Sem Terra (MST) 

pois além de trabalhar com o debate da educação do campo ele atrai os sujeitos 

que buscam fortalecer essa mesma corrente e assim atuar na política de prote-

ção a cultura e a educação do campo afim de garantir a proteção e a qualidade 

da educação dos povos rurais (MUNARIM, 2008).

Escolas do campo e tecnologias 

Para pensar escolas do campo e tecnologias temos que nos situar em Pau-

lo Freire e sua teoria da abordagem dialética, onde trabalha a respeito da ne-

cessidade de politizar as relações entre a educação e as tecnologias, buscando 

desvelar os interesses políticos e econômicos dessa relação. 

Freire (2000) perguntava a serviço de quem as tecnologias estão em uso, 

a favor de quem e cotnra quem. É uma pergunta importante que deve ser res-

pondida politicamente. Por isso a importância de pensar em propostas pedagó-

gicas que levem em conta o mundo de ideias e possibilidades que são tecidos 

na relação entre escola, educadores e alunos, estes com ou sem tecnologias 

digitais.  Entender a importancia da tecnologia na escola é muito alem de saber 
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como utilizar aqueles materiais, mas sim compreender o porque estão ali, como 

chegaram e pensado a prática de como podem ser uteis para todos os envolvi-

dos na reação. 

Cabe acrescentar à reflexão de Paulo Freire (2000)  que a dimensão pro-

dutiva de qualquer equipamento tecnológico que chega nas escolas e nas nossas 

casas não é neutra. No seu processo de elaboração e fabricação são considera-

dos elementos políticos e econômicos que justificam o lucro. Essa verificação 

poderá nos levar aos caminhos que podem indicar que há mais radicalidade po-

lítica na produção de tecnologias que vão para as escolas do que propriamente 

no seu uso. 

Por conta disso ocorrem tantas disputas globais entre grandes corpora-

ções para fazer com que se efetivem projetos de “inclusão digital” nas escolas 

de tantos países, especialmente numa economia de uma república de dimen-

sões continentais como o Brasil, outro ponto central dessa constatação é que as 

próprias tecnologias, sejam digitais ou não, não são dirigidas especificamente 

para os povos do campo, tornando-os assim objetos de dificil manuseio pelos 

mesmos, ou seja, por vezes não atingem o que é buscado pelos programas de 

acesso as tecnologias nas escolas.

Pensar sobre tecnologia nas escolas do campo  demanda dois movimen-

tos importantes: primeiro, conhecer e legitimar as reivindicações dos atores aos 

quais se voltam essas propostas. Segundo, buscar o conhecimento já acumula-

do sobre o papel das tecnologias na educação, seja no contexto das escolas do 

campo, onde as abordagens são ainda incipientes, como também nas escolas da 

cidade (FREIRE, 2000).
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Considerações Finais 

Com o crescente uso da tecnologia pelas novas gerações,foi notável a ne-

cessidade da busca pelo uso e aperfeiçoamento do uso de tais artifícios, como 

ferramentas de suporte para os estudos nas escolas no territorio brasileiro, pois 

estão cada vez mais proximas da realidade dos nosso educandos.  Por conta dis-

so, vem sendo buscado forma de se trabalhar questões ligadas as didáticas esco-

lares  com o auxilio da tecnologia. E o  seu uso nas escola promove mudanças 

na rotina das aulas, possibilita aos alunos e professores que pesquisem, conver-

sem e interagem nas trocas de informações, e possibilita o desenvolvimento do 

aprendizado técnico muito importante para o domínio do manuseio de recursos 

tecnológicos, facilitando assim o protagonismo do aluno em seu aprendizado. 

A escola tem a função e a capacidade de examinar profundamente as no-

vas condições criadas pela tecnologia onde o sujeito interage com o “mundo”, 

havendo uma aproximação com as técnicas e construindo projetos de ensino 

aprendizado aliado as tecnologias incluindo na vida dos alunos. Quando se tra-

tando de escolas do campo, este cenário por vezes pode se parecer mais distan-

tes, no entanto é necessario que sejam trabalhados as midias digitais nos meios 

do campo, visto que as distâncias de informações são menores atualmente.

Diante do aspecto dicotômico em relação à educação do campo e à cida-

de, entende-se a necessidade da aplicação de uma política inclusiva para as tec-

nológica nas escolas do campo, para que possa dar início a um processo de rup-

tura com a visão de atraso. Um exemplo a se pensar é o isolamento geográfico 

das escolas do campo e o distanciamento da cultura tecnológica na educação. 

Deste modo a utilização das tecnologias nestas escolas tem o potencial de con-

tribuir para a diminuição da situação de isolamento e permitir a comunicação e 
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a interação com outras escolas congéneres e parceiros da comunidade.  Tratan-

do-se de uma valorização da inclusão digital  e cultural no intuito de favorecer 

uma educação de qualidade aliada às tecnologias atuais.
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CAPÍTULO 7

EDUCAR NA ERA DIGITAL: 
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PARA PROFESSORES
E ESTUDANTES

Pablo Kristian Trindade Campos
Eliana Márcia dos Santos Carvalho
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Considerações Iniciais

Este estudo busca compreender o papel das novas tecnologias na educa-

ção e analisar a formação de leitores na Era Digital, destacando os desafios e as 

múltiplas possibilidades do fazer pedagógico.

Nos dias atuais, inúmeras transformações estão ocorrendo em nossa so-

ciedade e interferem diretamente nas relações humanas, tanto no campo pro-

fissional quanto no pessoal. Sendo assim, diante tais alterações sociais, novos 

padrões de vida estão surgindo sobretudo com o apoio de outros meios de in-

formação e comunicação. Com esta nova sociedade vêm outros modelos de 

família, diferentes formas de trabalho, novos conflitos e, consequentemente, 

uma forma modificada de pensar e agir.
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Numa perspectiva educacional, a globalização influenciou a forma de es-

truturar a pedagogia escolar e desenvolver o trabalho docente. Envolvida nesse 

processo, que está acontecendo em todo o mundo, está a revolução científi-

co-tecnológica, cujos reflexos também são perceptíveis na sala de aula. Para 

muitos gestores e professores, os desafios da escola devem ser enfrentados por 

meio do uso das tecnologias de informação e comunicação. A “aura de magia” 

que os cerca evidencia sua fetichização. Acredita-se na sua capacidade de de-

sencadear mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, bem 

como de minimizar o distanciamento entre as práticas escolares e as demais 

práticas sociais de docentes e discentes.

Em um contexto histórico, especificadamente datando por volta de 1950, 

ocorreu o processo de industrialização no Brasil. Naquela época, as pessoas 

iam à escola para aprender a ler artificialmente, de forma mecanizada, o que 

só lhes permitia trabalhar nas fábricas. Isso se resumia a apenas saber ler o al-

fabeto, fazer a separação de sílabas, reconhecer grupos de letras, para só então 

chegar ao texto, conforme (PEREIRA, 2013, p.22).

A nova realidade das instituições de ensino no Brasil, demonstra a ne-

cessidade de uma melhor adaptação com o atual cenário da educação básica. 

As aulas virtuais devem mudar a dinâmica de aprendizado, exigindo maior 

comprometimento e paciência. Por outro lado, estas aulas viabilizam a melhor 

interação entre os estudantes, pais e professores em tempo de distanciamento 

social, como na Pandemia de Coronavírus Sars-CoV-2, causador do COVID-19 

(CAMPOS; COUTO, 2022).

Atualmente, a escola tem outro papel, não apenas formar leitores capazes 

de decifrar letras, mas também formar leitores crítico-reflexivos. E, para isso, 

é preciso transformá-lo em um espaço capaz de formar indivíduos que se reco-

nheçam como agentes transformadores da sociedade.
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Uma instituição escolar transformadora é uma escola plenamente cons-

ciente de seu papel social e político na luta contra as desigualdades econômicas 

e sociais, e que, por estas razões, trabalha corretamente para ofertar às classes 

populares, por meio de um ensino de excelência, as ferramentas que lhes pro-

piciem alcançar amplas condições e participação cultural e política e de reivin-

dicação para melhorias sociais (SOARES, 1996, p.73).

Tecnologias Digitais Educacionais

Para melhor compreender a tecnologia educacional, torna-se necessário 

conceituar e compreender o termo tecnologia. Conforme Kenski (2012, p.19) a 

tecnologia “é um conjunto de ferramentas e as técnicas que correspondem aos 

usos que lhes destinamos em cada época”. A mesma autora acrescenta que, as 

tecnologias existem desde o início da civilização sendo utilizadas em várias 

áreas da vida humana.

Masetto (2011, p.144) coloca que a tecnologia “somente terá importância 

se for adequada para facilitar o alcance dos objetos e se for eficiente para tan-

to”, sendo considerada com isso, para a utilização de tecnologias que transfor-

mam o comportamento, o modo de vida, as formas de informação, de acesso e 

produção de conhecimento e os processos de comunicação do homem.

Desta forma, entende-se que todas as tecnologias (como o jornal impres-

so, o livro, o rádio, a televisão, o computador e outros aparelhos sendo digitais 

ou não) que permitem a transmissão do conhecimento, são consideradas tecno-

logias educacionais, fazendo parte do processo ensino-aprendizagem (BRITO; 

PURIFICAÇÃO, 2008). 

No Brasil, a tecnologia digital educacional surgiu na década de 1980 com 

popularização da internet, e era compreendida como relação entre tecnologia 
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e a educação. E tinha como premissa a utilização desta tecnologia nas escolas, 

visando melhorar o ensino e resolver muitos dos problemas relacionados à edu-

cação.

Assim, a partir da adoção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional - LDB (Lei nº 9.394/96), muitos outros programas destinados para o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC na educação foram 

desenvolvidos, como a criação do Programa Nacional de Tecnologia Educa-

cional – Proinfo (Portaria nº 522/1997 e Decreto n° 6.300/2007) e a aprovação 

do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014). Ainda na LDB, em seu 

art. 32, tem-se que a formação básica do cidadão realizada por meio do ensino 

fundamental deve ser mediante a compreensão da tecnologia. Em soma, no art. 

80 apresenta uma grande inovação no que se refere ao uso das TIC na educa-

ção, possibilitando o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino.

O ensino a distância não é novidade no cenário brasileiro, ao passo que 

o desenvolvimento das TIC na educação tem sido incentivado pelo governo, 

reconhecendo a Educação à Distância como método de ensino. No entanto, 

é verdade que a educação brasileira antes da pandemia era em grande parte 

presencial, e como alunos e professores tiveram que se adaptar rapidamen-

te, só expôs ainda mais as desigualdades socioeconômicas entre os alunos e a 

formação insuficiente nas instituições de ensino, especialmente públicas, para 

introduzir esta modalidade como meio de continuidade das atividades durante 

a pandemia.

A utilização das ferramentas de comunicação permite estimular um 

processo de mudança de postura tanto do professor quanto do aprendiz. Para 

aprender de forma online, o aprendiz precisa apresentar características como: 

iniciativa, motivação, autodisciplina e autonomia, conforme apresentado por 
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Campos e Couto (2022). A tecnologia digital educacional, nesse caso, propi-

cia a aquisição de novos conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e 

valores necessários à melhoria da qualidade de vida, a participação social e a 

autonomia no processo de aprender.

Desafios para Educar no Século XXI 

A qualidade na educação corresponde ao uso, nem sempre criativo e efi-

ciente, de recursos tecnológicos que favorecem a atratividade dos ensinamentos 

“oferecidos” aos alunos ou aprendidos por eles sem interferência significativa 

do professor. 

Para que a escola tenha um papel de construtora do conhecimento na so-

ciedade, é necessário, portanto, uma formação conjunta e de qualidade. Porque 

a escola sozinha não pode fazer tais transformações. Segundo Campos e Nas-

cimento (2007, p.76-77), 

[...] a mudança deve partir da equipe escolar, que por sua vez deve pro-
mover práticas condizentes com seus discursos, para isso, a ação conjunta 
entre a comunidade escolar é necessidades e os órgãos competentes que 
são responsáveis   pelo funcionamento e garantia da educação de qualidade.

Então, a escola, os docentes, a família e os órgãos superiores responsá-

veis pelo funcionamento da unidade devem trabalhar juntos para garantir essa 

tão sonhada educação de qualidade.

Observa-se que um dos papéis da escola é ensinar o sistema de escrita, 

propondo condições de desenvolvimento para que os alunos compreendam e 

produzam textos tanto orais quanto escritos. E isso deve acontecer desde os 

primeiros anos de escolaridade. 

Diante disso, espera-se que os professores planejem atividades de escrita 

que favoreçam a aprendizagem da escrita alfabética e, ao mesmo tempo, pos-
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sibilitem o acesso a diferentes tipos de textos de forma a garantir sua entrada 

e permanência em diversos ambientes no que se refere a ter sua alfabetização 

completa. Uma forma de pensar a conciliação dessas duas tarefas são os pro-

jetos de produção e interpretação, segundo Lerner (2005, p.2), quando afirma 

que: “ações para um propósito comum e com a organização dos estudos com 

metodologias orientadas a projetos, permite também aos alunos resolver outras 

dificuldades que lhes permitem desenvolver o autocontrolo na leitura e na es-

crita”.

Dessa forma, compete à escola desenvolver e articular as diversas pos-

sibilidades de atividades que proporcione aos alunos o desempenho completo 

de suas habilidades e que estas sejam exploradas sequencialmente no decorrer 

do ano letivo, pois, como é sabido, desenvolver propostas e projetos esporadi-

camente não é suficiente para eliminar os analfabetos funcionais. Ou seja, não 

são suficientes para formar leitores competentes nos primeiros anos do ensino 

fundamental, segundo o referido autor.

Nos dias atuais, as escolas disponibilizam de diversos recursos visando    

a qualidade do ensino e garantir que essa aprendizagem ocorra com eficiência 

nos primeiros anos de escolaridade. Um desses recursos são os programas de 

formação continuada de alfabetizadores. 

Os Programas ocorrem seguindo quatro eixos de atuação: 

I - Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e 

seus orientadores de estudo.

II - Materiais Didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jo-

gos e tecnologias educacionais.

III - Avaliações sistemáticas.

IV - Gestão, mobilização e controle social.
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Com esses eixos, serão desenvolvidas ações que contribuam para a apren-

dizagem das crianças no ciclo de alfabetização. O objetivo do programa é que 

crianças de até oito anos tenham compreensão de leitura e escrita; domínio das 

correspondências grafofônicas1, embora dominem poucas regras ortográficas e 

conhecimentos morfológicos.

Além do apoio prestado à escola pelos programas oferecidos pelo gover-

no, ela deve oferecer ambientes agradáveis   que favoreçam a prática da leitura, 

fomentando momentos de interação leitora entre escola, família e comunidade. 

O educador, por sua vez, deve fazer da pesquisa e da formação contínua um 

fomento aliado à sua prática, tornando-a sempre reflexiva. Vê-se, então, que 

quando há mudanças em determinadas ações da escola e dos envolvidos no 

processo de formação de leitores, ocorrem boas transformações.

Tecnologias Digitais no Processo de Leitura e                    
Escrita

Sobretudo nos últimos anos, a educação passou a vivenciar o surgimento 

de novos meios de interação tecnológica entre o professor e a turma. Com o 

advento das novas tecnologias digitais, diversas possibilidades foram lançadas, 

e com elas trouxeram aos professores o desafio de se adaptar e explorar essa 

realidade que se torna indispensável a cada dia e que se faz imprescindível                    

á vida e integração social.

Na web o ambiente real é facilmente simulado, e é ideal para a interação 

do leitor com o autor, mantendo assim esse contato direto, a troca de informa-

ções é simultânea e essencial para a formação do novo professor e consequen-

temente do novo leitor, ampliando sua visão de mundo para a nova educação. 

1 Correspondência grafofonêmica ou correspondência grafofônica define as relações de correspon-
dência entre letras (grafemas) e sons. Os sons ocorrem na modalidade oral da linguagem. As letras 
ocorrem na modalidade escrita da linguagem (SILVA, 2022).
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No entanto, não se pode ignorar que as escolas não dão o suporte necessário 

para que o professor possa se aprimorar, afinal, a educação não se faz indivi-

dualmente e esse é um tema para reflexão. Muitas vezes falta profissional ade-

quado para o ensino, por omissão dos gestores.

 Ainda que grande parcela dos jovens hoje tenha acesso à internet, po-

de-se considerar que são poucos os que leem regularmente, o fato de estarem 

conectados não significa que estejam lendo as informações corretamente, e esse 

fator influencia não só na leitura, mas também na escrita.

O ponto chave da questão não são os alunos, e sim os professores e as ins-
tituições de ensino, quanto mais resistentes, mais atrasos terão na evolução 
educacional e os prejuízos não só se concentram no aprendizado do aluno, 
mas também na capacitação do educador. Podemos analisar algumas evo-
luções que ocorreram nas metodologias de ensino nos últimos anos como 
um reflexo do que virá, graduação a distância, cursos on-line, avaliação não 
presencial, provam que as mudanças podem ser feitas com sucesso, e que 
depende da vontade das instituições em mudar, o fato é que àquelas que 
se adequarem a essa nova realidade e promoverem a interação professor 
x aluno além da sala de aula vão se destacar e se tornarem referência de 
inovação. (SILVA, 2015). 

No entanto, segundo Sabino, “o principal é se expressar bem, e que a lin-

guagem seja eficaz e eficiente para transmitir determinada ideia” (1985, p. 6). 

Nesse sentido, não basta dominar as regras gramaticais e escrever corretamente 

ortograficamente se não tiver argumentos e pensamentos críticos que sejam 

capazes de boa produção ou mesmo expressão.

Nesse contexto, pode-se entender que as novas mídias, além de propor-

cionar um novo mundo, fazem com que o aluno pense mais rápido e se expres-

se mais. A partir de então, cabe ao educador utilizar esse artifício para poder 

moldar e aprimorar o potencial de seus educandos, formando assim indivíduos 

com bom senso crítico e preparados para as mais diversas situações.

Os livros físicos não devem ser descartados, mas sim se adaptar ao novo. 

O professor é o principal agente nesse processo de aquisição da leitura e da es-
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crita. Se o aluno não consegue transmitir o que lê, pode ser que essa dificuldade 

esteja nos gêneros textuais que não são relevantes, ou que não correspondem 

à realidade daquele aluno, tornando-se pouco atrativos para ele, acabando no 

desinteresse pela leitura.

Ao dar aos alunos a oportunidade de conhecer os diferentes gêneros atra-

vés da mídia, eles terão grandes possibilidades de aproveitar melhor os con-

teúdos propostos. Partindo da ideia de que o educador deve criar diferentes 

estratégias para envolver o aluno, Irandé (2003) afirma que:

A leitura envolve diferentes processos e estratégias de realização na depen-
dência de diferentes condições do texto lido e das funções pretendidas com 
a leitura, ou seja, existem várias maneiras de ler diferentes textos, estes por 
sua vez são relativos cada um atende a um fim prático (IRANDÉ 2003, p. 
77).

O avanço dos métodos e técnicas digitais não é uma mera possibilidade 

hoje, mas uma realidade que bate à porta da educação e principalmente da vida 

dos jovens da chamada “geração digital”. 

[...] o sucesso da leitura depende da seleção do texto, este deve correspon-
der às necessidades do público leitor tanto em relação ao tema quanto ao 
que se pretende absorver durante a leitura. (IRANDÉ, 2003, p. 77).

Embora seja um desafio para os professores se adaptarem e buscarem 

o melhor para seus alunos, não é possível a instituição adotar o novo sem a 

ajuda dos gestores e do governo. É fundamental que a instituição prepare seus 

professores e, mais do que isso, dê todo o suporte necessário para que funcione 

corretamente e alcance o objetivo proposto no planejamento.

Há percepção de que o mundo está passando por transformações e que a 

forma de ensinar ainda está ultrapassada, e que existem outras áreas que estão 

em constante processo de desenvolvimento e inovação, sendo assim, é impor-

tante encontrar novas formas de melhorar o ensino. 
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A organização e seriedade na implementação das TIC na educação con-

tribuem para a formação de alunos mais comprometidos com a sua aprendiza-

gem. Portanto, cabe aos profissionais da educação criar condições favoráveis   

para o surgimento desse processo. Estabelecer um ambiente propício onde o 

aluno possa realizar suas atividades.

Por outro lado, o trabalho pedagógico utilizando o computador, como 

um dos símbolos da tecnologia, leva o aluno a se tornar o centro do proces-

so de ensino, consequentemente, consolidando seu aprendizado e construindo 

seu próprio conhecimento. Aliada ao computador, a Internet “(...) possibilita a 

utilização de textos, sons, imagens e vídeos que subsidiam a produção do co-

nhecimento. Além disso, a Internet proporciona a criação de ambientes ricos, 

motivadores, interativos, colaborativos e cooperativos” (BEHRES, 2000).

Diante disso, o professor passa a ser o agente propulsor e mediador des-

se processo que terá um papel muito importante, tendo a capacidade de abrir 

novas janelas para a construção e reconstrução do conhecimento, por meio de 

um tratamento adequado dos conteúdos básicos propostos pela escola, devido 

às inovações tecnológicas encontradas na sociedade atual e transformar o pro-

cesso de ensino e aprendizagem mais significativo e progressivo por meio da 

adoção de novas metodologias no ambiente escolar.

Considerações Finais

Ao longo do tempo, a educação passou por diversas mudanças, cabendo 

ao educador se adaptar a essas situações, porém, para que essa conexão seja 

possível, é necessário que a escola dê suporte para que se adaptem à essas 

transformações sociais. É visível que é a partir dos espaços escolares que é pos-

sível a busca pela construção do conhecimento e mais que isso, as instituições 

devem efetivamente cumprir esta oferta com qualidade e iguais possibilidades.
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Com o fenômeno da globalização, houve o surgimento de novas tecnolo-

gias, por exemplo, computadores e internet, que permitem ao aluno ter acesso 

simultâneo a obras e a diferentes autores. 

Para tanto, o ensino por meio de tecnologias tende a se difundir exponen-

cialmente, sobretudo depois do estabelecimento temporário das aulas remotas 

na pandemia de COVID-19. Os desafios foram, e ainda são, variados devido 

à mudança cultural no ensino, no entanto, as tecnologias, quando bem empre-

gadas, proporcionam uma maior integração entre o conteúdo curricular com as 

experiências cotidianas dos estudantes. Cabe ao professor se manter atualizado 

com os modelos didáticos atuais e, consequentemente, aplicá-los em sala de 

aula.

Pode-se considerar que o uso do computador nas escolas vem crescendo, 

e rompendo barreiras no ensino, corroborando para um desempenho escolar 

satisfatório, tanto para o educando como para o educador, que através dessa fer-

ramenta consegue uma boa evolução dentro e fora da sala de aula, preparando 

o indivíduo para exercer conhecimentos tecnológicos e ter uma formação para 

a vida.

Nesta pauta da tecnologia como elemento de emancipação, cabe destacar 

a existência de uma linha tênue que separa o uso que aprisiona da possibilidade 

que liberta. Observa-se muito uma má utilização da tecnologia digital nos mais 

diversos contextos educacionais e sociais que implica em uma dependência 

que limita e “atrofia” o desenvolvimento integral do educando. Desta forma, 

a utilização de ferramentas digitais precisa ser planejada e dosada para possi-

bilitar dinamismo e autonomia do estudante no ensino e, ao mesmo tempo, é 

importante o professor apontar outros caminhos que independa das TIC para a 

busca do conhecimento.
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