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RESUMO  

A realidade do ensino/aprendizagem das artes visuais dentro dos espaços dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologias (IFs) no Brasil ainda possuem 

especificidades que necessitam de investigações mais específicas que oportunizem 

compreender as relações entre educação, trabalho e arte.  As políticas educacionais 

sofrem constantemente com alterações e imposições de forças burguesas e, na atualidade 

neoliberais que modificam profundamente os fundamentos da educação pública. Estas 

influências também impõem alterações no espaço da formação profissional dentro 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no Brasil e, 

consequentemente acarreta demandas para o componente curricular arte no ensino médio 

integrado. Neste sentido esta tese tem como questão investigativa principal compreender 

quais seriam as fundamentações para um ensino/aprendizagem de artes visuais que 

auxiliem no questionamento e processo de desconstrução de uma educação burguesa, 

neoliberal e voltada para o mercado. O capítulo inicial traz considerações acerca do 

conceito de trabalho, com base em Marx e Lukács, compreendendo tal conceito em sua 

base ontológica e capitalista. Também são estudados os modos de trabalho das 

populações originárias brasileiras e das organizações quilombolas que tentam elaborar 

sentidos distintos para o trabalhar. O segundo capítulo trata da relação entre trabalho e 

educação trazendo o percurso histórico das lutas e desafios dos/as trabalhadores/as em 

relação a educação, formação e trabalho. Aproximando a pesquisa da realidade dos IFs, 

o terceiro capítulo investiga a história e disputas das políticas públicas educacionais sobre 

o ensino médio integrado e as implicações no ensino de artes visuais. Compreendendo a 

realidade do ensino/aprendizagem em artes visuais o quarto capítulo identifica quais 

seriam os gritos, gretas e semeaduras para se contemplar uma atividade docente OUTRO 

dentro dos IFs. 
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ABSTRACT 

The reality of the teaching/learning of visual arts in the Federal Institute of Education, 

Science and Technology (IFs) in Brazil still has some specificities that need specific 

investigation to understand the relationship between Education, work and art. The 

Educational politics constantly suffer with changes and impositions from bourgeois 

forces and, nowadays, from the neoliberal’s politics that profoundly change the 

foundations of public education. These influences also impose changes in the professional 

training field inside the Federal Institute of Education, Science and Technology (IFs) in 

Brazil and, consequently, create demands for the curricular art component in integrated 

high school. In this sense, this thesis’s main investigative question is to understand what 

the fundamentals for a teaching/learning of visual arts that helps to question and process 

the deconstruction of bourgeois, neoliberal and oriented for the market education are. The 

first chapter has considerations about the concept of work, based on Marx and Lukács, 

and it understands such concept in its ontological and capitalistic basis. The working 

methods of the original Brazilian populations are also studied, as well as the quilombola 

organizations that try to elaborate different meanings for the work. In the second chapter, 

the relations between work and education that show the historical journey struggles and 

challenges of the workers in relation to education, training and work can be found. 

Bringing research closer to the IFs reality, the third chapter explores the history and 

disputes of the educational public politics in relation to the integrated high school and the 

implications for the teaching of visual arts. Understanding the reality of the 

teaching/learning of visual arts, the fourth chapter identifies what the cracks and seeds to 

contemplate another teaching practice inside the IFs are.  
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INTRODUÇÃO – INDAGAÇÕES PERSISTENTES 

As linhas que se iniciam têm como finalidade compor um breve memorial introdutório 

referente aos fatores que motivaram o processo investigativo realizado. Retornar ao 

campo da pesquisa e executar uma investigação de doutoramento foi certamente colocar-

se no desafio de tentar compreender questões que estão em nosso redor. A pesquisa 

perseguia a possibilidade de um olhar mais atento para as indagações que emergem do 

campo profissional e vivencia, tendo como intenção perceber o que nos cerca. 

É possível dizer de início que a escolha por ser professora de arte não foi algo apaziguado. 

O ser docente, que hoje creio existir em mim, não se expôs durante os processos de 

graduação, nem mesmo nas experiências primeiras, lecionando arte em escolas de ensino 

fundamental. Sua presença me é detectada justamente ao realizar trabalhos em um espaço 

desafiador para a arte: no ensino médio integrado à educação profissional. 

No Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFETES), atuando 

como professora substituta de arte, entre 2006 e 2008, começo uma carreira docente 

cercada de questionamentos e incertezas, devido a certa indiferença com relação à arte 

nesse espaço. Formas de menosprezar a disciplina evidenciada na reduzida presença da 

arte no currículo, pela necessidade recorrente de justificar a importância da arte para a 

formação profissional e cidadã, debater a presença da arte e afirmar os saberes da arte 

como direito formativo para os adolescentes, jovens e adultos foram por mim desafios 

vivenciados. 

A pesquisa de mestrado, realizada entre 2010 e 2012, teve o propósito de compreender 

quais seriam as relações do ensino da arte na formação do jovem trabalhador e na 

integração do currículo preconizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (IFES antigo CEFETES) campus Vitória. Também com um 

viés de advogar pela arte, tal pesquisa demonstrou que para a comunidade escolar do IFES 

havia uma compreensão positiva acerca da arte e da sua importância formativa e alguns 

entrevistados (gestores, docentes e alunos) conseguiam verificar algumas relações entre 

os saberes da arte e o mundo do trabalho, as contribuições para uma formação cidadã, 

bem como uma possibilidade, ainda pouco explorada, de integração curricular com outros 
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saberes. Contudo, também foi possível identificar nessa investigação que a arte se 

encontrava ainda em estado de marginalidade ante os outros saberes que compõem o 

currículo do ensino médio integrado. Diante de uma subvalorização de seus saberes em 

detrimento de outros, a pouca disponibilidade da gestão em valorizar a arte e a carga 

horária irrisória, sendo alguns dos elementos explicitados na pesquisa que consideraram 

a arte como um saber ainda precarizado, a importância da arte estaria mais no discurso 

do que aplicado em práticas e formas de consolidação dessa componente curricular no 

campus. 

Tais estudos iniciados no mestrado, revisitados agora com uma perspectiva 

questionadora, creio que padeciam de uma visão mais crítica e histórica das ações que 

influenciam e podem servir de formas perpetuadoras do componente curricular arte no 

espaço marginal desse curso integrado, compreendo que esse iniciar serviu de etapa para 

elucidar algumas questões e propiciar o surgimento de tantas outras. 

Findado o mestrado, e novamente em 2013 como professora substituta agora no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), permanece o desejo de 

continuar a pesquisa e tentar perceber e explorar outras complexidades dessas instituições 

e do ensino/aprendizado1 da arte nos cursos integrados. Realizo escritos apresentados em 

congressos e registrados em anais que sempre relacionam ensino/aprendizagem da arte, 

ensino médio integrado refletindo sobre os IFs. 

Especificamente o ano de 2016 trouxe consigo grandes inquietações. Com a abrupta 

mudança governamental que destituiu um governo democraticamente eleito e trouxe ao 

poder um grupo político que propunha profundas alterações na educação de nível médio, 

inicia-se uma luta, com debates e proposições de alteração curricular dos cursos de nível 

médio. 

Tal processo principiou em 2013, com o encaminhamento do Projeto de Lei nº 

6.840/2013, que previa uma reestruturação do currículo, dividido por áreas do 

conhecimento (linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas). Em 

2015, foi lançado um processo de estruturação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que já seria organizada por áreas de conhecimento e, em 2016, foi apresentada 

 
1 Será utilizado o termo ensino/aprendizagem com a barra (/) para que seja compreendida a impossibilidade 
de desassociar ensino de aprendizagem. 
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a reforma do ensino médio (atual Lei nº 13.415/2017). Partindo de uma medida 

provisória, com pouco diálogo, pretendeu-se reformar o ensino médio brasileiro, 

inicialmente retirando a obrigatoriedade dos componentes curriculares arte, educação 

física, sociologia e filosofia. 

A justificativa para tal retirada seria o currículo engessado e inchado com muitas 

disciplinas e também a compreensão de que o ensino médio possuiria duas funções 

primordiais: formar para o mercado de trabalho ou auxiliar os alunos na aquisição de 

conteúdos, para conseguir uma vaga universitária. Uma visão mais ampla sobre essa fase 

final da educação básica que compreende as culturas juvenis, a formação para a vida e o 

preparo para o exercício da cidadania (este previsto na Lei de Diretrizes e Bases LDB — 

1996, mas com uma visão necessária de ser questionada sobre o que seria esse “cidadão) 

não fazem parte das demandas mercadológicas que governam o Brasil atualmente e 

impuseram tal reestruturação educacional. 

Camus (2005) trata do absurdo com base no mito de Sísifo, no herói do absurdo, naquele 

que empreende esforços em uma luta cujo fim já estaria determinado. Por vezes, o 

trabalho do/a2 docente brasileiro/a de arte assemelha-se a esse herói do absurdo. Com 

esforços, debates, programas de pesquisa, licenciaturas, produção acadêmica, tenta-se 

promover uma valorização da arte e da educação artística, por vezes nos sentimos seguros 

e vitoriosos e, posteriormente, vemos vir abaixo nossa pedra. Mediante demandas e 

proposições de agências monetárias (Banco Mundial, FMI), de organizações 

internacionais (OCDE), de avaliações externas (PISA), de rankings, da desvalorização da 

educação brasileira em si, das negociatas para obter as verbas públicas educacionais, entre 

outras, parece-nos que todo um esforço é desconsiderado e apagado violentamente. 

Ao longo do processo histórico, legislar a favor da arte na educação brasileira foi o 

esforço de Sísifo. De acordo com Barbosa (2012), na década de 1970, promoveu-se a luta 

para ter obrigatoriedade da arte na educação básica e, nos anos 1990, ocorreu o embate, 

para que, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a arte ainda estivesse presente nas escolas 

e currículos. Em 2016, sucedeu novo enfrentamento que nos fez passar pela hora da 

consciência e da necessidade de compreender o porquê dessa fragilidade da arte na 

educação. Alguns sinais já eram visualizados devido às demandas que são cada vez mais 

 
2 Na escrita desta tese, será utilizada a barra (/) para compreender todos as identidades de gênero para 
além da lógica binária de masculino e feminino. 



11 
 

imputadas ao ensino médio – maior destinação do ensino médio à formação para o 

mercado de trabalho; priorização de conhecimentos para o ingresso nas universidades ou 

para a realização de avaliações nacionais e internacionais (PISA); demandas do capital 

representado pelas interferências e indicações do Banco Mundial e outras entidades na 

educação dos países; uma educação cada vez mais tecnicista; pouca valorização dos 

saberes artísticos e culturais nos espaços escolares e na sociedade; o discurso neoliberal 

imerso na educação; e o desconhecimento das contribuições dos saberes da arte para a 

formação do jovem; entre outros. 

Percebemos que tais demandas citadas acarretam uma consolidação de um projeto 

educacional retrógrado que pouco beneficia a arte e a sociedade. De acordo com Ianni 

(2005): 
Mas é importante relembrar, neste ponto, que os sistemas de ensino 
estão sendo modificados radicalmente, desde que o Banco Mundial 
(Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD) 
inicia e desenvolve um programa de alcance mundial, propondo, 
induzindo e orientando a reforma dos sistemas de ensino de primeiro, 
segundo e terceiro níveis, em cada um e em todos os países do mundo. 
Em diferentes graduações, naturalmente, tendo-se em conta as 
peculiaridades sociais e as tradições de cada país, o Banco Mundial tem 
sido o agente principal na definição do caráter “economicista”, 
“privatista” e “tecnocrático” da reforma dos sistemas de ensino nos três 
níveis em curso na maioria dos países, desde os anos de 1950 do século 
XX e entrado pelo século XXI. Reduzem-se, ou mesmo abandonam-se, 
os valores e os ideais humanísticos de cultura universal e pensamento 
crítico, ao mesmo tempo em que se implementam diretrizes, práticas, 
valores e ideais pragmáticos, instrumentais, mercantis. (Ianni, 2005, p. 
32) 

Para a compreensão desses tempos, o mito de Sísifo é uma expressão clara. Ao longo da 

história do ensino da arte no Brasil, tentamos primeiramente como docentes de arte entrar 

no jogo do sistema, iniciando alguns embates e cedendo em outros tantos. Inserindo-nos 

nessa teia, tardando uma possível desconsideração do artístico na educação, promovendo 

diálogos, demonstrando para a comunidade escolar as contribuições da arte na educação 

e seduzindo com os saberes da arte, até que, em um determinado momento, fomos 

confrontados com a realidade de um sistema que justifica suas falhas, culpabilizando o 

docente, a gestão, o jovem, e não se consegue ter uma visão mais global e abrangente do 

que acontece nas escolas médias brasileiras. 

Nossa pena, como a de Sísifo, seria o perpétuo esforço de reafirmar a importância da arte 

na formação educativa da população juvenil brasileira? De tempos em tempos, assim 

como Sísifo, a pedra rola abaixo e se perdem o ânimo e o sentido do esforço. 
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Vê-se o rosto crispado, a face colada à pedra, o socorro de uma espádua 
que recebe a massa recoberta de barro, e de um pé que escora, a 
repetição na base do braço, a segurança toda humana de duas mãos 
cheias de terra. Ao final desse esforço imenso, medido pelo espaço sem 
céu e pelo tempo sem profundidade, o objetivo é atingido. Sísifo, então 
vê a pedra desabar em alguns instantes para esse mundo inferior de onde 
será preciso reerguê-la até os cimos. E desce de novo para a planície. 
Vejo esse homem redescer, com o passo pesado, mas igual, para o 
tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora que é como uma respiração 
e que ressurge tão certamente quanto sua infelicidade, essa hora é 
aquela da consciência. (...) Se este mito é trágico, é que seu herói é 
consciente. Onde estaria, de fato, a sua pena, se a cada passo o 
sustentasse a esperança de ser bem-sucedido? (Camus, 2005, p. 110) 

Nessa Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017), que tem como viés as demandas 

neoliberais, o que foi debatido acadêmica e socialmente foi desconsiderado. O debate 

sobre a permanência obrigatória do ensino de arte nas escolas de nível médio foi uma das 

pedras caídas que demandaram esforços para ser reerguida. Inserido num texto legislativo 

dúbio e escamoteador (estratégica recorrente do neoliberalismo educacional que usa 

palavras confusas para não explicitar o que, na prática, se pretender aplicar), a lei em si 

tem uma preocupação mais econômica do que organizar a educação de forma mais 

democrática, qualitativa e diversa3. Ainda se mantém a obrigatoriedade do componente 

curricular arte, mas como uma prática educativa, não necessariamente contemplada em 

toda educação básica, fator que pode impulsionar esse saber para um lugar ainda mais 

marginal dentro das escolas. 

Para além da luta pela manutenção da arte na educação básica, o ano de 2016 também 

propiciou um passo importante para o início de uma relação de proximidade e 

reconhecimento entre nós professores/as de arte dos IFs. Agora já como professora 

concursada, trabalhando no IFSP campus Capivari, proponho com um grupo de 

professores de IFs de outros estados a realização do I Encontro Nacional de 

Arte/Educadores dos IFs. Participando da organização do encontro, pude perceber que 

muitos dos colegas que ali estavam pouco tempo de IFs (a maioria havia entrado por 

 
3 Destaco aqui a nomeação dada à Lei 13.415/2017: Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação 
de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
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concursos entre 2012 e 2016) desconheciam as fundamentações históricas, políticas e 

culturais que permeiam essas instituições centenárias.4 

Dúvidas sobre o que seria uma integração curricular, quais as prerrogativas que 

fundamentam o ensino médio integrado e como fazer tal integração dos saberes também 

eram possíveis de notar. Contudo, esse grupo possuía uma vontade de realizar um trabalho 

que pudesse contribuir na formação dos jovens, disputar espaços para a arte em seus 

campi, dialogar com outros saberes e realizar projetos de pesquisa e extensão em arte. 

Conhecer e reconhecer-se nos desafios, enfretamentos, conquistas e trajetórias foram as 

aprendizagens em mim fixadas durante os três dias de encontro. 

A partir desse encontro, criou-se uma rede de trocas que nos foi (e ainda nos é) muito 

importante durante os angustiantes momentos trazidos pela Reforma do Ensino Médio no 

Brasil e a provável retirada da obrigatoriedade do componente curricular arte. Foi possível 

observar várias ações realizadas em diversos campi dos IFs pelo Brasil, a ocupação de 

alguns deles por estudantes secundaristas, rodas de conversa e debates, no intuito de 

disputar a narrativa ante a propaganda sedutora do Ministério da Educação (MEC). 

A reforma que se propunha tinha projetos internacionais como referência (destacando 

uma relação perpetuada de dependência e subserviência brasileira ante o que é 

estrangeiro, em geral supervalorizado) e propagava a liberdade de escolha e a autonomia 

do jovem em construir seu caminho educacional. Tal discurso trazia-me um incômodo 

porque, certa da distância entre o que se propagava e a realidade concreta – constatado 

por estudos de Teodoro (2011), Ravitch (2011) e Boia (2003) –, a sedução junto aos 

jovens estava surtindo um g ande efeito. Para o meu ser pesquisador, a inquietação estava 

em tentar compreender o porquê dessa reforma, a quem ela servia e quais intenções havia 

por detrás dessa imagem ilusória e vendida como a salvação. 

Em 2017, inicio o doutoramento em Educação Artística na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto. Apresento aqui um dos paradoxos da vida. Para mim, foi 

necessário atravessar o atlântico e localizar-me diretamente nas terras do histórico 

colonizador, para perceber as implicações coloniais nos processos educativos, na 

 
4 Os IFs nasceram como Escolas de Aprendizes e Artífices em 1909 com a construção de 19 escolas espalhadas por 
todas as unidades federativas do Brasil. A nomenclatura foi alterada em sequência: Escola de Aprendizes e Artífices 
(1909 a 1920), Escolas Técnicas Federais (1960 a 1990), Centros Federais de Educação Tecnológica (1996 a 2008) e 
Instintos Federais de Educação, Ciência e tecnologia (desde 2008 até a atualidade). 
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elaboração de legislações e na manutenção de relações de dependência epistêmica entre 

norte e sul. Nas aulas com professores e amigos de classe, durante debates sinceros e 

generosos, pude questionar, deslocar e aprender sobre quais eram/são as forças maiores, 

hegemônicas e globais que tentam influenciar os países com propostas, reformas e 

organizações da educação que pouco dialogam com a comunidade escolar, que são 

impostas, fatalistas e ideologicamente neoliberais. 

As aulas, orientações e referenciais teóricos serviram-me de auxílio para nomear o que, 

para mim, ainda não era totalmente percebido: o porquê de as reformas impostas na 

educação básica brasileira de nível médio terem relação permanente com as demandas de 

órgão internacionais, interesses econômicos nacionais e a inserção ideológica do 

neoliberalismo nas propostas educacionais que, consequentemente, afetam a composição 

dos currículos e, assim, trazem implicações para o componente curricular arte. A primeira 

produção escrita, resultado dessas leituras, traz justamente o deslindar de tais questões. 

Nessa alteração de curso investigativo, e com um olhar agora mais ampliado sobre as 

disputas que o capital e o neoliberalismo determinam na educação, sinto a necessidade de 

mirar para o espaço formativo dos IFs com mais criticidade. 

No tempo de realizar uma tese, retorno o olhar para o espaço dos IFs na tentativa de 

compreender outras perspectivas acerca da arte nesse lugar. O questionamento que esta 

investigação de doutoramento tentará deslindar é este: ante as propostas de reformas e 

alterações legislativas brasileiras para o ensino médio, com suas implicações, ou não, 

sobre o ensino médio integrado ao técnico dos IFs, quais seriam as fundamentações para 

um ensino/aprendizagem de artes visuais que auxiliem no questionamento e processo de 

desconstrução de uma educação burguesa, neoliberal e voltada para o mercado? 

Tenho como hipótese que, dentro dos IFs, nos cursos integrados, mesmo havendo uma 

pressão para que esses contemplem e sigam as normativas neoliberais e burguesas para a 

educação, aplicando seus modelos e práticas, ainda existe espaço para a disputa de 

propostas pedagógicas outras. Tais propostas pedagógicas seriam fundamentadas em 

preceitos que questionem e demonstrem as contradições existentes nesse modelo 

educacional burguês, hegemônico e homogeneizador que, ao longo do percurso histórico, 

tende a desconsiderar e apagar formas outras de construções sociais, econômicas, 

culturais e artísticas. O apagamento é um exercício de domínio, de colonização e de 
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manutenção de um discurso unificado que considera como exemplo somente um modo 

de ser, estar e criar no mundo como padrão; o modo apresentado pelo norte global. Para 

além dessa hegemonia cultural e artística implementada de forma planejada e artificial, 

existem outras tantas formas de criar visualmente, produzir culturalmente, tecer relações 

educativas e formar para a vida coletiva e para o trabalho. Partindo dessa hipótese, a 

investigação propôs-se verificar quais são os modos hegemônicos construídos 

historicamente para compreender o trabalho, relações entre educação e trabalho e a 

elaboração de propostas de formação profissional ofertada aos/às trabalhadores/as. Em 

respeito à questão de gênero, esta tese usará o símbolo da barra(/) para contemplar a 

diversidade sexual existente, sem limitar essa ao binarismo masculino e feminino. 

Compreende-se que a formação profissional dos/as trabalhadores/as e a manutenção 

classista e racistas de modelos educacionais hegemônicos tecem interseccionalidades, 

principalmente quando se trata de países que passaram por processos de colonização. 

Aproximando a pesquisa do meu lócus de atuação, a tese também investiga o processo 

histórico de formação dos IFs e a localização do componente curricular artes neste 

processo. Mesmo sendo realizado nos IFs atividades que contemplam as demais 

linguagens artísticas (dança, teatro, música), a tese centra-se nas artes visuais, devido a 

minha formação estar relacionada a essa linguagem. No Brasil, as licenciaturas em artes 

são divididas por linguagens que suscitam no debate acadêmico e educacional o problema 

da polivalência. As instituições escolares demandam das/os professoras/es o ensino de 

práticas, trabalhando com todas as linguagens artísticas, quando esse profissional é 

formado de modo univalente, adquirindo conhecimentos apenas de uma das linguagens. 

Para iniciar a pesquisa, considerei ser de importância fundamental compreender aspectos 

relativos ao trabalho, formação para o trabalho e as fundamentações curriculares para 

estruturar um curso de ensino médio técnico integrado. Esses temas e conceitos são 

chaves para poder realizar leituras mais críticas e aprofundadas sobre esta escola que tem 

como finalidade principal na atualidade oferecer uma formação integrada. Os referenciais 

para compreender o conceito de trabalho serão Marx e Lukács, que trazem um panorama 

ocidental sobre tais elementos. Tanto a perspectiva do trabalho em seu sentido ontológico 

quanto a formatação do trabalho atrelado ao capital serão visitadas no intuito de verificar 

as formas que o trabalho possui no pensamento marxista e nos estudos lukacsianos. 

Considerando uma elaboração outra sobre o que se pode compreender em relação ao 

trabalho, também serão estudadas as organizações sociais dos povos autóctones (pelos 
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colonizadores chamados de indígenas) que eram presenciadas no Brasil, antes de este ser 

o Brasil. Identificar quais eram as relações de trabalho e como estas se organizavam antes 

do processo de colonização na perspectiva dos povos originários. Os saberes dos povos 

negros que, mesmo em meio a um processo de escravização, construíram e testaram no 

Brasil diferentes formas de trabalho dentro dos quilombos, também foi estudado na 

pesquisa que alimenta esta tese, pois este é aqui considerado, igualmente aos indígenas, 

um modelo outro de estabelecer relações de trabalho. Essas vias “outras” de tratar o tema 

do trabalho servem para ajudar na estruturação de uma prática formativa profissional que 

não seja necessariamente composto somente por aquilo que é apregoado pelo capital. 

Impulsionar um processo formativo contra-hegemônico que contemple, na formação 

técnica integrada, o conhecimento de relações diferenciadas de trabalho. Em sua maioria, 

no tratamento do tema trabalho, o que vivenciei se aproxima da tendência mercadológica, 

capitalista, competitiva de trabalho, considerando-se como prerrogativa nos institutos 

federais. Como espaço de disputas entre concepções e modelos formativos, compreender 

e tratar outras modalidades de trabalho me serve de base para pensar também um 

ensino/aprendizagem de artes visuais outro. 

Com base nesses estudos sobre o trabalho, o que se tenta evidenciar é a dualidade que 

percorre historicamente a educação ocidental que segrega os processos 

intelectuais/pensar dos processos manuais/fazer. E, nesse ínterim, destaca-se a oferta de 

formação intelectualizada para os que possuem capital, a pouca oferta de 

instrumentalização para os/as trabalhadores/as empobrecidos/as e, por vezes, a não oferta 

de processo educativo nenhum aos que nada possuem. Tal dualidade pode ser observada 

ao longo da história educacional do ocidente, delimitando e apartando os detentores do 

saber dos poucos ou quase nada instruídos. Essa divisão formativa social histórica é 

característica de uma civilização que, por meio dos processos de conquista, invasão e 

desconsideração dos saberes dos povos nativos das Américas, tentou e tenta firmar uma 

narrativa totalitária sobre o trabalho e a formação para o trabalho. 

O segundo capítulo aborda o tema das relações entre trabalho e educação, investigando 

quais são os sentidos hegemônicos e contra-hegemônicos observados no processo 

formativos dos/as trabalhadores/as. Com base em um estudo histórico, tendo por 

referenciais teóricos Marx, Engels, Enguita (1993), Manacorda (1991), Suchodolski 

(1976), entre outros/as, será verificado como ocorreram os processos educacionais dos/as 
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trabalhadores/as e quais as lutas travadas pelo direito à educação que esses/as travaram 

historicamente. Em geral, o que se ofertava aos trabalhadores (as mulheres são excluídas 

secularmente deste processo) como modo formativo para o trabalho se relaciona a um 

preceito das classes dominantes que, no século XIX, se considerava como uma educação 

burguesa, pautada nos princípios civilizacionais burgueses. Gruschka (2014) traz 

delimitações do que é considerado como educação burguesa, a frieza que este modelo 

carrega ante os problemas concretos das populações e os modos homogeneizadores e 

hegemônicos aplicados. Tecendo considerações sobre sentidos contra-hegemônicos sobre 

educação e trabalho, tanto Marx quanto Engels serão revisados em alguns de seus escritos 

que tratam sobre a educação dos/as trabalhadores/as, assim como Gramsci (2006). São 

investigados os modelos contra-hegemônicos educativos, partindo de estudos brasileiros, 

latino-americanos, indígenas, afro-brasileiros e africanos de países lusófonos, tais como: 

Freire (2005), José Martí (2011), Dussel (1995), Merlín (2019), Munduruku (2012), 

Cabral (1974), Beatriz do Nascimento (2018) e Abdias do Nascimento (2019). Retoma-

se aqui a intenção de verificar que outros modelos educacionais, assim como outras 

concepções de educação e trabalho, podem ser identificados ao longo da história, 

trazendo, assim, contribuições para elaborar uma proposta pedagógica em artes visuais 

que não se limite ao que determina uma educação burguesa, hoje neoliberal. 

Voltando à investigação para o contexto da formação profissional no Brasil, o terceiro 

capítulo trata do percurso histórico que esse sistema educativo perseguiu, principalmente 

tratando das Escolas de Aprendizes e Artífices (1909), que, na atualidade, são os Institutos 

Federais (2008). Esse histórico é construído com base em referências, como Cunha 

(2005), Manfredi (2016), Frigotto (2010), Saviani (2008), de legislação brasileira e 

documentos referentes a essas instituições. É observado como se implementa no Brasil a 

formação profissional, identificando como se constrói a segregação artificial entre 

trabalho manual e intelectual. Essa segregação serve como modo de manutenção de 

relações de poder econômicas e sociais que diferem e atribuem cargas de valor e 

hierárquicas entre o trabalho que se realiza manualmente (para os que não detêm capital) 

e o trabalho realizado intelectualmente (voltado aos que detêm capital). Os impactos dessa 

divisão social do trabalho não existente no Brasil pré-colonial, para as políticas públicas 

educacionais de formação profissional são fatores que ajudam a implementar uma 

segregação formativa, combatida por parte da sociedade civil organizada e defendida por 

empresários organizadores do mercado de trabalho. 
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Essas disputas entre políticas educacionais serão referidas na tentativa de compreender 

como ocorrem os processos de luta e as alterações legislativas para a formação 

profissional que, em resumo, se apresentam mediante duas concepções: uma de educação 

integrada defendida pela sociedade civil organizada e progressista e uma educação 

unilateral, instrumentalizada defendida por submissão ao mercado de trabalho. As 

metamorfoses, adaptações e acomodações que as propostas legislativas educacionais 

nacionais da formação profissional passaram historicamente, transitam entre estas duas 

perspectivas: formação integrada ou formação unilateral. Para entender o que é 

considerado como formação integrada foram utilizados como referências Marx (2017), 

Gramsci (2006), Pistrak (2015) e Krupskaia (2017). O debate brasileiro sobre esse tema 

tem como marcos teóricos Frigotto (2010), Ciavatta (2010), Ramos (2010), Saviani 

(2010), Kuenzer (2010) e a legislação para a formação profissional de nível médio. 

Aproximando-se do contexto do ensino/aprendizagem de artes visuais nos IFs, o terceiro 

capítulo é concluído com uma pesquisa acerca do que pretende este componente 

curricular no ensino médio integrado, por quais alterações passou ao longo da história dos 

IFs e como é compreendido na atualidade. Os referenciais são documentos nacionais 

curriculares, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2000), a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC, 2017), legislações e outros documentos institucionais da 

formação profissional nacional. Das legislações para a realidade das práticas educativas 

em artes visuais, o olhar volta-se para o que ocorre nos campi dos IFs nas atividades de 

artes visuais, investigando quais são as perspectivas que os/as docentes possuem sobre a 

formação para o trabalho, que perspectiva curricular desenvolvem (integrado ou não) e, 

em sala de aula, se existem práticas que se propõem integradas em artes visuais. Os relatos 

dos/as docentes são colhidos dos anais dos Encontros Nacionais de Professores de Arte 

dos IFs (ENPAIF), realizados em quatro edições, de 2016 a 2019. 

O quarto e último capítulo desta tese tem por objetivo trazer delimitações do que poderia 

ser compreendido como artes visuais na educação integrada ao ensino médio nos IFs, 

identificando alguns fundamentos para um ensino/aprendizagem OUTRO. Com base em 

Walsh (2017), consideram-se três elementos importantes para refletir sobre o 

ensino/aprendizagem de artes visuais nos IFs: os gritos, as frestas e as semeaduras. Alguns 

movimentos nacionais, principalmente relacionados aos IFs, que questionaram as 

imposições das reformas educacionais, são considerados aqui como os gritos contrários a 
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decisões autocráticas que pouco deram espaço para as demandas populares; as frestas 

seriam elementos legislativos que, mesmo em meio a um sistema público educacional 

cada vez mais homogeneizador, deixam espaços para propostas diversificadas para o 

ensino/aprendizagem e arte (resistências, (re)existências e existências)5; as semeaduras 

são alguns relatos de práticas educativas e elaboração curricular em artes visuais, já 

realizadas nos IFs, que tentam plantar sementes de possibilidades para uma formação 

técnica integrada outra. 

Todos esses elementos assinalados são considerados como fundamentos para que se 

exercite nos IFs um ensino/aprendizagem em artes visuais que se contraponha a modelos 

educacionais classistas, racistas e discriminatórios de gênero que tendem a ser 

hegemônicos e homogeneizadores nos sistemas públicos de educação. Retomando as 

indagações que são persistentes como ser pesquisadora/professora/gente, a tentativa desta 

tese é poder trazer contribuições para a reflexão acerca de um ensino/aprendizagem em 

artes visuais OUTRO, ainda sem delimitar, de forma finalizada, o que seria essa 

proposição, mas iniciar caminhos para estabelecer os fundamentos desta prática 

agonística, desobediente, que pretende criar frestas e plantar semeaduras distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Compreende-se resistência como os modos de insubmissão ao sistema vigente; (re)existência como os 
modos de construir outras existências para além do que se determina e existência no para além e manutenção 
do formas de existir outras. 
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CAP1 ESTUDOS SOBRE O CONCEITO DE TRABALHO 

Docentes que trabalham com a formação profissional têm a temática do trabalho como 

uma das questões fundamentais a serem estudadas e compreendidas. A Constituição 

Federal do Brasil de 1988, em seu art. 205, na seção sobre educação, considera como uma 

das funções da educação brasileira fornecer uma qualificação para o trabalho. Ao fim da 

educação básica, cada jovem brasileiro/a deveria estar preparado/a para exercer funções 

de trabalho e cidadania, contribuindo, assim, para um desenvolvimento nacional. 

Nesse documento constitucional, não existe uma delimitação acerca do que seria essa 

qualificação para o trabalho; contudo, é possível associar a essa perspectiva de 

qualificação uma delimitação de trabalho que estaria mais aproximada a uma função 

produtiva, de ganho e à manutenção das pessoas de forma individualizada, sem que 

houvesse necessidades maiores de gastos públicos em programas de assistência social. 

Marcadamente no processo histórico brasileiro, é significativa a parcela de pessoas em 

situação de miséria e empobrecidas, o que, devido a um sistema de perpetuação das 

desigualdades, pouco possibilita uma alteração econômica e social dos/as brasileiros/as. 

A qualificação para o trabalho, no tocante aos que conseguiriam recebê-la, de acordo com 

a constituição, poderia ser um dos fatores que auxiliariam na ascensão. Porém, devido à 

todas as problemáticas sociais, culturais e econômicas encontradas, essa pretensa 

qualificação não seria necessariamente fator fundamental para tal ascensão econômica e 

social para os poucos que conseguem recebê-la de forma pública e gratuita no Brasil. 

As modalidades do trabalho perpassam por muitas alterações durante a história humana, 

sendo possível dar destaque a alguns momentos de culminância entre tipos de trabalhos 

distintos. As sociedades pré-capitalistas exerciam as funções do trabalhar relacionadas à 

sua sobrevivência material, sem grande acúmulo de produção, pensando em seu sustento 

imediato. A modalidade do trabalho escravizado, que pode ser considerada como a mais 

degradante, retira do/a trabalhador/a sua humanidade, transformado-os em executores de 

tarefas forçadas, ultrajados, pauperizados e violentados. Os períodos de concentração de 

terras pela monarquia, organizações religiosas e feudos, o trabalho era exercido em parte 

para a sobrevivência, uma segunda parte para pagamento de impostos e uma terceira 
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(quando havia) para a troca ou venda de mercadoria. Num terceiro momento, desenvolve-

se a estruturação da manufatura, da fragmentação do trabalho e do trabalho assalariado, 

culminando na revolução industrial, o que foi muito bem retratado por Charles Chaplin 

no filme “Tempos Modernos”. A evolução das máquinas submeteu o/a trabalhador/a ao 

seu ritmo do maquinário, à fragmentação de suas funções, a um tempo parcializado 

despendido para a produção de mercadorias, quando, muitas vezes, esse/a mesmo/a 

trabalhador/a nem ganho salarial alcança para poder consumir algo que ele/ela mesmo 

ajudou a produzir. Na contemporaneidade, o trabalho e a condição do/a trabalhador/a se 

torna ainda mais precarizado, utilizando meios de contratação remoto, terceirizado, 

atividades mais parcializadas, contratado por meio de aplicativos sendo o/a trabalhador/a 

parte considerada dispensável e substituível. O filme de Ken Loach, “Você não estava 

aqui”, retrata a dura faceta que o trabalho exprime na atualidade, submetendo o/a 

trabalhador/a aos seus desígnios, a uma forma neoliberal radicalizada de relações de 

trabalho em que direitos são quase inexistentes. 

Todas essas modalidades de trabalho configuraram visões diversificadas sobre o que seria 

o ato de trabalhar e conceituação que melhor se adequaria a cada tempo histórico e 

mudanças existentes nas relações entre o ser e o trabalho. A importância que o trabalho 

exerce nas alterações econômicas, sociais e culturais que implicam a constituição das 

sociedades é inegável. De acordo com Dereymez (1995), o trabalho seria a base que 

fundaria a economia de qualquer sociedade, a fonte de renda, sobrevivência e forma de 

inserção social; do mesmo modo, trabalho também traz para as atividades sociais práticas 

coletivas e diferenciações entre grupos e também implica a organização de estruturas 

governamentais e a criação de políticas associadas ao trabalho. 

Como um elemento histórico, o trabalho passa por metamorfoses constantes que 

consequentemente demandam o processo formativo dos seres humanos. Trabalho, 

educação e formação são elementos em constante diálogo que trazem conflitos, 

acomodações, inquietudes e suscitam processos de disputa e lutas dentro das sociedades. 

Do século XVIII aos dias atuais, são constatados enfrentamentos entre os que detêm os 

meios de produção e os que detêm somente sua força de trabalho no que concerne à 

formação e educação dos/as trabalhadores/as e das gerações futuras. E, nesses 

enfrentamentos, associados também às reflexões sobre o trabalho trazidas por Karl Marx, 
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a disputa sobre a modalidade de trabalho em que se deve pautar a formação das 

populações se estende até a atualidade. 

Os espaços educacionais brasileiros que se voltam para a qualificação ou formação 

profissional em seus diversos níveis tratam, em geral, de um trabalho associado à 

produtividade, conforme já bem ressalta a Constituição Federal Brasileira de 1988, 

ofertando, assim, algo mais próximo de uma instrumentalização voltada para o exercício 

de uma atividade. Os próprios cursos já são separados por profissões em que os estudantes 

terão acesso às competências e habilidades necessárias para melhor desempenharem suas 

funções em um tipo de trabalho determinado. 

Existe uma significativa ausência de debates acerca do que pode ser compreendido como 

trabalho, quais suas modalidades, como ele se configurou e se alterou através dos períodos 

históricos nos cursos de capacitação, qualificação e formação ofertados tanto nas escolas 

públicas quanto nas escolas privadas brasileiras. Na qualidade de docente e pesquisadora 

sobre o ensino médio integrado dentro dos IFs e sua relação com a arte, são raros os 

momentos formativos em que foi possível vivenciar discussões acerca do que seria o 

trabalho para além de uma visão de mercado. Justamente essa ausência demandou uma 

necessidade de ter referências conceituais para que seja possibilitada uma visão mais 

crítica, menos homogênea e hegemônica do que e é definido como trabalho. As 

indagações relacionam-se a quais seriam as concepções de trabalho existentes, como estas 

foram se transformando ao longo do percurso histórico ocidental, como eram as formas 

de trabalho existentes anteriormente aos processos de colonização no Brasil e quais foram 

as implicações, consequências e marcas que o trabalho, na perspectiva colonizada, impôs 

no Brasil. Tais questionamentos trazem consigo uma inquietação constante sobre a 

possível existência de formas outras de trabalho para além das estruturas do capital que 

se coloquem no espaço da sala de aula, implementando, assim, pequenas fissuras nos 

discursos que tentem relacionar trabalho, salário, mercado como algo que seria uma opção 

única de compreensão sobre o trabalhar a ser ensinado/aprendido pelos jovens estudantes. 

Para além do modelo capitalista padronizado que associa trabalho/mercado, o que pode 

ser observado e considerado como uma perspectiva contra hegemônica sobre o conceito 

de trabalho? 
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1.1 O conceito de trabalho: embasado em Marx e Lukács 

Dentro da perspectiva conceitual sobre o trabalho, serão exploradas duas prerrogativas 

que têm como ponto de referência os escritos de Marx e sua influência sobre a obra de 

Lukács: a concepção de trabalho que parte da ontologia do ser social e a relação do 

trabalhar com a economia política. A fundamentação marxista para estudos sobre o 

trabalho leva em consideração as duas dimensões e analisa, histórica e materialmente, as 

implicações delas na formação social, política, econômica e cultural humana. 

O trabalho, em sua dimensão ontológica, é compreendido como ação de transformação 

humana em um meio natural, como fonte primeira do nascer do ser social que se faz por 

meio de um processo teleológico com vistas à objetivação (grosso modo, construção de 

algo) que vai contemplar o ser humano em suas necessidades, sendo elaborado mediante 

seu valor de uso. Já a perspectiva que relaciona o trabalho com os preceitos da economia 

política pode ser considerada como uma ação estranhada e potencialmente nociva e 

prejudicial ao trabalhador, pois se baseia na alienação e na produção, partindo do valor 

de troca, e na produção de mercadorias, sendo também o trabalhador transformado em 

mais uma peça mercadológica. Essa premissa também traz consigo a divisão social do 

trabalho associado ao capital que afeta diretamente os processos educacionais ao longo 

dos tempos, segregando a formação manual da intelectual e atribuindo maior validação 

de uma frente a outra. O treinamento de um ser humano unilateral que pode ser 

instrumentalizado para exercer um tipo de atividade determinada em contraposição a uma 

educação omnilateral. 

Ontologicamente, uma condição para a existência do homem na terra é o trabalho, o qual 

constitui uma natural necessidade humana, pois, por meio dele, o homem estuda, 

transforma, atua, cria e recria a natureza. Assim também, no momento em que recria a 

natureza, o homem na relação com o trabalho cria a si mesmo, desenvolve suas 

potencialidades e concretiza materialmente o que antes já havia elaborado em seu 

processo inventivo de criação. Inexiste a possibilidade de composição da humanidade 

sem o trabalho, sem essa ação, criação que envolve corpo e mente na relação de 

transformação dos elementos da natureza para melhor adequação às necessidades do ser. 

Trabalho, em sua perspectiva ontológica, é criação, desenvolvimento de potencialidades, 

investigação, transformação, elaboração de conhecimento concreto e consciência do ser 

que está no mundo e se relaciona com este na forma de vida e existência. 
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Essa concepção já estava introduzida nos estudos de Marx (2017), quando este assim 

afirmava: 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a 
matéria natural como uma potência natural [...]. A fim de se apropriar 
da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em 
movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus 
braços e pernas, cabeças e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo 
tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela 
jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. 
(Marx, 2017, p. 255) 

Nessa passagem, Marx traz à luz o trabalho em seu carácter ontológico, trabalho como 

processo de realização humana com a natureza, partindo do desenvolvimento de 

potencialidades já existentes no ser humano que mobilizam tanto os esforços corpóreos 

quanto a ação da vontade orientada. Aqui se compreende a necessária relação entre ação 

e elaboração, a pré-realização mental que emerge da capacidade inventiva humana. 

Um ser vivente organicamente difere de um ser vivente socialmente, pois somente o ser 

social é capaz de se objetivar. Tal objetivação pode ser compreendida na relação 

consciente do ser com o mundo que o transforma mediante suas necessidades, ou seja, 

objetivar-se seria uma condição humana de existência: seria a construção do ser que é. 

Poder subjetivar maior quantidade de objetivações construídas historicamente pelo 

homem seria a expressão maior de um acúmulo de riqueza. Uma das formas de 

objetivação, que em Marx se destaca como a principal, é o trabalho. Este garantiria a 

condição humana de ser social, não somente orgânico, mas vivente transformador. 

Lukács (2013) inicia suas reflexões sobre o ser social, considerando que, em vista das 

necessidades e lutas demandadas pela existência e manutenção da vida, o trabalho 

associado à linguagem e à cooperação constitui o ser social.  Só poderá haver trabalho se 

houver linguagem e uma organização da vida social. Por meio do trabalho, o homem faz 

sua passagem do animalesco para o ser social, formulando linguagem, estreitando 

relações cooperativas, organizando os saberes adquiridos por meio do trabalho e 

principalmente transformando a natureza diante de suas necessidades. Isso seria um salto 

ontológico, um salto de existência e consciência do homem – ultrapassar o ser da natureza 

para o ser social com a natureza e com outros seres sociais. Linguagem, trabalho e 

relações sociais são elementos que formam um complexo articulador que possibilitou tal 

salto ontológico. 
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E mesmo um olhar muito superficial ao ser social mostra a inextrincável 
imbricação em que se encontram suas categorias decisivas, como o 
trabalho, a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho, e mostra 
que aí surgem novas relações da consciência com a realidade e, por isso, 
consigo mesmo etc. (Lukács, 2013, p. 41) 

Uma das considerações importantes trazidas por Lukács trata da necessidade do 

pensamento abstrato e da elaboração prévia que o trabalho demanda antes da concretude 

de algo. Tal dimensão, delimitada como teleológica, é um dos elementos fundantes da 

ação transformadora humana, de sua mão que altera a natureza, adequando às suas 

demandas. Teleologia é um princípio filosófico natural que ajuda na explicação do fim, 

da finalidade das coisas, e que, inserido no pensamento de Lukács, é compreendido como 

uma finalidade dirigida para elaborar uma ação específica, determinada, que servirá ao 

ser para algo, para uma atividade ou como uma ferramenta. 

A ação teleológica, para que se torne concretude, demanda a presença corpórea humana, 

o trabalho do corpo (manualidade) orientado pela consciência (intelecto). Partir desse 

princípio implica considerar que uma fragmentação entre trabalho intelectual e manual 

seria uma incoerência. Toda mão que age foi antes pensamento e todo pensamento, para 

ser objetivado, necessita da mão que age. Existem consciência, pensamento e teleologia 

em toda ação de trabalho executada pelo ser. O capital seria o responsável por 

implementar e reforçar a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, para que 

perpetuem formas de discriminação e hierarquia de valor ao trabalho. Consequentemente, 

essa divisão propicia formas educativas desunidas delimitadas ante o pertencimento de 

classe, gênero, etnia, incapacidades físicas e cognitivas. 

Para que tal elaboração teleológica seja vista em sua materialidade, Lukács assinala a 

importância da objetivação, em que a consciência é concretizada por meio de um objeto. 

Esse processo recria os elementos da natureza para suprir uma necessidade que já foi 

observada teleologicamente pelo homem, que, dessa maneira, transforma o mundo 

natural com base em uma ideia que se transmuta em objeto por meio da ação humana. 

Quando algo antes elaborado teleologicamente se torna objetivado, esse novo objeto 

inserido no mundo traz consequências para o decorrer histórico, consequências que se 

propagam e vão se acumulando como conhecimento capaz de ser exercido por outrem. 

Assim, inicia-se o desenvolvimento das ciências, da filosofia, da matemática, das artes 

entre outros. 
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Também na objetivação, como processo de confronto entre o pôr teleológico e a realidade, 

se desencadeia a aprendizagem. Nessa transformação do mundo, o indivíduo também se 

transforma, aprende a exteriorizar aquilo que pensa. A exteriorização só pode ocorrer com 

a objetivação mediada por um pôr teleológico. Na exteriorização, elaboração e concretude 

de uma ideia em forma, o ser tenta, experimenta, erra, acerta, aprende e desenvolve-se. 

Cada teleologia objetivada e exteriorizada remete à compreensão de uma necessidade 

que, após suprida sequencialmente, incentiva a investigação de outras formas de suprir 

outras necessidades. Por esse fato, o trabalho é o desenvolver permanente de algo novo 

para a natureza e para o homem. 

(...) o trabalho modifica forçosamente também a natureza do homem que o 
realiza. A direção que assume esse processo de transformação está dada 
espontaneamente pelo pôr teleológico e pela sua realização prática. (...). Não 
somente o fim existe na consciência antes de realizar-se praticamente como essa 
estrutura dinâmica do trabalho se estende a cada movimento singular: o homem 
que trabalha deve planejar antecipadamente cada um dos seus movimentos e 
verificar continuamente, conscientemente, a realização do seu plano, se quer 
obter o melhor resultado concreto possível. Esse domínio da consciência do 
homem sobre seu próprio corpo, que também se estende a uma parte da esfera 
da consciência, aos hábitos, aos instintos, aos afetos, é uma exigência elementar 
do trabalho mais primitivo e deve, pois, marcar profundamente as representações 
que o homem faz de si mesmo, uma vez que exige, para consigo mesmo, uma 
relação qualitativamente diferente, inteiramente heterogênea daquela que 
corresponde à condição animal, e uma vez que tais exigências são postas por 
todo tipo de trabalho. (Lukács, 2013, p. 129) 

Assim se compreende que para Lukács a consciência humana deixa de ser mero 

epifenômeno biológico e desloca-se como essência do ser social pelo trabalho, linguagem 

e relações humanas interpenetradas pelo pôr teleológico que se exterioriza na objetivação, 

possibilitando, assim, que o homem se transforme e transforme a natureza de acordo com 

suas necessidades e satisfação. Para o desenvolver dessas atividades, é de fundamental 

importância a liberdade, este ato compreendido na teoria de Lukács como fenômeno da 

gênese ontológica, da consciência, da origem de um novo ser. A liberdade constitui-se 

pela realização de decisão concreta ante as possibilidades observadas; liberdade é a 

vontade de querer transfazer a realidade. 

Independentemente da consciência que o executor do trabalho tenha, ele, nesse 
processo, produz a si mesmo como membro do gênero humano e, desse modo, o 
próprio gênero humano. Pode-se inclusive dizer, de fato, que o caminho do 
autocontrole, o conjunto das lutas que leva da determinidade natural dos instintos 
ao autodomínio consciente, é o único caminho real para chegar à liberdade 
humana real. Pode-se discutir quanto se quiser acerca das proporções nas quais 
as decisões humanas têm a possibilidade de impor-se na natureza e na sociedade, 
pode-se dar a importância que se queira ao momento da determinidade em todo 
pôr de um fim, em tida decisão alternativa; a conquista do domínio sobre si 
mesmo, sobre a própria essência, originalmente apenas orgânica, é 
indubitavelmente um ato de liberdade, um fundamento de liberdade para a vida 
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do homem. (...) toda liberdade que não esteja fundada na socialidade do homem, 
que não se desenvolva a partir daqui, mesmo que através de um salto, é um 
fantasma. Se o homem não tivesse criado a si mesmo, no trabalho, como ente 
genérico-social, se a liberdade não fosse fruto da sua ativ idade, do seu 
autocontrole sobre a sua própria constituição orgânica, não poderia haver 
nenhuma liberdade real. (...). Nesse sentido, acreditamos que o trabalho possa 
ser realmente entendido como modelo de toda liberdade. (Lukács, 2013, p. 155) 

A consideração acerca do trabalho como um modelo para a liberdade só é possível quando 

este processo de trabalho está relacionado ao seu sentido original de produtor de valores 

e elemento auxiliar nas transformações e formações sociais, partindo das necessidades 

humanas. Nessa associação, Antunes, com base no pensamento de Luckás, destaca que a 

conexão existente entre trabalho e liberdade se efetiva nas interações entre subjetividade 

e objetividade, causalidade e teleologia, necessidade e liberdade (2009, p. 144). Por meio 

dessa forma de trabalho, o ser social se produziria como gênero humano, tendo 

autocontrole e consciência de suas ações em busca de concretizar a sua liberdade. 

Nessas concepções trazidas por Marx e Lukcás sobre o que seria o trabalho e sua relação 

intrínseca com a formação do ser social, ainda não foram apresentadas as implicações que 

o capital incutiu no trabalho e nas relações sociais ao longo do processo histórico. O 

panorama elaborado aproxima-se mais das relações do trabalho ante as sociedades mais 

“primitivas” que tinham como premissa o domínio do indivíduo sobre a natureza, a 

transformação desta para melhor composição de ambiente favorável à reprodução e 

existência do humano. A profunda alteração organizacional que o capitalismo trouxe para 

a sociedade europeia e posteriormente exportada para as colônias de além-mar é objeto 

de uma configuração distinta sobre a categoria do trabalho. 

Inicialmente os seres sociais se organizavam em um tipo de comunismo primitivo (já 

identificado por Marx e Engels) que depois passa por alterações humanas para sistemas 

de escravidão, concentração feudalista e posteriormente para o capitalismo, no qual ao 

trabalho são impostas outras relações sociais atreladas ao econômico prioritariamente. 

Os importunos do valor de troca (produção mercadorias) que sobrepõe ao valor de uso 

(produção para consumo próprio ou de sua comunidade), do estranhamento e da alienação 

são elementos observados por Marx, por ocasião de sua análise acerca das sociedades 

pós-primitivas, já nos fundamentos da sociedade pré-capitalista. É possível identificar 

que, em seus estudos, ele descreve o trabalho sobre a égide de suas relações com o 

processo capitalista e a forma como essas relações impuseram transformações para o 

trabalho e o ser social, agora isolado como trabalhador. 
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Em seus manuscritos de 1844, Marx trata historicamente o trabalho ante sua atividade e 

condição humana, submetido a determinações econômicas. São usados termos que 

associam o conceito de trabalho com vida produtiva ou atividade vital humana, para 

delimitar o que seria o trabalho como uma atividade livre e consciente, o qual, quando 

entra em contato e se submete às implicações econômicas e políticas, é aviltado e se 

degenera em uma dimensão única de sobrevivência e, por vezes, subserviência. Algumas 

considerações explicitadas por Marx auxiliam-nos no entendimento do que seria o 

trabalho submetido à visão da economia política como o trabalho apresentado somente 

na sua forma de emprego, unilateral, abstrato e mercadoria. 

O trabalho, nesse sentido, perde seu aspecto de manifestação pessoal, de construção do 

ser social e de sociabilidade e trocas de objetivações e torna-se mais um elemento no 

maquinário produtivo de mercadorias. O trabalho esvazia-se de seu sentido ontológico e 

submete os homens a trabalhar como máquinas e com elas. O trabalho que era uma 

manifestação do ser passa a segregar este ser do ato de trabalhar. Tecendo uma construção 

imagética, o trabalhador entra em seu trabalho, bate seu cartão, executa suas atividades, 

almoça, retoma suas atividades, bate seu cartão finalizando seu expediente, mas tudo 

passa como se ele ali não estivera em tempo algum: um ser que trabalha de forma alienada 

e estranhada. A ilustração compreende o que seria uma relação de trabalho alienado, que 

é uma forma de submissão da subjetividade do trabalhador subordinada às demandas do 

capital que se senhorizam da subjetividade do ser no mesmo instante em que transformam 

esse mesmo ser em objeto de produção, em salário, em mercadoria. Nesse processo de 

alienação do trabalho, o ser humano não se objetiva mais; o ser humano passa a ser 

objetificado. Com a valorização do mundo das coisas (...) aumenta (Sachenwelt) em 

proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt) como dizia 

Marx (2010, p.80). Em resumo, o objeto se sujeitiza e o sujeito se objetifica. 

O fator estranhamento que está embutido neste processo de trabalho alienado, submetido 

aos preceitos capitalistas pode ser compreendido mediante uma segregação do ser do seu 

ato consciente de trabalhar. Se antes o trabalho era componente da elaboração do gênero 

humano, um mediador, apropriando-se da natureza para sua construção social agora ele é 

um elemento de estranhamento criando um ser que produz sem poder usufruir o que é feito 

por suas mãos. 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis 
nacional-econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos 
tem para consumir; que quanto mais valores cria, mais sem-valor e 
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indigno ele se torna; quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro o 
trabalhador se torna; que quanto mais poderoso o trabalho, mais 
impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espírito o 
trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se torna o 
trabalhador. (Marx, 2010, p. 82) 

Quando o ser passa a tecer relações de estranhamento com o trabalho, consequentemente 

este está estranhando-se do coletivo, do outro. Se o trabalho é condição para a 

socialização do ser, mas esse trabalho submete o ser a relações estranhadas, a 

sociabilidade vai perdendo-se, o ser vai isolando-se, sai de sua relação comum unitária. 

Esta seria a relação propiciada pelo capitalismo entre trabalho e trabalhador, uma relação 

estranhada e exteriorizada. 

Essa exteriorização consistiria em 

 (...) que o trabalho é externo (...) ao trabalhador, isso é, não pertence ao 
seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se 
nele, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma 
energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu 
espírito. O trabalhador só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, 
junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no trabalho. 
(...) O seu trabalho não é portanto voluntário, mas forçado, trabalho 
obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, 
mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele. Sua 
estranheza (...) evidencia-se aqui[de forma] tão pura que, tão logo 
inexista coerção física ou qualquer outra, foge-se do trabalho como de 
uma peste. O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se 
exterioriza é um trabalho de autossacrifício, de mortificação. (Marx, 
2010, p. 83) 

Ao trabalhador não pertenceriam mais seu trabalho, sua atividade, sua reprodução e 

produção social. Tais elementos ficam nas mãos de outrem que guia as atividades laborais 

do ser, retirando dele a possibilidade de se afirmar e de construir como ser em 

sociabilidade. Tais preceitos são ilustrados de forma muito elucidativa por Engels (2010), 

quando este retrata a condição dos trabalhadores (as) na Inglaterra, em meados do século 

XIX, descrevendo a maneira como esses viviam, seus hábitos, suas formas de resistência 

e sobrevivência diante de um sistema desigual, opressor de trabalho assalariado e fabril. 

Identifica-se também, na perspectiva marxiana, uma dupla dimensão do trabalho: o 

trabalho concreto e o trabalho abstrato. A dimensão qualitativa do trabalho concreto está 

em sua produção de algo útil, algo que vai suprir uma necessidade de que a compreensão 

do trabalhar sobre essa utilidade do que produz está presente sua ação. O trabalho 

abstrato, em contraposição, implica dispêndio físico e intelectual em uma atividade 

socialmente determinada, produzindo, assim, um valor de mercadoria. Para explicitar de 

forma mais distintas, em ambas as dimensões do trabalho, são empregados por Marx os 
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termos work e labour para diferenciar os agentes de cada uma das ações do trabalhar. 

Aproximando do trabalho concreto, o termo work é empregado para aqueles que 

concebem valores úteis para a sociedade, que conseguem, por meio do trabalho, uma 

forma de ser omnilateral (ser social em sua completude). Labour se direciona ao trabalho 

abstrato, trabalho alienado, execução de tarefas, apartado de uma atividade humana que 

possua autonomia. Uma ação de vivência unilateral (fragmentação do ser social), 

estranhada, fetichizada, que reduz o papel social do trabalho. 

Ao trazer essa perspectiva para uma atualidade, Antunes (2015) alerta para a nova 

morfologia do trabalho, ou seja, as novas formas de ser do trabalho que estão sendo 

desenvolvidas na contemporaneidade. O mundo produtivo altera-se historicamente e as 

formas de trabalho também. Se antes o trabalho era elemento de composição do ser social, 

sendo condição primária para a sua humanização, com as implicações do capital, este se 

torna subjugo das forças físicas (com as estruturas como fordistas e tayloristas de 

organização e fragmentação das atividades físicas laborais), assim como uma apropriação 

da subjetividade do trabalhador na construção de um colaborador sempre disposto a se 

eximir das atividades do viver, concentrando-se nas atividades relacionadas a seu 

emprego. Um tipo de trabalho novo, que é polivalente, multifuncional, não especializado, 

concretizado nas formas do empreendedorismo, cooperativismo sem cooperação para um 

bem comum, voluntariado obrigatório para adentrar o mercado terceirizado, 

subcontratado, “uberizado”, entre outros. 

Para Sennet (2005), as novas formas de trabalho proporcionam uma corrosão do caráter 

trazendo implicações para o trabalhador que alteram sua formação ética, política e 

também estética. No universo do trabalho contemporâneo, são estimulados a 

competitividade, a instabilidade, uma autogestão de crises vistas como individuais, a 

criação de relações instáveis entre as pessoas, maior dedicação do seu tempo ao trabalho, 

e não ao convívio social ou familiar, excesso de cobrança, passividade, submissão, 

disciplinamento e flexibilidade; como uma árvore que se dobra ao vento, mas que 

retomaria a sua posição desconsiderando as sequelas desse retorcer-se. 

Esses seriam elementos que ajudariam a formular o perfil do trabalhador na atualidade 

como o sujeito empreendedor, um ser que tem gosto pelo risco, pela competição, que não 

se fixa a uma atividade e se apresenta como o empresário de si mesmo. A alteração que 

se observa hoje é que o trabalhador, além de ter se tornado mercadoria, ele é o próprio 

mercado. No momento em que esse trabalhador se compreende como mercado, torna-se 
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mais fácil introjetar o pensamento ideológico elaborado pelo mercado. Além de 

contaminado por essa ideologia, o trabalhador torna-se defensor dela e rejeita o que é 

produzido pelos respectivos companheiros. Se Marx antevia o estranhamento do homem 

ante o trabalho, hoje, na lógica neoliberal, se entranha no sujeito a ideia de empresa 

VOCÊ S.A6. 

Trata-se do indivíduo competente e competitivo, que procura 
maximizar seu capital humano em todos os campos, que não procura 
apenas projetar-se no futuro e calcular ganhos e custos como o velho 
homem econômico, mas que procura sobretudo trabalhar a si mesmo 
com o intuito de transforma-se continuamente, aprimorar-se, tornar-se 
sempre mais eficaz. O que distingue este sujeito é o próprio processo 
de aprimoramento que ele realiza sobre si mesmo, levando-o a melhorar 
incessantemente seus resultados e seus desempenhos. Os novos 
paradigmas que englobam tanto o mercado de trabalho como o da 
educação e da formação, “formação por toda vida” (long life training) 
e “empregabilidade”, são modalidades estratégicas significativas. 
(Dardot, 2016, p. 333) 

E, nesse contexto, as atividades laborais realizadas por aqueles que trabalham com a arte 

e suas ramificações também verificam impactos na sua criação que passa a se tornar 

produção, e o artista também se torna um empresário de si e sua criação uma mercadoria. 

O campo da arte, defendido como um campo da liberdade (não relacionada à 

compreensão liberal de liberdade de consumo, por exemplo), da livre expressão, do criar 

espontâneo, do reduto da subjetividade ainda genuína também sente as contaminações 

trazidas pelo capitalismo e pela lógica do mercado e da mercadoria. São inúmeras as feiras 

de arte que vendem obras como se estas fossem qualquer outro tipo de produto. Os 

museus e seus espaços, por vezes, assépticos trazem também uma assepsia para as obras, 

afastando-as de seu contexto político e histórico e tornando-as bem de consumo visual 

fotográfico digital. 

Se na Grécia o artista – o que produz manualmente – era considerado próximo ao escravo, 

este vai, ao longo do tempo, transformando-se em um criador subordinado à religião, aos 

mecenas, aos grandes curadores e ao gosto das grandes galerias. Em contraposição, 

também se identificam artistas que tentam permanecer com um processo de criação mais 

liberto das relações do capital, questionam tal sistema e tentam construir formas outras 

 
6 Nome de uma revista brasileira que auxilia os jovens empreendedores na aquisição de competências para 
disputar o mercado. 
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de realizar e trabalhar com arte de forma antissistêmica. Contudo, deve-se considerar que 

o capital tende a acolher e, por vezes, cooptar esses movimentos disruptivos.7  

Partindo de uma investigação realizada por Canclini (2016) com trabalhadores da área de 

artes visuais, música, designer na Espanha e no México, ele verificou uma alteração 

comportamental e estratégico destes agora “colaboradores”: 

Vimos crescer um tipo peculiar de trabalhadores, nem assalariados, nem 
plenamente independentes. Trabalham em projetos de curta duração, 
sem contratos ou em condições irregulares, indo de projeto a outro, sem 
chegar a estruturar suas carreiras. Com frequência, mobilizam suas 
competências e sua criatividade em processos cooperativos, cada vez 
diferentes. Devem se adaptar a diversos clientes e encomendas, à 
variação das equipes, ao diferente significado que adquirem os ofícios 
artísticos e culturais. A renda limitada e a fragilidade de seus 
desempenhos os obrigam a combinar tarefas criativas com atividades 
secundárias. (Canclini, 2016, p. 45) 

Por vezes, esses trabalhadores da arte usam dos meios digitais para vender sua obra, 

organizam coletivos digitais, galerias virtuais, entre outros, e, outras vezes, prestam 

serviço, “colaboram” com agências de publicidade, compõem jingles, criam plataformas, 

desenham para filmes e outras ações criativas. Em outros momentos, são financiados, 

recebem subsídios de fundações ou dos atuais mecenas, mantendo a característica da 

informalidade do trabalho. A pesquisa de Canclini (2016) também identificou que a 

prática artística dos jovens criadores tinha um duplo sentido: de hobby, como forma de 

criação sem estar necessariamente associada ao capital (mas que pode ser divulgada e 

vendida), e de sobrevivência, quando trabalham como docentes ou para a indústria 

cultural, publicidade, design gráfico, editor de textos e imagens. Observa-se aqui que, 

mesmo tendo a necessidade de uma renda mensal, esses jovens mantêm sua produção não 

relacionada não somente ao seu sentido econômico, mas também ao seu desenvolvimento 

 
7 7 É importante destacar que artistas como Claude Monet, Paul Cezanné, Camille Pissaro, entre outros (e 
tantos outros artistas), por não serem aceitos nos grandes salões, promovem os próprios salões de arte 
impressionista. Contudo, a tentativa deles não era necessariamente uma ruptura com o sistema, mas uma 
contestação e crítica a um sistema que não os aceitava à época. Hoje seus trabalhos são expostos e possuem 
valores por vezes nem monetarizados. Já os que queriam promover rupturas, como os dadaístas e os 
integralistas situacionistas, mantiveram sua postura crítica e contestatória ao longo de sua existência e da 
vida de seus artistas. Todavia, hoje se podem ver as obras desses contestadores em museus, como o Tate 
Modern – que tem, em seu acervo, o mictório de Marcel Duchamp – e tantos outros que disputam 
acirradamente uma obra dadaísta. Grafites, arte militante, arte contemporânea, Guerrilla Girls, todos cabem 
nos museus, mesmo havendo, no conteúdo de suas obras, contestações acerca de tais instituições. O capital 
tende a absorver a criação de artistas, mesmo que tais obras contestem o sistema capitalista. O capital 
determina as regras do jogo e submete os artistas à sua relação de obra mercadoria. Este mesmo capital 
também influencia na determinação do que é ou não “arte”, incluindo e excluindo determinados artistas do 
mercado de arte. 
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do seu prazer, do estético, simbólico e criador individual. Uma tentativa de sobreviver 

entrecruzando o trabalho capital e trabalho liberdade, work e labour tecendo diálogos. 

Outros escritos importantes sobre a relação entre o trabalho e o trabalhador da arte podem 

ser verificados na pesquisa de Juliana Coli (2006) acerca da precarização do trabalho 

imaterial, do trabalhador de canto lírico. A ópera, considerada espaço para os iniciados 

na arte, com alto custo de produção, requer de seus cantores vultoso investimento 

formativo que deve ser atualizado ao longo de sua carreira. Esse trabalhador pratica tanto 

a difusão quanto a reprodução da música clássica, fazendo desde performances ao vivo 

até gravações de programas para televisão, ambiente virtuais, CDs, DVDs. 

Na atualidade o mercado apresenta um contexto de competitividade para os cantores e 

músicos (brasileiros e estrangeiros) que, em geral, estão submetidos ao poder de diretores 

e de empresários financiadores e instituições do Estado que promovem atividades de 

difusão e movimentam o mercado musical.  

As condições sociais e econômicas gerais implicam uma interferência 
direta no mercado de trabalho para os músicos eruditos, sejam estes 
funcionários do Estado ou “autônomos”. 

Com o neoliberalismo e a falência do Estado no que se refere ao bem-
estar social, o mercado de trabalho musical tornou-se ainda mais 
instável. No Brasil é comum que regentes saiam indiscriminadamente 
em busca de patrocínio para vender um concerto ou o trabalho de uma 
orquestra, restando aos músicos tornarem-se polivalentes na busca de 
complemento dos seus salários, tocando em eventos de naturezas 
diversas tais como casamentos, batizados, festas, ou até mesmo em 
eventos públicos. 

Assim como parte dessa lógica de mercado, também os conflitos sociais 
entre os músicos e agentes e produtores são mais constantes e apontam 
para o fim de uma estrutura rígida de hierarquização social no campo 
das artes. Isso é verificável quando orquestras fazem greve por 
melhores salários e condições de trabalho. (Coli, 2006, p. 302) 

A pesquisadora também identifica que esses profissionais, assim como os jovens criativos 

apontados por Canclini (2016), recebem baixos rendimentos implicando a necessidade de 

executar outras atividades para complementar o orçamento familiar. 

Também são relatados na pesquisa os problemas de assédio moral sofrido pelos cantores 

e músicos, de ambos os sexos, que os levam a se afastarem do trabalho e também a 

adquirir problemas psíquicos e físicos. Eles sofrem tanto quanto os outros trabalhadores 

de carreiras distintas, em sua prática profissional, todos os problemas relatados por Sennet 

(2005) e a implicação de ser uma empresa de si mesmo. Isso demonstra que a parcela 

significativa dos artistas é composta por trabalhadores submetidos às regras do mercado 
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de arte e da indústria cultural, da mesma forma que um operário é submetido às regras do 

capital em uma fábrica, ou um ambulante que vende suas mercadorias e se considera 

empresário. A arte, percebida por alguns como um templo isento de influências da lógica 

do capital, também é transformada em mercadoria e submetida às relações de fetichismo, 

de objetificação como qualquer outro produto disposto nas prateleiras. A Pop Arte 

explicitou essa relação. 

Para teóricos como Jappe (2013) e Mbembe (2017), o capitalismo, seu sistema de 

organização do trabalho e produção e as condições que impõem ao trabalhador levam ao 

extremo da retirada do valor humano de alguns grupos considerados descartáveis. Não 

somente se pensa somente em explorar, mas ainda se pretende expulsar (Jappe) e aplicar 

políticas da necropolítica (Mbembe) determinando os que merecem ou não viver. Num 

mundo composto por fronteiras e muros que incentivam cada vez mais a competição – o 

ver o outro como o empecilho ao meu sucesso individual – que segrega e incentiva uma 

lógica de racismo e preconceito que, pelas televisões, mostram massacres e produzem 

programas em que se pode eliminar o outro8, cria-se uma subjetividade passiva de aceitar 

a morte como solução. 

Mbembe (2017) utiliza Foucault e seu conceito de biopoder, para estruturar o que seria 

uma lógica de necropoder: um poder que se expressa ante a delimitação de quais são as 

pessoas necessárias para manter a produção e existência das condições humanas no 

planeta Terra. Como instrumento de formação subjetiva das pessoas, alguns alvos são 

delimitados (todos os que não são brancos, heterossexuais e do norte mundial), os quais 

começam a ser apresentados como um não OUTRO: um humano sem humanidade. E, em 

meio a essas novas relações humanas, estrutura-se uma nova relação social, um “mundo 

de homens sem laços (ou de homens que aspiram a não estar perto dos outros)” (Mbembe, 

2017, p. 14). 

Mbembe traz para a concretude 

(...) o modelo de funcionamento do necropoder: A cidade do 
colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, o bairro árabe, é um lugar 
de má fama, povoado por homens também de má fama. Ali nasce-se de 
qualquer lado, de qualquer maneira. Morre-se em qualquer parte e não 
se sabe nunca de quê. É um mundo sem intervalos, os homens estão uns 
sobre os outros, as cabanas dispõem-se do mesmo modo. A cidade do 
colonizado é uma cidade esfomeada, por falta de pão, de carne, de 
sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade de 
cócoras, de joelhos, a chafurdar. É uma cidade de negros, uma cidade 
 

8 A maioria dos realitys shows é composto por esta lógica: você será eliminado! 
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de ruminantes. O olhar que o colonizado lança sobre a cidade do colono 
é um olhar de luxúria, um olhar de desejo. Sonhos de possessão. Neste 
caso, a soberania representa a capacidade de definir quem interessa e 
quem não interessa, quem é prescindível e quem não é. (Mbembe, 2017, 
p. 131) 

As formas de trabalho podem ser alteradas – trabalho manual, intelectual, imaterial, 

criativo, entre outros – e até vistas como algo “livre” e não alienado, como alguns dos 

jovens criativos veem. Mesmo sendo flexível, competitivo, explorador, segregador, 

chegando a expulsar e até usar do necropoder, o trabalho forma subjetividades com base 

na lógica da empresa de si. 

Assim sendo, para elaborar propostas de uma construção social que rompa com as 

premissas capitalistas, da lógica do mercado, da mercadoria empresarial, seria necessário 

que houvesse uma instrução que debatesse criticamente o que esse sistema produz. Um 

dos espaços que devem ser disputados para que haja um processo formativo crítico ao 

sistema capitalista são as escolas e os saberes por ela ensinados. O espaço escolar pode 

ser visto como espaço para a assimilação ou contestação do sistema, a depender do que 

se pretende construir no processo educativo, de que educação falamos, para qual 

finalidade, pensando na formação de qual sociedade. 

Nesse contexto, a pergunta de Jappe (2013) torna-se necessária para reflexão:  

(...) devemos continuar a tentar sobreviver no cerne de um sistema que 
se esgota e se desmorona, ou devemos tentar fazer a “transição” para 
uma sociedade que se libertará do valor, da mercadoria, do dinheiro, do 
trabalho e do Estado? (Jappe, 2013, p. 30) 

Em vista de pensar modos outros de superar tais relações e formas de trabalho apregoados 

pelo capital na atualidade, é possível retornar a algumas considerações trazidas por 

Antunes (2015): 

Entendemos que a ação efetiva capaz de possibilitar o salto para além 
do capital será aquela que incorpore as reivindicações presentes na 
cotidianidade do mundo do trabalho, como a redução radical da jornada 
de trabalho e a busca do “tempo livre” sob o capitalismo, desde que esta 
ação esteja indissoluvelmente articulada com o fim da sociedade do 
trabalho abstrato e a sua conversão em uma sociedade criadora de coisas 
verdadeiramente úteis. Este seria o ponto de partida para uma 
organização societária que caminhe para a realização do reino das 
necessidades (esfera onde o trabalho se insere) e deste para o reino da 
liberdade (esfera ondo o trabalho deixa de ser determinado, como disse 
Marx, pela necessidade e pela utilidade exterior imposta), condição para 
um projeto fundamentado na associação livre dos indivíduos tornados 
efetivamente sociais, momento de identidade entre indivíduo e o gênero 
humano. (Antunes, 2015, p. 102) 
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Nesse sentido, o que se busca seria a desconstrução de uma sociedade pautada na 

mercadoria, no tempo dedicado ao consumo, nas relações de emprego opressoras para 

que se construa uma sociedade outra. Tal sociedade teria no trabalho a sua perspectiva 

ontológica criativa, a superação da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, 

concreto e abstrato, omnilateral e unilateral. Seria a busca por uma relação social 

emancipada, livre e mais humana. 

É importante ter a compreensão de que, nesse sistema capitalista, estão inseridas todas as 

gentes (do banqueiro ao bancário, do industrial ao operário, o profissional liberal, 

políticos, os indivíduos Você S.A., empreendedores, futuros trabalhadores, servidores 

públicos e todos os que vivem do trabalho), com relações de poderes distintos, mas 

fazendo parte de sustentação desta engrenagem. Assim sendo, a luta não é somente contra 

os que querem perpetuar o sistema, mas contra o sistema em si. 

Como sair do capitalismo enquanto sistema global, enquanto 
“civilização” (ainda que seja absurdo chamar ao capitalismo uma 
“civilização”). A transição necessária não se reduziria a uma simples 
redistribuição e a uma justiça social maior, nem a uma defesa dos 
salários e das reformas face às reestruturações neoliberais, nem uma 
crítica da finança, dos bancos, da especulação, nem à proposta de 
medidas ecológicas, apresentadas como mais incisivas, mas que 
permanecem no quadro da sociedade capitalista, tais como o 
“desenvolvimento sustentável”, as “energias alternativas” ou a 
economia “verde”. Trata-se antes de ter em conta que é necessário 
“transitar” para um outro modelo de vida em sociedade e sair da 
ideologia do “progresso” e do “crescimento” que formava o terreno 
comum da Esquerda e da Direita, do movimento operário e da 
burguesia. (Jappe,2013, p. 13) 

Alguns caminhos podem ser verificados na atualidade como as propostas de 

decrescimento, consumo zero, ecossocialismo, organizações como o Movimento dos 

Sem-Terra (MST), Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), a formação de 

coletivos e cooperativas, assim como na arte o dadaísmo, as cidades planejadas pela 

Internacional Situacionista, a permanência da cultura negra e indígena, os coletivos 

artísticos feministas, arte periférica, entre outros. 

Antes das relações capitalistas que implicaram alterações na perspectiva do que seria o 

trabalho – do qual se retira grande parte de sua relação entre o ser, sua objetivação e 

subjetivação de saberes, ou da prerrogativa do humano no ato do transformar –, existem 

milênios de formas outras de construção social que poderiam ser aprendidas, estudadas e 

pensadas como modelos de organização humana na terra. Conforme assinala Hobsbawn 

(2011, p. 20) “sobre a visão que Marx tinha do capitalismo como um sistema econômico 
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historicamente temporário”, que se tenta perpetuar ante tantas crises que provoca, que se 

reestrutura e se readapta com novas formas e morfologias, mas também, como sistemas 

anteriores de viver, é compreendido em um tempo e espaço que se transformam. Pode-se 

também criar uma vida mais multilateral, com mais sentidos e significados rompendo 

com as subordinações que o trabalho no capitalismo impõe e retomando uma 

sociabilidade e liberdade do ser social objetivado pelo trabalho. 

O sistema capitalista não possui um cunho antropológico, cuja invenção tem uma 

temporalidade curta diante da constituição das civilizações. São menos de quatro séculos 

ante milênios de formas diferenciadas de organização social. Parte significativa da 

manutenção desse sistema se deve à estrutura educacional que ajuda a promover as 

concepções ideológicas capitalistas e a desconsiderar outras tantas formas 

organizacionais que já existiram, existem e continuarão a existir. 

Jappe (2013), ao fazer um exercício de pensamento futuro, indica: 

Com os desastres que chegarão em cadeia e com o agravamento das 
crises econômicas, ecológicas e energéticas, é mais do que certo que as 
pessoas se irão revoltar com o que lhes acontecer. Mas a questão está 
em saber como reagirão: podem vender drogas e mandar as suas 
mulheres prostituir-se, podem roubar as cenouras cultivadas pelo 
agricultor biológico ou alistar-se numa milícia, podem organizar um 
massacre inútil de banqueiros e de políticos ou dedicar-se à caça ao 
imigrante. Podem simplesmente organizar a própria vida no meio da 
derrocada, podem aderir a movimentos fascistas e populistas que 
expõem culpados à condenação popular. Ou, pelo contrário, podem 
empenhar-se na construção coletiva de uma maneira de viver melhor 
por sobre as ruínas deixadas pelo capitalismo. Nem todos se 
precipitarão a abraçar esta opção, que é mesmo mais difícil. Se ela atrair 
muito pouca gente, será esmagada. Logo, o que hoje é possível fazer é, 
essencialmente, o seguinte: trabalhar para que os protestos, que de 
qualquer modo não deixaram de surgir, tomem o caminho adequado. 
Uma coisa é certa: a presença de elementos residuais das sociedades 
pré-capitalistas pode contribuir em muito para a escolha desse caminho. 
(Jappe, 2013, p. 117) 

Na sequência da escrita, são estudadas justamente essas sociedades pré-capitalistas 

existentes (sociedades indígenas) que posteriormente também se constituíram no Brasil 

(como o caso dos quilombos). A tentativa é poder revisitar e compreender como esses 

modos societários se organizavam independentemente das imposições do pré-capitalismo 

colonial e posteriormente do capitalismo. O que se compreende por trabalho, como são 

organizadas as atividades laborais e que tipo de formação se ofertaria aos mais jovens 

para que estes pudessem exercer funções de colaboração e trabalho nessas sociedades. 

Este estudo não trata de um revisionismo saudosista, na tentativa anacrônica de 

reestabelecer tais formas organizações aos moldes do que foram em séculos anteriores. 
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Tais sociedades também passaram por mudanças decorrentes do contato, da expropriação 

e da imposição de dogmas do colonizador. Suas configurações não são amovíveis; 

contudo, algo que se preservou e se reconfigurou à atualidade deve ser investigado e 

também considerado como possível alternativa ante o sistema vigente. 

 

 

1.2 Divisão do trabalho: uma ideia hegemônica ocidental trazida nas caravelas 

Como movimento inicial da divisão do trabalho nas sociedades ocidentais, 

principalmente europeias já no período medieval, está a separação entre os espaços do 

campo e da cidade e as contradições que tal segregação impôs às relações de trabalho. 

Visto por Marx como um processo de transição da barbárie tribal para a civilização 

consolidada no Estado, a dissociação entre campo e cidade traz como uma de suas 

expressões a constituição societária de classes que, para a manutenção de suas ações, 

promove a divisão manufatureira e social do trabalho. 

Em O Capital, Marx analisa a manufatura delimitando que esta, diferentemente das 

oficinas em que um mesmo artesão produzia uma peça de seu início a sua conclusão, 

desmembra a produção em partes executadas, cada uma delas, por um trabalhador 

específico. Todos os trabalhadores estavam sob o controle de um dono da produção que 

é o responsável pela comercialização dos produtos elaborados. Este seria o primeiro modo 

de produção manufatureira que operava pela cooperação simples entre trabalhadores para 

a realização de um produto específico. Um segundo movimento seria a gradual perda da 

capacidade de o trabalhador (ferreiro, costureiro...) executar seu ofício de forma 

totalizada, ou seja, a sua atividade transformar-se-ia em unilateral, a execução de uma 

parcela, uma fração da totalidade. A combinação de ofícios diversificados para a 

produção de um objeto (Marx tem como referência uma carruagem que necessita de 

seleiros, serralheiros, costureiros, entre outros) passaria a ser cristalizada por uma função 

exercida, de forma exclusiva, por um trabalhador parcial. 

O modo de surgimento da manufatura, sua formação a partir do 
artesanato, é, portanto, duplo. Por um lado, ela parte da combinação de 
ofícios autônomos e diversos, que são privados de sua autonomia e 
unilateralizados até se converterem em meras operações parciais e 
mutuamente complementares no processo de produção de uma única e 
mesma mercadoria. Por outro lado, ela parte da cooperação de artesãos 
do mesmo tipo, decompõe o mesmo ofício individual em suas diversas 
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operações particulares, isolando-as e autonomizando-as até que cada 
uma delas se torne uma função exclusiva de um trabalhador específico. 
Por um lado, portanto, a manufatura introduz a divisão do trabalho num 
processo de produção, ou desenvolve a divisão do trabalho já existente; 
por outro, ela combina ofícios que até então eram separados. Mas seja 
qual for o ponto de partida particular, sua configuração final é a mesma: 
um mecanismo de produção, cujos órgãos são seres humanos. (Marx, 
2017, p. 413). 

O ser humano, na relação com a divisão do trabalho, passa por um processo de subdivisão 

de suas atividades, fazendo com que este se torne somente mais uma parcela executora 

de uma ação. Isso se configura mediante uma decomposição de atividades antes artesanais 

em múltiplas operações parciais, ou seja, o trabalho antes executado por um artesão de 

forma total passa a ser agora segmentado. Ainda se faz necessário incluir a destreza do 

artesão no uso de suas ferramentas nesse processo, contudo ele agora se utiliza dessa 

capacidade para exercer uma parcela de sua função. Marx, assim, categoriza como um 

trabalho parcial artesanal, que ainda requer um tipo de cooperação, mas que se executa 

dentro da normativa manufatureira. 

Essas premissas unilaterais de trabalho são propiciadas pela lógica de produtividade e 

rentabilidade em que o controle das operações que um único capitalista pode ter diante 

de um todo sistema de fabricação aumenta significativamente sua produção e ganhos. O 

artesão, antes autônomo em suas atividades, realiza-se como autômato fragmento de uma 

execução no fluxo de trabalho que lhe é imposto. Este trabalho configura-se como 

uniformizado “que aniquila a força tensional e impulsiva dos espíritos vitais, que 

encontram na própria mudança de atividade seu desencanto e estímulo”. (Marx, 2017, p. 

415) 

A separação entre a produção e a troca é outro elemento que compõe este modo de divisão 

do trabalho, pois auxilia na composição de uma categoria de comerciantes, especialistas 

em ramos distintos de produção. A concentração de capital também se configura como 

um dos elementos fundamentais para a divisão do trabalho, demarcando fronteiras entre 

os que detêm o capital e os que detêm somente a força de trabalho para a venda. Essa 

configuração traz como efeito a hierarquização entre os trabalhadores que, anteriormente 

independentes em suas atividades, agora estão submetidos ao processo produtivo do 

capital, apoderando-se, assim, “da força individual do trabalho até suas raízes. Ela alija o 

trabalhador, converte-o em uma aberração, promovendo artificialmente sua habilidade 

detalhista por meio da repressão” (...) (Marx, 2017, p. 434). 
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A divisão manufatureira do trabalho promove uma separação e fragmentação das 

atividades realizadas durante a produção de um objeto (se antes um carpinteiro 

confeccionava toda uma cadeira, agora uma parte dos carpinteiros faz as pernas da 

cadeira, outros o assento e assim por diante). Já a divisão social do trabalho seriam os 

efeitos dessa fragmentação com a sociedade, segregando econômica e socialmente as 

classes tendo como referência o tipo de trabalho que a pessoa exerce: trabalho manual (os 

que não detêm capital) ou intelectual (os que possuem capital). Em geral, os trabalhos 

que necessitam de forças físicas são considerados os menos valorizados e recebem baixos 

ganhos, enquanto os trabalhos que se relacionam ao intelecto seriam mais valorizados e 

com ganhos superiores. 

Tendo a compreensão sobre tais efeitos da divisão manufatureira e social do trabalho e 

sua condicionante que seria o desenvolvimento de profissionais particularizados e 

socialmente/economicamente segregados, Marx tece considerações acerca do trabalho 

num contexto tribal anterior aos elaborados pela relação capital e trabalho. Nessas 

modalidades de organização tribal, a divisão do trabalho ocorre por meio de uma divisão 

natural-espontânea que se fundamenta em características fisiológicas, como o sexo e a 

idade das gentes que compunham essas sociedades. 

A troca de mercadorias é um procedimento autônomo - não submetido a um único 

capitalista que delimita suas exigências de forma privada e individual – realizado entre as 

comunidades para a subsistência delas. “São trocas feitas por esferas de produção 

originalmente distintas e independentes entre si” (Marx, 2017, p. 426). Essa sequência 

histórica das trocas estabelecidas por comunidades estrangeiras faz com “que esses 

órgãos se autonomizem ao ponto de que o nexo entre diferentes trabalhos passa a ser 

medido pela troca de produtos como mercadorias” (Marx, 2017, p. 426). Assim se dá uma 

relação de dependência por meio das trocas, tornando o trabalho antes independente em 

algo dependente das demandas mercantis, feito por meio de trocas de produtos. 

Ao servir de exemplificação organizacional dessas sociedades pré-capitalistas, Marx 

descreve uma comunidade indiana: 

Por exemplo, aquelas pequenas comunidades indianas, extremamente 
antigas, algumas das quais continuam a existir até hoje, baseiam-se na 
posse comum da terra, na conexão direta entre agricultura e artesanato 
e numa divisão fixa do trabalho que serve de plano e esquema geral no 
estabelecimento de novas comunidades. Cada uma delas forma um todo 
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autossuficiente de produção, cuja área produtiva varia de 100 a alguns 
milhares de acres. A maior parte dos produtos é destinado à subsistência 
imediata da comunidade, e não constitui mercadoria, de modo que a 
própria produção independe da divisão do trabalho mediada pela troca 
de mercadorias que impera no conjunto da sociedade indiana. Apenas 
o excedente dos produtos é transformado em mercadoria, e uma parte 
dele somente depois de chegar às mãos do Estado, para o qual flui como 
renda natural, desde tempos imemoriais, certa quantidade desses 
produtos. Diferentes regiões da Índia apresentam diferentes formas de 
comunidades. Naquelas cuja forma é mais simples, a terra é cultivada 
em comum e seus produtos são distribuídos entre os membros, enquanto 
cada família exerce a fiação, a tecelagem etc. como indústrias 
domésticas subsidiárias. Ao lado dessa massa ocupada com as mesmas 
tarefas, encontramos “o habitante principal”, que reúne numa só pessoa 
as funções de juiz, polícia e coletor de impostos; o guarda-livros, que 
faz a contabilidade do cultivo, cadastrando e registrando tudo o que lhe 
diz respeito; um funcionário a quem cabe perseguir criminosos e 
proteger viajantes estrangeiros, escoltando-os de uma aldeia a outra; o 
guarda de fronteira, que vigia os limites entre sua comunidade e as 
comunidades vizinhas; o inspetor de águas, que distribui para a 
irrigação agrícola a água dos reservatórios comunais; o brâmane, 
responsável pelo culto religioso; o mestre-escola, que ensina as crianças 
da comunidade a ler e a escrever na areia; o brâmane do calendário, que, 
como astrólogo, indica as épocas favoráveis para a semeadura, a 
colheita e os bons e maus momentos para todos os trabalhos agrícolas 
particulares; um ferreiro e um carpinteiro, que produzem e consertam 
todos os instrumentos agrícolas; o ceramista, que confecciona todos os 
vasilhames da aldeia; o barbeiro, o lavador de roupas, o ourives de 
prata, um outro poeta, que em algumas comunidades assume o lugar de 
ourives de prata e, em outras, do mestre-escola. Essa dúzia de pessoas 
é sustentada a expensas de toda comunidade. Aumentando a população, 
uma nova comunidade se assenta em terras não cultivadas, conforme o 
modelo da anterior. O mecanismo comunal apresenta uma divisão 
planejada do trabalho, mas sua divisão manufatureira é impossibilitada 
pelo fato de o mercado do ferreiro, do carpinteiro etc. permanecer 
inalterado, de modo que, a depender do tamanho da aldeia, podemos 
encontrar no máximo, em vez de um ferreiro, um oleiro etc., dois ou 
três deles. A lei que regula a divisão do trabalho comunal atua aqui com 
a autoridade inquebrantável de uma lei natural, ao passo que cada 
artesão particular, como o ferreiro etc., executa todas as operações 
referentes a seu ofício de modo tradicional porém independente e sem 
reconhecer qualquer autoridade em sua oficina. O organismo produtivo 
simples dessas comunidades autossuficientes, que se reproduzem 
constantemente da mesma forma e, sendo ocasionalmente destruídas, 
voltam a ser construídas no mesmo lugar, com os mesmos nomes, 
fornece a chave para o segredo da imutabilidade das sociedades 
asiáticas (...) (Marx, 2017, p. 431) 

Essa descrição de Marx sobre um modelo de sociedade indiana não é considerada pelo 

autor como uma ilustração de algo ideal que seja reimplementado como uma possível 

retomada organizacional da sociedade que poderia vir a superar a divisão do trabalho 

fundamentada nas premissas do capitalismo e da manufatura. Não é um saudosismo 

anacrônico; entretanto, é uma indicação de outra forma social organizativa de base 

comunitária, exemplificando algo que já teria sido experienciado num tempo histórico 

humano (questionando qualquer discurso que validasse o sistema capitalista como único 
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modo de funcionamento econômico e social). Explicitar essas outras formas organizativas 

auxiliam na composição de uma contranarrativa ante o capital, que impõe uma divisão do 

trabalho manufatureira, que parcializa as gentes, fragmenta os saberes, impõe a 

concorrência e limita as trocas e contatos em simples ações de mercado e venda de 

produtos. 

A divisão do trabalho, como bem sinaliza Marx, é encontrada em diversas formas no todo 

de uma sociedade, seja baseada ou não na troca de mercadorias. Entretanto, “a divisão 

manufatureira do trabalho é uma criação absolutamente específica do modo de produção 

capitalista”. (Marx, 2017, p. 433) 

No Brasil, é o processo colonizador que traz em suas caravelas uma experiência de divisão 

de trabalho com características manufatureiras, e também do trabalho escravista, 

exploratória e de subjugo massivo. Essa relação que se estabelece por meio da 

colonização deixou marcas profundamente construídas que, até o presente momento, são 

encontradas nas relações de trabalho brasileiras e nos modos formativos e educacionais 

dedicados a classes distintas. 

Diferentemente do que se propunham os colonizadores, como um modelo já capitalista 

de concentração de renda e terras e a implementação do valor de troca entre mercadorias 

e pessoas, tais preceitos não se configuram dentro das relações estabelecidas pelos povos 

originários que possuíam outra forma organizativa de sociedade. Também os negros que 

aqui chegavam escravizados possuíam uma configuração diferenciada de sociedade já 

desenvolvida em suas terras natais. O “aquilombamento” pode ser considerado como uma 

dessas modalidades implementadas no Brasil que foram sumariamente atacadas tanto em 

sua territorialidade, tanto no imaginário quanto na construção ideológica social. Apagar 

os modos comunitários e quilombolas de vida, de trabalho e de cultura desenvolve 

elementos fundamentais para que uma construção social capitalista se pudesse impor por 

meio da supressão dessas histórias outras de organização social. 

A continuar, pretende-se realizar um estudo sobre tais modos civilizacionais, distintos das 

premissas do capital, que foram desenvolvidos em solo brasileiro. Ambas as 

configurações estudadas, indígenas e quilombolas, serão tratadas com base na 

compreensão do trabalho para essas populações e como este se organiza dentro das 

estruturas delimitadas por esses povos. 
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1.2.1 Antes de os portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a 

felicidade? 

“Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade” 

(Andrade, 1930). Essa máxima, um tanto ou quanto idealizada, descrita, em 1930, por 

Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, serve de base para uma reflexão acerca 

do que seria o Brasil, antes de ser Brasil colonial nos aspectos relativos ao trabalho. A 

forma de organização social, as relações de trabalho, as culturas, os afetos, os processos 

de aprendizagem e as formas de experienciar o mundo são diametralmente diferentes do 

que propunham os colonizadores europeus nas Américas. O modus operandi da 

colonização tem como premissa a desconsideração e supressão do diferente, da cultura 

outra que deve ser apagada e reescrita desde os moldes europeus. 

Para o pensamento eurocentrado, consideram-se os costumes existentes nessas terras 

“descobertas” como secundários, subdesenvolvidos e bárbaros. Um povo sem fé, sem lei 

nem rei, como escreveu Pero de Magalhães Gândavo (1540-1580)9, seria a pecha 

colocada sob os índios da terra. Tais povos originários eram considerados como 

desordeiros, desonestos, extremante sensualizados e sexualizados, submetidos a 

vicissitudes do corpo, da carne. Macunaimicamente10, preguiçosos, deitados em suas 

redes, pouco preocupados com o trabalho e a possibilidade de acúmulos de bens. Esses 

gentios, por vezes canibais, representavam tudo o que poderia ser considerado como 

incivilizado e atrasado para os padrões eurocêntricos. Necessário se fazia disponibilizar 

a tais animais sem sorte uma inserção no processo humanizador e civilizacional europeu 

 
9 Estudioso sobre a escrita e ortografia da língua portuguesa que indicou uma limitação na forma fonética 
das tribos no Brasil que não pronunciavam corretamente as letras F, L e R. Por não conseguirem pronunciar 
nem terem a compreensão social de rei, lei e fé, poderiam assim ser considerados sujeitos bárbaros e 
desordeiros. 
10 Referência ao livro Macunaíma, obra modernista escrita por Mário de Andrade em 1928. No livro, o anti-
herói Macunaíma, que seria um miscigenado entre negro e indígenas, é apresentado com alguém que tem 
ao mesmo tempo a preguiça, a indolência, a covardia, a força, a determinação e a valorização de suas raízes. 
No imaginário brasileiro, a figura de Macunaíma ficou mais associada à preguiça e indolência do brasileiro 
médio. 
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por meio de uma catequização, impondo a eles uma fé; a reorganização das relações 

sociais impondo seus reis e leis, assim como escravizando seu corpo por meio de um 

trabalho forçado. 

Os escritos históricos que contemplam as falas dos conquistadores tendem a perpetuar 

essa configuração caricata sobre os povos originários, na intenção de manter uma 

narrativa de superioridade cultural e social. Contudo, é necessário contemplar hoje outras 

formas de contar essa história, partindo de outras narrativas e formas de compreender as 

civilizações e modos de reorganização dos povos indígenas. 

Uma das concepções delimitadas pelos colonizadores imprimia como um padrão dos 

povos originários uma desorganização social, um isolamento que implicaria uma falta de 

interação entre os grupos nativos. De acordo com Schwarcz (2015), essa representação 

não pode ser mais a imagem delimitada para configurar uma forma única de organização 

das comunidades indígenas, pois estas comportavam vários modos organizacionais que 

se configuravam ante uma vivência local. Um dos modelos descritos eram os cacicados: 

Na América vigia um sistema político de chefias centralizadas, nas 
quais um líder supremo tinha poderes sobre aldeias e distritos 
hierarquicamente subordinados. Diferentemente do que ocorria nos 
Estados europeus, não existia, porém, um corpo de funcionários 
administrativos, nem um exército permanente. Era o chefe que resolvia 
disputas, e juntava guerreiros em caso de conflito. 

Esse modelo espalhou-se por uma área mais alargada, ganhando o nome 
de “cacicado” e referindo-se a assentamentos que contavam com um 
centro regional, obras públicas, trabalho coletivo, trabalho agrícola, 
habitações de tamanhos diversos, uma rede comercial de produtos da 
terra e técnicas de sepultamento. As regiões eram muitas, as 
estratificações variadas, mas se tratava de povos com fé e lei, apesar de 
serem diferentes dos valores reconhecidos na Europa. (Schwarcz,2015, 
p. 43) 

Para além desse modelo, outros povos, em outras regiões do Brasil, organizavam-se 

também de forma multiétnica e multilinguística, interagindo com outros grupos e 

estabelecendo relações de vivência e contato. Na região da Amazônia, essa era uma das 

características encontradas. Os povos Jê localizados no sertão eram conhecidos pela sua 

mobilidade, habitando grandes aldeias, sem chefes, com estruturas econômicas 

desenvolvidas, cosmologia própria, produção de horticultura milenar, pinturas corporais 

e adornos extremamente elaborados e produção da cerâmica “una”. 
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No litoral, local da entrada conflituosa e violenta dos portugueses, os povos tupi-guarani 

por lá viviam com a pesca, caça e agricultura, sendo grandes canoeiros conhecedores 

experiente dos rios e mares. É importante destacar que as sociedades indígenas possuíam 

características heterogêneas, não podendo, assim, fazer uma classificação unidimensional 

delas. Como faz referência Kaka Werá Jecupé (1998), o Brasil era anteriormente a terra 

de mil povos com culturas diversificadas, línguas distintas, costumes e formas 

organizacionais singulares. 

Seu modo de produção e organização do trabalho traz alguns indicativos próximos ao que 

Marx delimita para as características de organização tribal, em que se identifica uma 

divisão natural-espontânea do trabalho, com base em aspectos biológicos. Melatti (2014) 

analisa essa divisão social do trabalho e delimita: 

Nas sociedades indígenas do Brasil, de um modo geral, não existe 
especialização profissional. Cada homem sabe fazer tudo o que os 
demais fazem; o mesmo acontece com cada mulher, que tem domínio 
sobre todas as habilidades que constituem atribuições femininas. Então, 
pode-se dizer que existe entre os índios uma divisão do trabalho por 
sexo. Tal divisão não é exatamente a mesma em todas as sociedades. 
De um modo geral, às mulheres cabem as atividades culinárias, o 
cuidado das crianças, além de partilhar, com os homens, o plantio e a 
colheita. Aos homens são destinadas as atividades guerreiras, a caça, a 
derrubada da floresta para fazer lavoura. (Melatti, 2014, p. 107) 

Essa divisão do trabalho por sexo se faz por meio de características fisiológicas, 

biológicas e etárias. As atribuições destinadas a crianças e idosos se distinguem das 

atribuídas aos adultos e jovens. Contudo, é importante desfazer o mito de que o índio 

seria preguiçoso e o trabalho não era algo representativo para essa população. Existe certa 

imprudência em comparar as formas organizacionais de trabalho presente na Europa no 

século XVI com a produção indígena do mesmo período. Seus meios, finalidades e 

compreensões sobre o que seria o trabalhar são profundamente diferentes e díspares. 

Com base em estudos realizados por Catharino (1995), o trabalho indígena pode ser 

identificado em suas características familiares, tribais ou comunitárias, realizando 

atividades para si e para o coletivo e criando com a natureza uma harmonia ecológica. O 

trabalho era inicialmente artesanal, com poucas distinções de especializações, e a 

produção em geral tinha destino coletivo. Em seus estudos, o autor divide o processo de 

trabalho em quatro fases: na primeira, seriam as atividades de coleta e extração; na 
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segunda, os beneficiamentos artesanais feitos do material coletado; na terceira, a 

finalização de um produto; e, na quarta, o desfrutar do que foi produzido. 

São também elaboradas três categorias distintas de trabalho: o trabalho necessário, o útil 

e o voluntário. Como trabalhos necessários, são identificados os que se aproximam das 

necessidades de existência, tais como: extração de materiais, coleta, agricultura, culinária, 

caça, pesca, entre outros; já o trabalho útil era relacionado à construção, ao curativo, à 

cobertura do corpo, à produção de vasilhas seguindo outras mais atividades; a parte de 

adornar, decorar objetos, tocar músicas, realizar coreografias, praticar o desporto e 

preparo atlético se encaixam na modalidade de trabalho voluntário. Esses seriam 

praticados não somente para uma utilidade, senão para o deleite, para o prazer de fazer 

tais atividades. No trabalho voluntário se encontram as atividades correlatas ao artístico, 

à produção cultural artística material e simbólica elaborada pelos povos indígenas. Suas 

cores, plumas, adornos, misturas químicas de pigmentos, construção de instrumentos 

musicais, tudo isso era um trabalho com uma finalidade festiva, de deleite, guerreira, 

ritual ou de aformosear-se. A respeito do trabalho musical e coreográfico, por exemplo: 

Tratava-se de um trabalho gratificante por si mesmo, por puro deleite, 
em muitas ocasiões e com várias conotações: ligado à guerra, durante 
sua preparação e após vitória; para receber visitantes e para visitar; 
religiosa; durante cerimônia de perfuração do beiço de meninos; antes 
e depois da caça e da pesca; antes e durante festim com carne do inimigo 
etc... (Catharino, 1995, p. 583) 

Nesse sentido, é possível compreender que trabalho para os indígenas se relaciona mais 

com as prerrogativas ontológicas de transformar algo em objeto, para que este tenha um 

valor de uso no sentido de servir para uma determinada função e também valor de troca 

para com outras tribos. Essa troca está limitada aos objetos produzidos, e não havia na 

relação indígena brasileira a compreensão de dinheiro, trabalho assalariado, tampouco 

remuneração. 

Para os povos originários, a questão de acúmulo e de trocas de bens no mercado não se 

correlacionava com o que se pretendia vivenciar. Em geral, bens produzidos eram para 

um consumo próprio, assim como um excedente para trocas e outros de posse coletiva. 

Algumas tribos que produziam artefatos distintos, que outras tribos não possuíam, faziam 

trocas entre esses artefatos. Como indica Melatti (2014), os uaurás eram exímios 

produtores de cerâmica enquanto os camaiurás se destacavam pela confecção de arcos; já 

os trumais e os uaurás produziam sal. As redes de comércio eram vistas entre as tribos 
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brasileiras com outras de países vizinhos, porém os conceitos de valor financeiro, mais-

valor, fetichismo da mercadoria, entre outros cunhados por Marx, não representavam as 

relações de troca para os indígenas. 

Para a vida na selva, seu sistema econômico era adequado e eficiente. 
Não se tratava de uma economia “primitiva” ou “atrasada”. Embora os 
índios pratiquem ainda hoje uma economia de subsistência, ou seja, que 
não produz excedentes ou “sobras”, ela não é uma economia de escassez 
em que eles tenham de trabalhar continuamente para a sua 
sobrevivência. Muitos erroneamente, interpretam essa economia de 
subsistência como prova da incapacidade de o índio produzir 
excedentes por desconhecer técnicas mais eficientes e de sua inaptidão 
para viver na abundância. Tanto isso não é verdade que os primeiros 
viajantes europeus que tiveram contato com grupos indígenas 
brasileiros constataram seu bom aspecto físico, seu asseio e a fartura de 
alimentos que obtinham sem grandes esforços. (Carmo, 1998, p.38) 

As formas de erigir preconcepções equivocadas e desmerecer os saberes do outro estão 

associadas às práticas colonizadoras, práticas impositivas que renegam formas outras de 

viver que não coadunam com as suas. Nesse sentido, os colonizadores estabeleceram 

relações de superioridade sobre os povos originários, não oportunizando uma troca de 

saberes legítima e horizontalizada. A troca de saberes se efetivava, em sua maioria, com 

base em interesses próprios, quando era necessário se aproveitar dos conhecimentos 

territoriais que os indígenas possuíam sobre a terra “achada”. 

Enquanto ainda era vivenciado o momento da descoberta da felicidade, como sugeriu 

Oswald de Andrade, o debate exposto por Marx sobre a questão da concentração de terras 

– a expulsão dos colonos que já acontecia em dados períodos medievais, liberando as 

gentes para um trabalho “livre” – no território brasileiro não era constatado. Não há um 

sentido de propriedade da terra em uma tribo. Terra é um bem comum, um local de 

produção coletiva, dela se tira sua subsistência, nela se vive e mantêm relações de 

respeito, religiosidade, de sagrado e preservação. O nomadismo também era uma das 

características de algumas populações indígenas brasileiras. 

Diferentemente dos povos indígenas da América Central e dos Andes, como os maias, 

incas e astecas, as tribos indígenas brasileiras não derrubavam suas florestas para a 

construção de grandes cidades e palácios com largas avenidas e rios controlados. Como 

exemplo, tem-se a capital mexicana, antes denominada Tenochtitlán, destruída pelos 

conquistadores espanhóis que usaram suas bases como alicerce, para erguer e impor um 

modelo arquitetônico europeu sobre as ruínas astecas. A derrubada da madeira 
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incialmente se configurava para a organização das aldeias, hortas e plantio. Uma aldeia 

grande compreendia em torno de até 80 casas de acordo com Prezia (2017). Grande parte 

da devastação ocorrida inicia-se com a chegada dos colonizadores e a derrubada das 

árvores, em especial o pau-brasil, e com a intensificação do processo de ocupação das 

terras brasileiras. 

Outra perspectiva, a do trabalho escravo existente já nas civilizações clássicas, não era 

compreendida pelos indígenas brasileiros, pois não havia uma apreensão de seres 

humanos para que estes exercessem um tipo de trabalho forçado. Mesmo após as guerras 

por disputas de locais mais favoráveis ao plantio, pesca ou caça, ou por animosidade 

cultural, conforme exemplifica Ribeiro (2015), para os tupis, a captura visava a uma 

antropofagia ritual. Somente os guerreiros de grande valor eram sacrificados, pois se 

acreditava que tal força e vitalidade poderiam ser repassada por meio da antropofagia.11  

Ou seja, a configuração social e cultural dos povos originários possuía suas conformações 

e modos. São cosmovisões diferenciadas de cada um dos mil povos que compartilhavam 

esse território, tinham seus rituais, suas expressões artísticas, culturas multiétnicas e 

multilinguísticas. As cosmologias, na concepção de Silva (1998), são as teorias de mundo, 

das formas de ordem, movimento, tempo e espaço do mundo que servem para orientar as 

experiências diárias, atribuindo-lhes sentido e sendo possível de ser interpretada. Os 

rituais fazem parte desse processo em que 

... o ritual é o momento mesmo da inserção da humanidade no universo 
mais amplo; é o lugar mesmo da confluência e da presença 
concomitante do sobrenatural, da natureza e da humanidade. E, por 
outro lado, da reafirmação dos laços de solidariedade interna, da troca 
recíproca, da expressão concreta da dimensão econômica dos ritos, 
através de redistribuição e partilha de alimentos. (Silva,1998, p.76) 

Um dos rituais que envolviam a relação com bens de produção eram as denominadas 

trocas rituais, que, de acordo com Melatti (2014), são trocas sem nenhuma pretensão 

econômica. Um ritual de presentear alguém com a intenção de aproximar as casas das 

 
11 Darcy Ribeiro (2015) destaca a passagem de Hans Staden, capturado três vezes por indígenas que se 
recusaram a comê-lo. Staden, para os indígenas, demostrava sua covardia pois chorava e se ajoelhava 
pedindo clemência e implorava para não ser morto. Tais atitudes para os indígenas eram sinal de fraqueza 
de espírito e, por isso, seu corpo e espírito não estavam aptos para o ato ritual antropofágico. O ritual 
antropofágico só era realizado quando o capturado que seria comido fosse alguém destemido, forte, 
corajoso. Todas as características da pessoa que seria comida seriam atribuídos aos que comessem sua 
carne. 
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aldeias. A tribo Atam é considerada pelo autor como um dos exemplos de povos que 

mantinham esse tipo de atividade ritualística. 

Os povos originários por milênios foram configurando seus territórios, viveram deles e 

muitos lutaram para a manutenção deles ante a chegada dos brancos ou conflitos que 

ocorriam entre tribos rivais. Tinham suas formas específicas de troca de bens, uma rede 

de circulação de produtos, assim como também tribos nômades que viviam de 

subsistência. Trabalhavam para a manutenção de sua existência, de seus familiares e 

grupos tribais, desconheciam a escravidão nos moldes da produção de excedentes ou de 

trabalho forçado para outrem e tinham na terra seu território com sua cosmologia e 

cultura. 

Para o colonizador que desembarcou nessas praias, a aproximação com esses povos 

ocorreu incialmente por uma relação de cordialidade intencionada. A pretensão era a 

sobrevivência nessas terras mediante trocas, escambo com os indígenas que, por tempos, 

auxiliaram os portugueses na compreensão desse novo mundo. Historicamente o primeiro 

centenário da chegada portuguesa foi delimitado por trocas que se estabeleceram por meio 

de tenções e intenções de já subjugar, escravizar, procurar metais preciosos e se apropriar 

das terras. Com apoio em Levi-Strauss, pode ser verificado que o modo de civilidade 

encontrado pelos portugueses se confrontava direto com as prerrogativas europeias. Para 

os povos originários, que refletem na atualidade sobre tal questão, também se verifica a 

visão conflitiva de mundo entre o branco e o índio. 

Quando os brancos chegaram eles foram admitidos como mais um na 
diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter 
continuado vivendo em meio àqueles povos e produzido outro tipo de 
experiência. Mas eles chegaram com a má intenção de assaltar essa terra 
e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu 
digo isso, qualquer pessoa que tiver me ouvindo falar, e se você se sente 
parte desta continuidade colonialista que chegou aqui, você é um 
ladrão. O seu avô foi, o seu bisavô foi. [...] Quando os europeus 
chegaram aqui eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto 
ou qualquer uma outra pereba nesse litoral se essa gente não tivesse 
acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles 
porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, 
que caju era uma comida. Eles chegaram aqui famélicos, doentes e o 
Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na 
nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado 
eles afogados. Durante muito mais do que cem anos o que os índios 
fizeram forma socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. 
Querer configurar isso como uma conquista, nos termos de uma guerra 
de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras 
regiões seria ignorar a extensão desta costa Atlântica. Para ocupar, para 
chegar, ao mesmo tempo em todas estas bacias que desembocam no 



50 
 

Atlântico você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você 
tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses 
para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. 
E não teve um desembarque. (Krenak, 2018, documentário Guerras do 
Brasil) 

De acordo com Ribeiro (2015), os conflitos se deram em todos os níveis como o biótico, 

partindo de uma guerra bacteriológica trazida pelos brancos que matou grande parte da 

população indígena; no aspecto ecológico, houve a disputa de territórios e das riquezas 

existentes; no plano econômico e social, ocorreram a escravização e mercantilização da 

produção que retirava dos povos originários um sustento que antes era farto e abundante. 

Como resultado desses conflitos, o processo colonial é atualizado por Ribeiro (2015), 

quando ele delimita quais planos de influência ficaram e permaneceram historicamente: 

os planos adaptativos associativo e ideológico. 

O plano associativo é o que delimita questões mais pertinentes para pensar as relações de 

trabalho que permaneceram historicamente em terras brasileiras, pois ele trata dos modos 

de organização social e econômica que permaneceram. Apresenta-se aqui uma citação de 

dois destaques trazida por Darcy Ribeiro: 

• Substituição da solidariedade elementar fundada no parentesco, característica do 
mundo tribal igualitário, por outras formas de estruturação social, que bipartiu a 
sociedade em componentes rurais e urbanos e a estratificou em classes 
antagonicamente opostas umas às outras, ainda que interdependentes pela 
complementariedade de seus respectivos papéis; 

• Integração de todos os núcleos locais em uma estrutura sociopolítica única, que teria 
como classe dominante um patronato de empresas e uma elite patriarcal dirigente, 
cujas funções principais eram tornar viável e lucrativa, do ponto de vista econômico, 
a empresa colonial e defende-la da insurgência dos escravos, dos ataques indígenas 
e das invasões externas; (2015, p. 58) 

Para Ribeiro (2015), o que se plasmou nas sociedades neobrasileiras corresponde a 

elementos, tais como: a língua portuguesa que se converte em um domínio quase único 

de formas comunicacionais; o destacamento de uma parcela minúscula letrada da 

população que detém saberes eruditos e técnicos determinando os conhecimentos, valores 

e crenças para a sociedade; a igreja como salvacionista e controladora da vida intelectual 

da colônia, dificultando a propagação de outras ideologias e conhecimentos científicos; e 

a influência de uma arte europeia que delimita cânones e impõe suas formas 

representativas. 

A imposição de uma fé, uma lei e um rei durante o processo de colonização está bem 

descrita e compilada historicamente pelas palavras e conclusões dos conquistadores que 
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compõem livros de história, imagens, cartas e registros que sinalizam o que foi realizado 

nas terras colonizadas. São relatos de um processo protagonizado pela violência, 

aculturação, expropriação, coerção, catequização e desejo de anular, calar e cercear a 

cultura indígena vigente, com a prerrogativa de introduzir uma cultura melhor, mais 

desenvolvida e produtiva. Nas cartas de Pedro Vaz Caminha e de padres como Antônio 

Vieira, nos desenhos de Debret, nos escritos de Hans Staden e na interpretação de Levi-

Strauss são sistematizadas algumas visões sobre o Brasil e sua gente nativa. 

Todavia, são existentes também relatos de resistências seculares promovidos por povos 

indígenas que não se submeteram facilmente ao processo violento da colonização. Cabe 

aqui ressaltar que, diante de um processo de trabalho forçado nas missões, ou nas 

plantações de cana de açúcar dos engenhos, ou no incentivo à participação de Guerras 

Justas12, ou nos aldeamentos13, outras formas  e estratégias de preservação da autonomia 

e contrárias ao subjugo foram utilizadas. 

Revoltas organizadas, fugas coletivas, roubo dos bens patronais, invasão de propriedades, 

realização de venda de produtos, desobediência no trabalho, rejeição a sua submissão e 

extremo da morte como recusa contemplam algumas das modalidades de resistência 

operadas pelos povos indígenas. Para Monteiro (1998), durante o tempo da São Paulo 

colonial, houve uma das primeiras grandes revoltas registradas na propriedade de Antonio 

Pedroso de Barros. Detentor de mais de 500 indígenas escravizados e com grandes 

dimensões de terra para a plantação de trigo, em 1652, de forma organizada, os indígenas 

guaianá e carijó e destruíram as criações e plantações, assim como mataram Antonio 

Pedrosa e outros brancos que se encontravam na fazenda. 

Outro fator de luta foi a conscientização dos indígenas das possíveis vantagens que estes 

poderiam obter na justiça colonial do século XVIII. De acordo com Monteiro (1998), o 

também conhecimento de algumas legislações fez com que indígenas se tornassem 

 
12 As Guerras Justas eram consideradas um modelo para capturar indígenas fugidos ou ainda não 
submetidos de forma legalizada. De acordo com Lewkowiczs (2008), tais guerras serviam para tornar 
presos índios considerados perigosos, belicosos ou não adeptos da fé cristã. Também havia os resgates de 
índios que teriam sido aprisionados e, com o pretexto de libertá-los, se promovia uma guerra justa em que 
o espólio do confronto era levado a trabalhar compulsoriamente nos engenhos. 
13 Os aldeamentos eram estruturados pelas ordens jesuíticas, com algumas similaridades ante as missões e 
reduções, em que os indígenas recebiam educação religiosa cristã e conhecimentos de cultura europeia e 
trabalhavam para a manutenção desses aldeamentos. Alguns índios eram cedidos para trabalhar nos 
engenhos, tendo, em algumas situações, uma remuneração, e outros trabalhavam somente para o sustento 
das missões. 
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autores de processos de litígio e petições. É relatada a história de Rosa Dias Moreira 

pertencente à tribo carijó, que levantou um processo contra Francisco Xavier de Almeida. 

Em sua alegação, defendia sua descendência ao povo carijó, procurando garantir a sua 

liberdade que já era reconhecida legalmente por Portugal. 

Singular também é o caso da denominada República Guarani, que teve uma duração de 

quase cem anos aproximadamente até 1768, localizada no Rio Grande do Sul. Organizou- 

se, nos Sete Povos das Missões, um modelo mais fortificado de ocupação territorial. Em 

uma forma organizacional entre indígenas guaranis e jesuítas, essas missões eram 

compostas de igrejas e casas já seguindo um modelo urbanístico espanhol com 

plantações, criação de gado, gráficas, oficinas de fundição, produção de instrumentos 

musicais, teares, entre outros. Mesmo com o catolicismo sendo uma forma de aculturação 

imposta, os guaranis se juntavam a essas missões por se sentirem mais protegidos e terem 

menor probabilidade de serem capturados por bandeiras ou nas Guerras Justas. A cobiça 

sobre tais terras de grande teor produtivo foi disputada por espanhóis e portugueses, e, 

com o Tratado de Madrid, ampliou-se o território português nas terras brasileiras, ficando 

as missões submissas a Portugal. Povos de três missões, como São Miguel, São Nicolau 

e Santo Ângelo, contrariaram-se a tal imposição portuguesa, e Sepé Tiaraju, líder da 

Missão de São Miguel, indígena letrado, enviou cartas às outras missões, no intuito de 

que estas rejeitassem tal tratado. Sepé Tiaraju é conhecido com um dos líderes da Guerra 

Guaranítica e combatente destemido contrário à opressão dos portugueses. Prezia (2017) 

destaca a carta escrita por Sepé Tiaraju endereçada ao governador de Buenos Aires em 

1753, achada em seu bolso após sua morte. 

Vinte aldeias nos ajuntamos para sair-lhes ao encontro e com muita 
alegria nos entregaremos [pela morte], antes de entregar nossas terras. 
Por que esse nosso superior maior [o rei] não dá aos portugueses Buenos 
Aires, Santa Fé, Corrientes e o Paraguai e só há de cair essa ordem sobre 
os pobres índios, a quem manda que deixem suas casas, suas igrejas e, 
enfim, tudo quanto nos tem dado Deus? (Sepé Tiaraju In: GOLIN, 
1985, p. 87) 

Essa negociação pretendida por Sepé Tiaraju não foi concretizada, e, durante anos de 

guerra e disputa territorial, as missões foram perdendo forças, os jesuítas expulsos, as 

construções erigidas foram destruídas e culturalmente se tem o apagamento histórico de 

uma das batalhas e lutas dos guaranis contra a imposição portuguesa. 
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No continum do tempo, são tantos os outros exemplos que podem ser considerados e 

pesquisados acerca da composição de pretensões de sobrevivência e resistência indígena 

até os dias atuais. Em geral, todas essas modalidades de resistência têm como ponto 

preponderante a necessidade de questionar as estruturas coloniais impostas no Brasil e 

seus modos de perpetuação Uma dessas modalidades tem no trabalho seus lócus de 

atuação pois o que se implementou no Brasil como possiblidade de trabalho para a 

maioria dos não brancos europeus estava relacionado ao sentido de trabalho como 

objetificação do ser humano, exploração por meio de uma remuneração insuficiente ou 

não remunerado, os processos de fetichização, remetendo à categoria de labour já 

assinalada anteriormente. 

Neste breve estudo, é possível compreender que, antes da colonização, as civilizações e 

povos originários exercitavam outra relação entre ser humano e trabalho se comparado 

com o que acontecia na Europa. Faz-se necessário conhecer tais histórias, de outra 

pretensão de organização civilizacional, principalmente nos espaços de formação 

profissional, para que o jovem/trabalhador conheça práticas relacionadas ao trabalho 

diferentes das que foram elaboradas com base na lógica do capital. 

É possível que o Brasil, antes de ser “descoberto” pelos portugueses, não tenha 

necessariamente descoberto a felicidade, principalmente se ela se relacionava com a 

perspectiva ufanista e também embebida em bases eurocêntricas que os modernistas, 

escritores e artistas muitos provenientes das classes dominantes possuíam e 

romantizavam acerca do tema. Contudo, o que foi imposto pelos colonizadores, 

principalmente em relação ao trabalho, pouco pode ser compreendido como algo benéfico 

ou positivo para os povos originários que passaram a ser tratados como gentes subjugadas 

e destinadas a exercer maioritariamente atividades braçais forçadas. O salutar é verificar 

que historicamente o Brasil foi conhecedor de uma prática distinta de trabalho e de 

formação social organizativa. Tal herança pode ser considerada e utilizada no ambiente 

educativo apresentando uma narrativa outra de sociabilidade comunitária, de vivência e 

de atividades laborais menos segregadoras e unilaterais. Esses povos estão em luta por 

território e manutenção de sua forma de vida desde a invasão portuguesa, cujas histórias 

também precisam ser contadas nos espaços educacionais. 
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Nosso movimento pretende celebrar sim [esses 500 anos], mas celebrar as vitórias conquistadas ao longo 
dos séculos, através de lutas coletivas, através de inciativas populares, plenas de heróis anônimos, que 

nunca terão seus nomes escritos nos livros de história. Vamos celebrar sim as vitórias que nos custaram 
tanto sangue e tantos mártires, tanto sofrimento e esperança nos corações de gente que nada tinha para 

lutar, senão a sua fé num mundo menos desumano. 

Vamos celebrar, sim, as vitórias e as derrotas de uma luta sempre desigual; de um lado a riqueza, o poder, 
as armas, o desprezo pela vida e a arrogância de classe; de outro lado, a vida coletiva, o trabalho humano, 

os despossuídos de tudo, a solidariedade de classe, a humildade, a generosidades anônima e a infinita 
esperança. 

(Manifesto Brasil 500 anos de Resistência Indígena, Negra e Popular, dezembro de 1998) 

 

1.2.2 Trabalho e saberes dos povos negros no Brasil 

Se para os indígenas, donos das terras brasileiras, a forma de trabalho imputado pelo 

processo de colonização se relacionava à submissão, à escravatura, ao trabalho forçado, 

ao trabalho explorado e expropriação, os negros que aqui desembarcaram 

experimentaram, de forma ainda mais acentuada, o trabalho escravocrata. 

Mediante as epidemias que dizimavam os indígenas, as mortes por excesso de trabalho, 

a pressão jesuítica contra a escravização indígena14, a negação de se submeter, as fugas 

massivas e a resistência expressa pelos povos originários, verificou-se a necessidade de 

implementar outro modelo de mão de obra maioritariamente braçal. Já em 1539, Duarte 

Coelho, proprietário da capitania de Pernambuco, possuía autorização para comprar 

escravos em terras africanas, contudo foi gradual a substituição do escravo indígena pelo 

escravo africano. 

Como destaca Schwartz (2018), a transferência de sujeitos escravizados tornava-se mais 

satisfatória devido à experiência que os portugueses já tinham com os africanos e ao 

reconhecimento destes como trabalhadores qualificados. Em algumas sociedades 

africanas organizadas, já havia um grande conhecimento de pecuária, sistemas agrícolas 

e metalurgia, saberes valorizados pelos portugueses para serem implementados em suas 

colônias. Um saber que vinha do conhecimento da terra, das formas de plantar e colher, 

visando à maior produtividade, da lida com metais e sua composição e meios de realizar 

a fundição, entre outros. Os portugueses, sabedores dessa especialização e qualificação 

 
14 Em 1570, foi promulgada a primeira lei de proibição à escravização indígena no Brasil, realizada por 
pressão dos jesuítas. Mesmo com a lei em vigência, ainda se perpetuaram processos escravagistas, 
principalmente justificados pelas Guerras Justas, que aprisionavam e submetiam os indígenas ao trabalho 
forçado tanto nas plantações de cana-de-açúcar quanto nos cercamentos e também em algumas missões. 
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dos negros, quando os alocavam em determinadas formas de produção, faziam-no 

levando em conta essa ciência e tecnologia adquiridas em terras africanas pelos seus 

povos. Esses trabalhadores eram por vezes treinados para serem os oficiais e mestres na 

manufatura do açúcar em alguns engenhos no Brasil. 

Há uma tentativa de se realizar um apagamento acerca do passado científico e tecnológico 

conferido às populações africanas, creditando a estas um carácter de reduzida produção 

intelectual ao logo da história. A exposição organizada pelo Museu Afro Brasil em 2019, 

denominada Design e Tecnologia no Tempo da Escravidão, fez uma tentativa de 

reescrever e resgatar os amplos conhecimentos técnicos e tecnológicos que os africanos 

traziam para o Brasil no período colonial, contestando, assim, um discurso eurocentrado 

que viabilizava uma formulação de que seriam poucos os saberes negros aproveitados. 

Como exemplificação, Paiva (2002) indica que os negros trazidos da Costa da Mina com 

destino à região de Minas Gerais, no século XVIII, assim o eram, porque esses 

trabalhadores já conheciam processos de mineração, metalurgia e extração de minerais 

preciosos. E, como um crença antiga e forma de dominação do corpo negro, suponha-se 

que todo minerador deveria ter uma negra mina como sua concubina e escravos da mesma 

região, pois isso traria sorte ao processo de mineração. Em verdade, tal crença 

escamoteava que os negros provenientes dessa região possuíam conhecimentos relevantes 

para a mineração e, por isso, eram conduzidos à região mineira. 

A entrada maciça dos Minas na região fomentou, então, essa crença. 
Mas guardou, também, outros significados. Esses homens e mulheres 
africanos, embarcados na Costa da Mina com destino ao Brasil, eram 
tradicionais conhecedores de técnicas de mineração do ouro e do ferro, 
além de dominarem antigas técnicas de fundição desses metais. Eles 
conheciam muito mais sobre a matéria que os portugueses, antigos 
parceiros comerciais dos reinos negros da África, vorazes consumidores 
de ouro desse continente e senhores de enorme extensão comercial no 
Novo Mundo. Ao que parece, o poder quase mágico dos Mina para 
acharem ouro e a sorte na mineração associada a uma concubina Mina 
eram, na verdade, aspectos alegóricos de um conhecimento técnico 
apurado, construído durante centenas de anos, desde muito antes de 
qualquer contato com os reinos europeus da era moderna. (Paiva, 2016, 
p. 187) 

Foi no século XVIII em que o predomínio da escravização negra tem seu apogeu, 

demonstrando ser um sistema extremamente lucrativo para os donos de engenho. Se, por 

um lado, o trabalhador escravizado negro era mais caro de adquirir do que o trabalhador 

escravizado indígena, por outro, tanto a circulação e venda dos escravizados negros 
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quanto a produtividade desses trabalhadores compensavam os gastos e faziam o mercado 

e o capital se desenvolverem ainda mais no Brasil. 

Já estão descritas nas histórias contadas sobre a escravização dos negros nas terras 

brasileiras as formas implacáveis de violência a que essa população foi submetida por 

meio da coerção e negação aos negros de sua dignidade humana. Carmo (1998) ilustra 

parte da estrutura do trabalho nos engenhos: 

O ritmo intenso de trabalho perdurava por cerca de oito a nove meses, 
tempo em que a cana era cortada e moída, e o açúcar, fabricado. Nesse 
período, os escravos, e mesmo os trabalhadores livres15, chegavam ao 
limite de sua resistência física, havendo até mesmo aumento do número 
de mortes. Submetidos a uma desumana carga horária de trabalho, que 
atingia de dezesseis a dezoito horas por dia, incluindo serões à noite, 
associada á má alimentação, à exígua vestimenta, e enfraquecidos pelas 
febres, verminoses, tuberculose ou sífilis, os escravos morriam em 
grande quantidade. (Carmo, 1998, p. 48) 

Contudo, não somente a violência era utilizada no convencimento para que os negros 

trabalhassem. Já no fim do século XVII, alguns senhores começavam a fazer concessões, 

deixando que alguns negros pudessem trabalhar para fins próprios em suas roças ou na 

venda de produtos aos sábados ou domingos. Para aqueles que detinham algo para vender 

(mesmo que fosse mais um pouco do seu trabalho braçal) ou algum espaço de terra cedido 

para a plantação, isso era uma forma de adquirir algo para si por meio do trabalho. 

Também é importante sinalizar que essa ação “caridosa” ofertada pelos senhores era o 

meio de fechar mais um elo da corrente escravista, utilizando o apreço e gratidão como 

formas simbólicas afetivas de escravização. 

Para além dos trabalhos exercidos nos engenhos, Carmo (1998) indica o trabalho 

realizado pelos negros nas minas, na guerra e descreve os negros de ganho. Em Minas 

Gerais, no século XVII, a descoberta de ouro leva um grande contingente de negros 

escravizados para o trabalho na mineração. Uma das formas de trabalho presente nas 

atividades de extração do ouro era conhecida como o negro de aluguel, atividade em que 

o negro tinha tarefas a cumprir com um certo tipo de autonomia e com algum pequeno 

ganho, ou por vezes trabalho excedente por conta própria ou roubo de pequenas pepitas 

 
15 A composição dos que eram definidos como homens livres se assemelhava à massa de expropriados de 
terras, indígenas, lavradores dependentes, negros fugidos, descentes de negros nascidos livres (Lei do 
Ventre Livre 1871), entre outros homens que não tinham formas de se sustentar e se submetiam ao trabalho 
em situação quase análoga à da escravidão. Uma das diferenças entre um homem livre e um escravo era ter 
dono ou não. Ver Carmo (1998), Homens livres e pobres. 
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de ouro. Esse trabalho também era exercido em condições precárias, insalubres e 

degradantes, passando o trabalhador horas dentro das minas ou imersos na água 

peneirando as pedras retiradas. 

Compostos, em sua maioria, por escravos domésticos, os negros e negras de ganho eram 

os que vendiam para seus senhores alimentos expostos em tabuleiros nas ruas das cidades. 

Tais trabalhadores/as, por vezes, alugavam seus serviços, cuja renda adquirida era 

repassada aos seus senhores e, quando conseguiam algum valor a mais, este ficava com 

o/a trabalhador/a. Vale destacar o trabalho feminino nessa atividade, que pode ser 

verificado na produção de imagens sobre o tema, como: os desenhos de Debret do século 

XVII; a pintura de Antonio Ferrigno denominada Preta Quitandeira de 1900; e as fotos 

de Marc Ferrez, de 1875, das quitandeiras do Rio de Janeiro. 

A ida para a Guerra do Paraguai (1865-1870) também foi uma das saídas encontradas 

pelos negros escravizados para não mais se submeterem ao trabalho nos engenhos. De 

acordo com Carmo (1998), cerca de 20 mil escravizados tiveram sua liberdade decretada 

pelos monarcas em virtude de terem servido militarmente. 

Tal delimitação de como eram conduzidas as atividades laborais dentro de um engenho, 

na mineração, nos ganhos ou nas atividades militares estabelecia configurações de um 

modelo de trabalho manual, braçal oportunizado ao escravizado. De forma maioritária, 

os trabalhos realizados pelos escravizados se relacionavam com atividades físicas, 

corporais e tal delimitação auxiliava em uma construção simbólica do que seria o ato de 

trabalhar nas relações do Brasil escravocrata que ecoam ainda nos dias atuais. Se para os 

negros escravizados o trabalho braçal forçado e violento é colocado como o principal 

meio de exercer uma função produtiva, certamente o que mais se pensava era na 

possibilidade de distanciar o mais brevemente dessa sujeição. 

O “aquilombamento” foi uma das formas encontradas de se reorganizar e proporcionar 

ao trabalho outra configuração de existência. Nesse aquilombar, o que se pretendia era 

poder reconfigurar outro sistema de vivenciar as relações sociais, incluindo o trabalho. 

Um processo de desconstrução do modelo escravagista hegemônico imputado aos negros 

antes mesmo de estes descerem das caravelas. Outras formas de resistir à escravidão 

também coexistiram nesse período, como as revoltas organizadas (Revolta dos Malês, 
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1807-1835); as insurreições armadas, as fugas e, assim como os indígenas, a morte 

também era forma de resistir. 

É considerado aqui o “aquilombamento” como uma das expressões de destaque, devido 

à sua configuração diferenciada do trabalho exercido nesses agrupamentos. Décio Freitas 

constrói uma tipologia contendo várias estruturas de quilombos no Brasil: os quilombos 

agrícolas, que eram uma forma utilizada em quase todos eles; extrativistas; mineradores; 

pastoris; de serviço e predatórios (realizam roubos). Em geral, como conhecedores da 

produção agrícola, os quilombos não se baseavam na monocultura, e sim em “uma 

policultura-comunitária que satisfazia às necessidades dos quilombolas e ainda produzia 

um excedente comerciável”. (Moura, 1993, p. 33). 

A organização dos quilombos era variada, dependendo do espaço 
ocupado, de sua população inicial, da qualidade do terreno em que se 
instalavam e das possibilidades de defesa contra agressões das forças 
escravistas. Aproveitam-se desses recursos naturais regionais, e os 
exploram ou industrializam, dando-lhes, porém, uma destinação 
diferente no setor da distribuição. Ao invés de se centrarem na 
monocultura que caracterizava a agricultura escravista, que também 
monopolizava a produção na mão dos senhores, os quilombos 
praticavam uma economia policultora, ao mesmo tempo distributiva e 
comunitária, capaz de satisfazer as necessidades de todos os seus 
membros. Enquanto na economia escravista a produção fundamental e 
mais significativa era enviada para o mercado externo, e a população 
produtora passava privações enormes, incluindo-se o pequeno produtor, 
o branco pobre, o artesão e outras categorias, que eram esmagados pela 
economia latifundiário-escravocrata, nos quilombos, o tipo de 
economia comunitária ali instalado proporcionava o acesso ao bem-
estar de toda a comunidade. (Moura, 1993, p. 34) 

Nessa configuração econômica e produtiva dos quilombos, o trabalho era divido de forma 

comunitária, havendo parte dos trabalhadores que exerciam atividade na agricultura, 

manufatura e venda dos produtos; outros exerciam atividades de defesa militar, devido 

aos sucessivos ataques pelos quais passavam esses territórios; e outros quilombos mais 

estruturados, como Palmares, já havia um governo centralizado estruturado em uma 

monarquia eletiva. 

Abdias do Nascimento (2019), quando se refere a Palmares, delimita que a República de 

Palmares conseguiu ter, em seus domínios territoriais, uma área que compreenderia um 

terço de Portugal, na qual seus moradores realizavam o trabalho de forma coletiva, tendo 

a terra como propriedade comum. Extremante organizados política, social e militarmente 

resistiram a quase 27 guerras e permaneceram existentes de 1595 a 1695. É importante 
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personagem de Palmares, cujo último rei Zumbi foi figura singular na resistência desse 

“aquilombamento”. 

Outros exemplos de quilombos no Brasil são o de Manuel Congo, no Rio de Janeiro, em 

1838, e o quilombo de Ambrósio em Minas Gerais, que tinha a particularidade de praticar 

a pecuária. É interessante salientar também a figura do Negro Isidoro, “O Mártir”16, que, 

no distrito diamantino em Minas Gerais, esteve na linha de frente de aproximadamente 

50 quilombos. Joaquim Felício dos Santos (1924), em seu livro sobre as memórias do 

distrito diamantino, descreve Isidoro como um pardo de caráter altivo que não se 

submeteu aos ferros e fugiu para trabalhar na área de garimpo extraindo diamantes. 

Posteriormente se tornou líder de um grupo de garimpeiros escravos que extraíam e 

vendiam diamantes para pessoas importantes do Tijuco (vila de Minas Gerais). Devido a 

seu destaque, foi perseguido, torturado e assassinado como tantas outras lideranças e 

quilombolas à época.  

Em destaque, para que se compreenda quais eram as premissas de um quilombo no que 

consiste simbolicamente aos preceitos de uma resistência: 

(...) a função dos quilombos como nódulos de resistência permanente 
ao sistema escravista. Não podemos, por isso, deixar de salientar que, 
durante todo o transcurso de sua existência, eles foram não apenas uma 
força de desgaste, atuando nos flancos do sistema, mas diversos níveis 
as forças produtivas do escravismo e, ao mesmo tempo, criando uma 
sociedade alternativa que, pelo seu exemplo, mostrava a possibilidade 
de uma organização formada de homens livres. Essa perspectiva que os 
quilombos apresentavam ao conjunto da sociedade da época era um 
“perigo” e criava as premissas para a reflexão de grandes camadas da 
população oprimida. 

Por isso mesmo o quilombo era refúgio de muitos elementos 
marginalizados pela sociedade escravista, independentemente de sua 
cor. Era o exemplo da democracia racial17 de que tanto se fala, mas 
nunca existiu no Brasil, fora das unidades quilombolas. (Moura, 1993, 
p. 37) 

Nesses espaços compostos por ações de luta e resistência, a população negra conseguia 

sentir-se autolibertada, assim como ressignificar relações de trabalho que anteriormente 

só foram apresentadas por meio da escravidão, expropriação, indignidade e 

subalternidade, quando ela chegava às terras brasileiras. Nos quilombos, o trabalho 

retoma significativamente seu viés ontológico, como uma ação que vai se apartar das 

 
16 Não há data específica sobre a data de nascimento do Negro Isidoro, e indica-se 1809 o ano de sua morte. 
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formas de exploração e dominação dos trabalhadores. Ter a terra como espaço para a 

produção comunalista nos quilombos faz com que a base do modelo de exploração 

capitalista sinalizada por Marx (2017), que consiste na expropriação da massa popular de 

suas terras, seja desconstruída, permitindo o surgimento de um sistema diferenciado de 

produção.  

Outro exemplo de resistência ante o trabalho cativo imposto à população escravizada é a 

história de Chico-Rei18. Este reinava nas terras africanas com sua tribo, mas foi 

escravizado durante o processo de colonização com sua família. Tendo um dos poucos 

benefícios ofertados aos trabalhadores escravos, que era a possibilidade de trabalhar um 

dia na semana para seus ganhos próprios, Francisco amealhou seus ganhos, com os quais 

conseguiu comprar a liberdade de seu filho e a própria. Para além disso, criou uma rede 

composta de partícipes de sua tribo na África, agora residentes nas terras de Ouro Preto 

(Minas Gerais) como escravizados, que, por meio de seu trabalho de ganho, também 

juntava valores para a compra de outros tantos escravizados. Essa tribo reorganizada nas 

terras mineiras conseguiu adquirir a mina Encardideira que se tornou uma propriedade 

coletiva baseada no trabalho executado de forma cooperativa, tendo como base o que 

realizam na África. Partindo de Nascimento (2019), o poder do Rei Negro, na província 

de Minas Gerais (construindo até a Igreja de Santa Efigênia para ser local de culto à santa 

negra), alertou aos mandatários brancos que, no século XVII, dizimaram essa organização 

e seus participantes. Os rastros históricos de formas outras de construir relações sociais, 

de trabalho e de convivência que afrontavam as prerrogativas impostas pelo discurso 

colonizador rotineiramente foram apagados alimentando um processo de aculturação e 

subvalorização da história negra no Brasil. 

Mas é indicado aqui o desafio de redesenhar, com estudos já constituídos, alguns rastros 

que perpassam o tempo, um dos quais é destacado por Wissenbach (2018), no que se 

relaciona à educação e ao trabalho. A delimitação de que as sociedades africanas eram 

em geral ágrafas está sendo reanalisada por meio de provas textuais que trazem indicações 

de uma cultura escrita existente entre os grupos de pessoas escravizadas. Ser um escravo 

letrado era considerado como um indicativo de um escravizado suspeito. O domínio dessa 

cultura da escrita por um escravizado era algo inaceitável. Os poucos que sabiam escrever 

 
18 Sem dados históricos precisos sobre nascimento e morte. 
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e ler tinham esse “privilégio” devido a sua função exercida (contadores e alguns trabalhos 

urbanos) ou graças às benesses de um “misericordioso” senhor e ordens religiosas. 

A prática da escrita, quando exercida por escravos e escravas, 
libertos e libertas, principalmente na atmosfera de sublevações 
sociais das décadas de 1870 e 1880, não só levantava suspeita, 
como denotava uma atitude de arrogância, uma vez que, na 
visão da sociedade hegemônica, pressupunha o uso de um 
código que se mantinha privilégio exclusivo da elite e que não 
fazia parte dos atributos pensados para a classe dos 
escravizados. (Wissenbach, 2018, p. 295) 

O negro Luis Gonzaga Pinto Gama era um dos exemplares do “negro desavergonhado”, 

ou seja, aquele que tinha domínio das letras, que seguia desenvolvendo seus estudos e 

principalmente uma ação política. Filho de um fidalgo português que nunca o reconheceu 

com Luísa Mahin, uma das mulheres participantes de levantes armados na Bahia (como 

a Revolta dos Malês em 1835, em que seu filho indica a participação da mãe), aos 10 

anos, é levado ao Rio de janeiro e vendido para um comerciante de Limeira, interior de 

São Paulo. Aos 17 anos, conhece Antônio Rodrigues do Prado, que lhe ensina a ler e 

escrever e, com 18 anos, foge para São Paulo, onde se casa e começa a frequentar como 

aluno ouvinte o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, devido à 

discriminação e racismo. Atua como defensor jurídico dos escravos mesmo sem ter 

recebido a diplomação e é um dos símbolos do movimento abolicionista paulistano. 

O restrito acesso dos negros a processos educativos formais ocorreu, algumas vezes, 

como estratégia para educar e “civilizar os jovens egressos do mundo da escravidão; 

outras vezes sua presença nos bancos escolares foi considerada aversão” (...). 

(Wissenbach, 2018, p. 296). Algumas instituições privadas durante o império também 

ofertavam vagas para alunos negros mediante o custeio dessas matrículas realizado por 

patronos benfeitores19. A relação entre instrução e trabalho também era outra modalidade 

educativa ofertada a uma pequena parcela da população negra por meio dos programas 

asilares e profissionais criados “com o intuito de forma menores artesãos, adestrados e 

disciplinados” (...) (Wissenbach, 2018, p. 297). 

No fim do século XIX, viram-se exemplos de algumas dessas escolas, como uma 

localizada em São Paulo, destinada a meninos jornaleiros que executavam suas atividades 

 
19 Alguns exemplos destas escolas são apresentados por Wissenbach (2018) como a Escola de Pretextato 
dos Passos Silva (1853) e a escola de Primeiras Letras de José Miguel Schleder em Curitiba. 



62 
 

instrutivas no período noturno. Mas a grande massa da população negra, mesmo após o 

período da abolição, encontrava-se analfabeta com poucas oportunidades de trabalho, 

sendo sua mão de obra substituída pela leva de trabalhadores europeus que migraram para 

o Brasil no início do século XX. 

A “liberdade” proclamada em 1888 por meio da abolição dos escravos, de acordo com 

Nascimento (2019), foi, em verdade, um processo demandado pelo capital europeu, para 

que, no Brasil, se constituísse a massa de trabalhadores/as livres para serem explorados 

por meio da venda de sua força de trabalho, assim como compor uma nova categoria de 

consumidores dos produtos manufaturados produzidos pelo norte global. Com a 

“abolição”, os senhores se desresponsabilizam em relação aos escravizados e tanto o 

Império quanto a República não promoveram formas de reparação e políticas para a 

inserção dos negros em trabalhos com salários dignos, acesso a moradias ou à educação. 

Fruto desse descaso, uma parcela dos escravizados via na manutenção de sua condição 

de escravo uma forma de manter sua sobrevivência; outros se submetiam a trabalhos 

análogos ao da escravidão, para receber um pagamento irrisório; uns tentavam retornar a 

sua terra natal e alguns demais se encontraram (e ainda se encontram) na marginalidade 

em que este “ex” escravo “passou para o estado de verdadeiro pária social, submetido 

pelas correntes invisíveis forjadas por aquela mesma sociedade racista e escravocrata”. 

(Nascimento, 2019, p. 89) 

Novamente, por meio de uma forma organizacional feita pelos negros para os negros, se 

cria um movimento que visava debater, questionar e reivindicar melhores condições de 

vida para a população negra, agora “liberta”. Domingues (2018) traz o relato sobre a 

Frente Negra Brasileira (FNB) – União Político-Social da Raça, que, em 1931, iniciou 

suas atividades em São Paulo, no intuito de auxiliar os negros na resolução de problemas 

referentes ao emprego, acesso a moradias e dificuldades encontradas por essa população 

devido ao “preconceito de cor” – uma Segunda Abolição que compensasse a herança 

histórica de exclusão social, econômica e cultural a que os negros foram submetidos. A 

FNB tinha como objetivos centrais estabelecer a união entre os negros, elevá-los e 

integrá-los na vida nacional. Com símbolos identitários, bandeira, hino, chegando a mais 

de 50 mil associados e com uma milícia organizada (que não realizou atividades práticas 

de luta ou guerra), os frentenegrinos desenvolviam uma série de atividades sociais, 

educativas, culturais, desportivas, políticas e de saúde. Ao longo de seis anos à frente, 
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dividiam-se em departamentos, tais como a Instrução ou de Cultura, o Musical, o 

Dramático e o de Artes e Ofícios. 

O Departamento de Instrução ou Cultura tinha por finalidade promover processos 

educacionais por meio da oferta de cursos primários, alfabetização, formação social e 

disponibilizar uma biblioteca. Cursos e atividades musicais eram desenvolvidos pelo 

Departamento Musical, que tinha no grupo frentenegrino um exemplo dessa atividade, 

apresentando-se nos eventos promovidos pela FNB. Um grupo teatral era organizado pelo 

Departamento Dramático, colocando, assim, o lugar de importância do acesso à cultura. 

Já o Departamento de Artes e Ofícios se destinava a ofertar cursos de formação básicas 

em marcenaria, pintura, costura, ornamentação, pedreiro, serviços de limpeza, entre 

outros. 

A participação das mulheres era ativa na associação, pois elas compunham tanto o grupo 

das Rosas negras que organizavam saraus, eventos culturais, festivais literários e teatrais 

quanto o grupo frentenegrino, responsável por ações assistencialistas e desenvolvimento 

de atividades educativas. 

Para tentar adentrar o âmbito político, em 1936, a FNB transforma-se em partido político 

com algumas características autoritárias e ultranacionalistas, também destacando lemas 

defendidos, como Deus, Pátria, Raça e Família. 

Todas as atividades da FNB tiveram a importância de reconduzir o negro na sociedade 

por meio de uma compreensão distinta de sua anterior condição de escravizado. 

Atividades educativas, peças teatrais, almoços e demais outras atividades de socialização, 

tudo era concebido com o mote da valorização da cultura, desenvolvimento da cidadania 

e da consciência dos negros e negras em alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e Espírito Santo. As atividades 

frentenegrinas foram fechadas em 1937 mediante a instauração da Ditadura do Estado 

Novo e, em 1960, tenta-se uma retomada desse movimento agora denominado Legião 

Negra do Brasil, também interrompido, sendo, em 2017, constituído outro grupo 

denominado Nova Frente Negra Brasileira, que teve como premissas a retomada das 

propostas frentenegristas atualizadas de acordo com as demandas contemporâneas do 

povo negro no Brasil. 
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Ademais, entre as demandas vigentes (como a necessidade delimitada pela Nova Frente 

de se organizar politicamente no intuito de poder pleitear cargos legislativos e, por meio 

dessa ocupação de espaços políticos poder atuar em prol da população negra), a questão 

do trabalho vislumbra-se como um dos exponenciais obstáculos para as gentes negras 

que, devido ao processo escravagista colonizador, sente o perpetuar das ações 

discriminatórias na relação trabalhista. 

Com base no pensamento de Almíscar Cabral, Villen (2013) explicita que as injunções 

portuguesas coloniais que determinaram a inferioridade dos africanos impunham a 

narrativa da incapacidade de se autogovernar como mote, para impingir uma 

subordinação política por meio de um regime administrativo eurocentrado unitário. O que 

fundamentava tal prerrogativa seria uma parcial desvalorização dos processos históricos 

e culturais já existentes na África, pois o que servia aos portugueses era aproveitado 

(como os saberes já descritos de trabalhos de mineração, agricultura, metalurgia...) e 

outros tantos eram refutados, apagados e, acima destes, era erigida uma história 

colonialista. 

A divisão do trabalho imposta pelo sistema colonialista, segundo Amílcar Cabral, 

concretizava-se mediante a dicotomia entre o colono-branco-europeu que chegava para 

ser um dirigente de atividades comerciais e empresariais, deixando para o escravizado, 

tanto indígenas quanto negros, a realização do trabalho físico. A função do colono seria 

a de expropriador dos recursos naturais locais e o envio desses bens para a Europa, 

propiciando, assim, um acúmulo de riqueza, que foi um dos responsáveis pelo grande 

desenvolvimento industrial e tecnológico europeu. E, para além desse processo de 

trabalho impositivo e desvio dos recursos americanos e africanos para terras europeias, a 

criação de uma cultura universal europeia como modelo único afetava, até a 

contemporaneidade, o compreender saberes outros erigidos pelas populações negras.20 

 
20 Amílcar Cabral refuta teses como a do multiculturalismo ou do luso-tropicalismo. Para o autor, estes 
seriam culturalmente sistemas ideológicos que propagariam um discurso ressaltando a inexistência do 
racismo apagado pelo processo da mestiçagem. Concepção próxima à do mito da democracia racial. A base 
dessas teses encontra-se na defesa do colonizador de seu papel civilizador e de ofertante de uma cultura 
compreendida como superior junto aos gentios bárbaros das terras americanas e africanas. De acordo com 
Ortiz (2006), Gilberto Freyre teria sido um dos pensadores que evidenciava a sociedade mestiça 
harmoniosa, por intermédio de uma civilização luso-tropical, em que indígenas, negros e brancos 
construíam um novo tipo de civilização que conseguiu assimilar valores culturais das três raças. 



65 
 

Para se contrapor a esse modelo colonialista cultural, faz-se necessário pensar um mundo 

anticolonialista mediante modelos civilizatórios outros. Amílcar Cabral bem delimitou o 

que o fundamental era erigir teorias anticolonialistas e processos de rememoração das 

composições sociais, econômicas e culturais que a colonização tentou apagar e unificar 

em uma cultura branca europeia exclusiva. 

Durante o processo de libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral foi 

um dos responsáveis por elaborar as teorias revolucionárias de libertação desses países, 

assim como propiciar uma fundamentação teórica anticolonial africana para se contrapor 

à aculturação colonialista. A criação de um homem novo e de uma mulher nova por meio 

de processos educativos, políticos e culturais, fazendo com que estes pudessem ser os 

protagonistas das próprias histórias, era um dos seus projetos. Ciente de que a opressão 

nunca foi nem será escola de virtudes e aptidões (CABRAL, 1974, p. 38), o autor 

questiona a tese de imaturidade dos povos africanos para conduzir sua libertação colocada 

pelos cultos de Portugal que ainda defendiam a permanência da ideologia escravocrata e 

colonialista na década de 1970.21 

Destacava-se o combate ao sistema capitalista imposto com o processo colonial e 

repudiava-se qualquer tipo de trabalho forçado, assim como a denominada exportação 

forçada de jovens trabalhadores das colônias para a metrópole. Partindo de objetivos 

socialistas, Amílcar Cabral pretendia promover uma luta contra qualquer tipo de 

“exploração do homem pelo homem” (CABRAL, 1974, p. 29). Uma das formas de 

encaminhar essa luta estava no processo de disputa cultural, na necessidade de se 

configurar uma consciência de sua cultura. 

Cabral parte da premissa de que a cultura é o único elemento que não 
pode ser totalmente dominado ou destruído pela ação imperialista, pois 
o fator cultural de resistência, independentemente da violência material 
de dominação, permanece indestrutível, enquanto pode emergir a 
qualquer momento da história para modificar sua direção. Uma vez 

 
21 Villen (2013) destaca que Adriano Moreira, no livro O Ocidente e o Ultramar português (1955), defendia 
que os portugueses foram os que souberam respeitar as culturas dos diferentes povos, enfatizando uma 
perspectiva missionária das atividades coloniais: 
É que, quando a ação colonial é exercida com o sentido de missão, com a certeza de que os interesses dos 
povos colonizados são proeminentes, então a comunidade internacional vê aí o cumprimento de um dever, 
justamente um dos valores que orientaram as forças aliadas durante a guerra (...). Resumidamente, diante 
da ética recolhida pelos povos civilizados, e no estado atual do direito internacional, só o colonialismo 
missionário é legítimo, e a doutrina do espaço vital é considerada um perigo para a paz do mundo. 
(MOREIRA, 1961, p. 78) 
Tal atividade colonial missionária para Villen (2013), seria um modo de afastar a ideia do colonialismo de 
exploração econômica, trazendo a este uma face mais ética. 
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considerada essa premissa, é possível também entender tanto a 
necessidade de um plano cultural de ação da dominação – para a 
segurança do imperialismo – quanto a incontestável existência do fator 
cultural de resistência, sendo este, para Cabral, permanente e intrínseco 
a qualquer povo. (Villen, 2013. p. 161) 

O autor destaca que todas as sociedades são possuidoras e criadoras de culturas, sendo 

assim necessário compreender a não existência de culturas superiores ou inferiores; todas 

as culturas são parte do patrimônio da humanidade. Cabral também demonstra a 

incontestável ligação entre a cultura e sua base material da história (Villen, 2013, p. 

164). Neste caso, a cultura é considerada mediante sua materialidade histórica, trazendo 

como elemento fundamental dessa produção material que passa de estado teleológico para 

objetivação, por meio do trabalho, como destacam Marx e Lukcás. 

A cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas 
das suas manifestações, é assim um elemento essencial da história de 
um povo. É talvez, a resultante dessa história, como uma flor é a 
resultante de uma planta. Como a história, ou porque é a história, a 
cultura tem como base material o nível das forças produtivas e o modo 
de produção. Mergulha as suas raízes no húmus da realidade material 
do meio em que se desenvolve e reflete a natureza orgânica da 
sociedade, podendo ser mais ou menos influenciada por fatores 
externos. Se a história permite conhecer a natureza e a extensão dos 
desequilíbrios e dos conflitos (econômicos, políticos, sociais) que 
caracterizam a evolução de uma sociedade, a cultura permite saber 
quais foram as sínteses dinâmicas elaboradas e fixadas pela consciência 
social para solução desses conflitos, em cada etapa da evolução dessa 
mesma sociedade, em busca de sobrevivência e progresso. (Cabral, 
1978, p. 224). 

Nesse sentido destacado por Amílcar Cabral acerca da cultura e dos processos de 

aculturação que foram impostos aos países colonizados, o modelo de trabalho que se 

implementa também nessas localidades coloniais constitui-se de um modelo europeu 

existente. Compreender a intencionalidade de revisitar as formas de quilombismo 

exercidas, com sua conceituação autônoma de cultura perante os povos negros e sua 

reorganização do trabalho ante perspectivas comunalistas, que vão de encontro às 

prerrogativas capitalistas, é um meio de perceber que estruturas diferenciadas podem ser 

verificadas. A já contestada por Marx e Engels cultura geral, como a valorização de uma 

forma única de cultura, uma forma única de trabalho e de formação dos que trabalham, 

pode ser reanalisada no intuito de trazer formas organizativas diferenciadas de trabalho e 

vida. 

No livro “A ideologia Alemã”, é descrito por Marx que a nova sociedade, a sociedade por 

ele delimitada como comunista, seria uma sociedade em que os indivíduos não teriam 
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uma atividade definida, um trabalho já delimitado. Em oposição a esse determinismo 

laboral, todos poderiam desenvolver suas diversas aptidões de acordo com suas 

capacidades, a produção seria realizada pela sociedade e as gentes estariam livres para se 

dedicarem a isso pela manhã ou àquilo pela tarde, “posso caçar pela manhã, pescar pela 

tarde e cuidar do gado pela noite, e depois de comer, se tenho vontade, dedicar-me a 

criticar, sem necessidade de ser exclusivamente caçador, pescador, pastor ou crítico” 

(Marx, 2007, p. 124) 

Quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião 
fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. 
Repetimos que a sociedade quilombola representa uma etapa no 
progresso humano e sócio-político em termos de igualitarismo 
econômico. Os precedentes históricos conhecidos confirmam esta 
colocação. Como sistema econômico, o quilombismo tem sido a 
adequação ao meio brasileiro do comunitarismo ou ujamaaísmo da 
tradição africana. Em tal sistema, as relações de produção diferem 
basicamente daquelas prevalecentes na economia espoliativa do 
trabalho chamado capitalismo, fundado na razão do lucro a qualquer 
custo. Compasso e ritmo do quilombismo se conjugam aos mecanismos 
operativos, articulando os diversos níveis de uma vida coletiva cuja 
dialética interação propõe e assegura a realização completa do ser 
humano. Contra a propriedade privada da terra, dos meios de produção 
e de outros elementos da natureza, percebe e defende que todos os 
fatores e elementos básicos são de propriedade e uso coletivo. Em uma 
sociedade criativa, no seio da qual o trabalho não se define como uma 
forma de castigo, opressão ou exploração, ele é antes visto como uma 
forma de libertação humana que o cidadão desfruta como um direito e 
uma obrigação social. Liberto da exploração e do jugo embrutecedor da 
produção tecnocapitalista, a desgraça do trabalhador deixará de ser o 
sustentáculo de uma sociedade burguesa parasitária que se regozija no 
ócio de seus jogos e futilidades. (Nascimento, 2019, p. 290) 

Mesmo vivenciando um modelo de organização social trazido pelos europeus com base 

na escravização, divisão social do trabalho e exploração, o comunalismo tratado por 

Nascimento (2019), partindo de um processo de aquilombamento, possui proximidades 

com o que delimita Marx na visão de uma sociedade que superaria a estrutura capitalista. 

Os aquilombados faziam trocas e vendas de produtos com os brancos, contudo isso se 

dava por meio da venda da produção excessiva. A lógica de mercadoria e venda realizava-

se fora dos quilombos, e, dentro dos quilombos, a produção era repartida entre os que ali 

viviam. Do mesmo modo, o modelo escravagista de trabalho não era implementado 

dentro dos quilombos, mas os que viviam aquilombados também exerciam suas tarefas 

de acordo com a organização da estrutura quilombola. Ou seja, o que se vivenciava dentro 

dos quilombos se distanciava do que os escravizados encontraram sob o jugo do 

escravizador. Nos quilombos, a tentativa era estabelecer relações humanas mais 
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igualitárias, dialogadas, respeitosas que ultrapassem os modos de vida europeu no que se 

relaciona com qualquer tipo de exploração, pensando em re/criar uma forma de vida outra. 

 

 

 

 

CAP 2 RELAÇÕES ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO: SENTIDOS 

HEGEMÔNICOS E CONTRA-HEGEMÔNICOS 

Os modos, preceitos e formas de conduzir um processo educacional não decorrem de 

qualquer homogeneidade. A história da educação, escrita e estudada milenarmente, vê-se 

atravessada por rupturas, descontinuidades e desmonte que são substituídos por outros. 

Contudo, existem algumas bases que fundamentam o pensamento pedagógico que podem 

ser consideradas como hegemônicas e perdurar mesmo nas descontinuidades 

metodológicas, de conteúdos, entre outros. Mas, mesmo em meio a tal hegemonia 

imposta, no jogo histórico e da realidade material, o inverso – o contra-hegemônico – 

também é elaborado. São as desobediências epistêmicas que produzem outras 

perspectivas do que pode ser a educação, seus fundamentos e preceitos pedagógicos. 

Enguita (1993) destaca que, mesmo em meio a descontinuidades, podem ser verificadas 

algumas constantes no pensamento educacional europeu ocidental que perpassam 

distintos períodos históricos. As seis constantes delimitadas pelo autor seriam estas: o 

idealismo; ligação intrínseca entre educação e escola; uma perspectiva a-histórica, o 

imanentismo; a educação classista; como instrumento de poder e de exclusão das 

mulheres. A formação de um sujeito ideal por meio da educação é uma procura constante 

na civilização europeia ocidental. O que deveria ser esse sujeito ideal sofre mutações (na 

Grécia, seria o pensador; em Roma, o guerreiro; na Idade Média, o fervoroso cristão; na 

Idade Moderna, o burguês; e se segue), contudo a busca desse ideal que deve ser 

concretizado mediante um processo educacional sempre é perseguida. E onde seria o local 

de formação desse sujeito? A escola, essencialmente. Tende-se continuamente a 

desconsiderar tanto as relações familiares, a aprendizagem pelo trabalho (manual e 
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intelectual), a construção social, o ambiente ao redor e as formas de produção, como se o 

conhecimento estivesse encapsulado neste sacro lugar educacional, que é a escola. A 

escola está organizada por sábios, detentores de todos os conhecimentos, que pouco 

seriam influenciados por questões externas, valorizando prioritariamente o saber livresco. 

A perspectiva a-histórica concretiza-se pela desconsideração acerca de outras formas de 

composição social para além da sociedade organizada por quem detém o poder 

(monarcas, religiosos, burgueses a depender da época). Considera-se que toda a época em 

que se vive seria eterna e, por isso, deve-se formar para tal contexto, para as exigências 

desse tempo. Uma educação que tenda a adequar o sujeito ao tempo vivenciado e este 

ajude a perpetuar o sistema vigente, “formação de costumes e não à instrução 

propriamente dita” (Enguita, 1993, p. 29). 

Uma educação imanente seria a “que o aluno há de chegar a ser e ter esta já dentro dele: 

a humanidade, a razão, o saber, a verdade, o bem ou o conhecimento de Deus”. (Enguita, 

1993, p. 30). Ao professor cabe assegurar que isso ocorra. Esse não seria necessariamente 

o ser que é uma tábula rasa, na qual tudo se pode gravar (Aristóteles) que é modelável 

(Owen), mas que já traria consigo “naturalmente” características. Uma educação que 

combata o nascimento de vícios (Rousseau) e seja disponível para o bem, a moralidade 

(Kant) que podem também ser desenvolvidos. 

Enguita (1993) sinaliza uma problemática observada ao longo da história, tanto na 

educação como na participação social, política, econômica, cultural, que é a exclusão das 

mulheres e sua submissão. Colocada no lugar da esposa, da criadora dos filhos, da rainha 

do lar, o espaço destinado à mulher socialmente relaciona-se ao interior e ao 

confinamento, sem direito de opinião ou de domínio do poder. Uma ilustração dessa 

mulher seria Sofia, a criadora de Emílio, escrita por Rousseau como graciosa, cortês, 

silenciosa e obediente. Para que as mulheres pudessem ter direitos mais aproximados ao 

dos homens, são milênios de lutas, mortes e constantes identificáveis.22 

Como quinta constante, está a educação classista, por vezes afirmada explicitamente por 

Platão e Aristóteles, de que o escravizado, por ser indigno, não deveria ser educado, 

 
22 Como nota exemplificativa de relevância no contexto atual brasileiro, cabe destacar a matéria jornalística 
da revista Veja, de abril de 2016, que trazia como um modelo feminino a esposa do então presidente Michel 
Temer, Marcela Temer, considerada como bela, recatada e do lar. 
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ficando ao cargo de executar as atividades braçais e livrando os homens dignos desse 

fardo; por Locke, que via a educação como algo exclusivo para os cavalheiros e entendia 

que as crianças pobres deveriam ficar em casas de trabalho, sem ter necessariamente uma 

instrução intelectual – em outros momentos escamoteada por um discurso de educação 

universalizada para todos, mas mantendo as distinções de classe – como a universalização 

da educação, mas por meio de escolas pagas (Comenico), ou o fornecimento de bolsas 

para os que não podiam pagar os estudos (Rousseau), reforçando uma concepção 

mercadológica, e não do direito à educação, ou os iluministas e sua educação universal 

pautada nos valores burgueses, assim como o Estado que universaliza a educação com os 

mesmos preceitos das classes dominantes até a atualidade.23 

A educação sendo metamorfoseada como instrumento de poder é a constante que se 

relaciona com a dominação, não somente por se subordinar a poderes econômicos, sociais 

ou políticos, mas também por manter relações de privilégio. “Estamo-nos referindo aqui 

ao fato de que essa vinculação faz parte do discurso sobre educação” (Enguita, 1993, p. 

38). Um discurso que, principalmente com a ascensão burguesa, é afirmado pela 

aprendizagem e suas possibilidades de aquisição do poder, o qual deve ser concentrado 

em mãos específicas. A associação de Hegel entre poder e saber auxilia na compreensão 

dessa constante que pode ser ainda identificável na atualidade, quando se questionam as 

cotas para alunos de escolas públicas, ou as cotas raciais, como forma de acesso às 

universidades públicas no Brasil e as relações entre trabalho e processos educacionais. 

 
23 Para complementar tal compreensão, destaca-se o pensamento do Marquês de Condorcet, defensor do 
laicismo educacional e do pensamento iluminista no século XVIII: 
Condorcet, que talvez seja quem melhor expressa a crença iluminista de que a educação é a base da 
liberdade, converte-se no apóstolo do ensino gratuito, mas se esquece da obrigatoriedade. Consciente de 
que existem pobres, propõe a fundação dos enfants de la patrie, uma espécie de sistema de bolsas cuja 
capacidade qualitativa para a promoção educacional, segundo ele mesmo descreve, é simplesmente ridícula. 
No Esboço de uma Quadro Histórico dos Progressos do Espírito Humano, denuncia a “divisão da espécie 
humana em duas classes: uma destinada a ensinar e outra feita para crer; uma que oculta orgulhosamente 
tudo o que se vangloria de saber e outra que recebe com respeito tudo o que se lhe dignam revelar; uma que 
pretende se elevar acima da razão e outra que renuncia humildemente à sua e que situando-se novamente 
por baixo da humanidade, reconhece em outros homens certas prerrogativas superiores à sua natureza 
comum”. Mas, quando apresenta seu Informe à Assembleia Legislativa, propõe exatamente o que 
denunciava antes: Quando o governo estava nas mãos de um rei hereditário, era muito importante privá-lo 
de toda influência sobre a instrução (...). Agora esse motivo já não existe. A única coisa que importa subtrair 
a toda autoridade política é o ensino”. Ou seja, que a humanidade voltará a se dividir em duas partes: uma, 
os filhos das classes burguesas que, tendo acesso ao ensino, serão educadas em liberdade; outra, os filhos 
das classes populares que, tendo acesso só à instrução, receberão uma educação sobre o estrito controle do 
poder político; “uma destinada a ensinar e outra feita para crer”. (Enguita, 1993, p. 36). 
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São reflexões pertinentes de inserir nesta tese as que se direcionam a compreender como 

foram elaborados, historicamente, os processos de aproximação entre a formação para o 

trabalho e a educação. O trabalho é uma das dimensões fundamentais para a concretização 

do ser em sua sociabilidade e alteração/adaptação de seu meio para atender as suas 

necessidades fundamentais. Posteriormente este passa por mudanças de modelos e 

concepções (tripalium, coletivo, escravização, trabalho assalariado, entre outros) que 

culminam na atualidade com uma visão do trabalho associado ao mercado e emprego 

precarizado. Os espaços educativos, principalmente as escolas, demonstram essa 

preocupação com a formação para o trabalho, para que as pessoas exerçam alguma forma 

de atividade produtiva que a sustente e a provenha de suas necessidades. As imbricações 

entre educação e trabalho passam por constantes alterações e mudanças de concepção ao 

longo da história ocidental. A intenção deste capítulo é poder verificar como estas 

ocorrem, o que as fundamenta e que sentidos implementam na educação e no trabalho. 

Tal investigação parte da necessidade vivenciada por docentes que trabalham em 

instituições que tentam realizar a formação profissional e básica no mesmo tempo e 

espaço e as disputas sobre o valor do trabalho e da educação. Novamente, pela 

experiência, constatamos que há pouco espaço para discussão acerca da historicidade das 

relações entre trabalho e educação dentro dos IFs. Quando não se identifica, 

historicamente, como os processos ocorrem, estes são apresentados como se fossem algo 

tecido de forma espontânea, homogênica, linear, chegando ao momento atual sem ter 

havido embates e lutas durante o processo. São tentativas de apagar movimentos e 

correntes de pensamentos que contradiziam e questionavam o que estava sendo executado 

e promovido como o seria “melhor” para a maioria da população trabalhadora. Diante 

dessa ausência, torna-se necessário elucidar como a formação para o trabalho é tratada no 

processo histórico, a que pessoas se destina certo tipo de formação e de trabalho, quais 

seriam os sentidos hegemônicos que são impostos na relação entre trabalho e educação, 

e destacar principalmente os movimentos contra-hegemônicos, fruto de pensamentos que 

contestam modelos de formação para o trabalho e educação e em que perpetuam 

desigualdades e exclusões. O revisitar histórico passará pelos processos elaborados na 

Europa sobre o que se considera como modelo de educação para o trabalho, verificando 

como eles foram conduzidos, quais lutas e ressignificações, chegando às propostas 

brasileiras, latino-americanas, negras e indígenas que se contrapõem a uma formação para 

o trabalho e educação que tentam homogeneizar e submeter pessoas ante outras pessoas. 
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Compreender sentidos hegemônicos e contra-hegemônicos propostos para a educação e 

trabalho auxilia na prática docente, para que esta contribua, no espaço de disputa de 

saberes nos IFs, para a inserção de conhecimentos e perspectivas outras sobre tal tema. 

 

 

 

2.1 Trabalho e educação: relações de hegemonia 

Revisando brevemente o processo de formação e educação pelos tempos, de acordo com 

Manacorda (1991), pode-se indicar que, nas civilizações mesopotâmicas e no Egito, já se 

desenvolvia um processo educacional ofertado aos jovens que era realizado por meio do 

estabelecimento de relações entre as atividades produtivas e as habilidades a serem 

adquiridas por executar tal produção. A junção entre habilidades práticas e aquisição de 

noções científicas (não desassociação entre trabalho manual e intelectual) era observada. 

Também eram identificáveis uma escola da classe dominante para sua formação política 

e os meios de exercer o poder.24 

No período clássico greco-romano, via-se um apoio da divisão do trabalho por meio da 

educação a ser realizada, reforçando a constante divisão social. Essa sociedade 

demonstrava um grande desapreço pelas atividades manuais (tanto que a produção 

manual das artes, como esculturas e pinturas, era considerada menor ante a retórica e a 

filosofia, atividades da reflexão e pensamento), por isso diferenciava a escola de 

pensadores, sacerdotes, escola dos escribas e outra voltada para a formação do guerreiro, 

do poder político e militar. Ambas as escolas eram ofertadas principalmente para os 

detentores de privilégios sociais. Os jovens das camadas subalternas tinham seu processo 

formativo associado à prática de uma atividade por meio do contato com adultos, por 

 
24 É importante destacar que, nos livros sobre a história da educação, pouco se verificam dados que tragam 
maiores esclarecimentos de como o processo educativo se desenvolvia na sociedade egípcia. Para 
Manacorda (2010), isso ainda ocorre pela falta de pesquisa e de documentos que auxiliam nessa 
reconstrução da história. Em geral, são destacadas as civilizações clássicas como um dos principais 
nascedouros de uma educação sistemática e do estabelecimento de conhecimentos científicos. Contudo, é 
interessante recordar que o estabelecimento de uma das primeiras culturas está em terras africanas, assim 
como o desenvolvimento de estudos de matemática, a invenção dos números, da escrita, da astronomia, da 
química, entre outros. 
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vezes familiares (oficinas familiares). Perpetuada milenarmente, a influência da divisão 

do trabalho nas estruturas educacionais ainda é um fator visível na sociedade atual. 

Desde os tempos de escravidão nas sociedades clássicas até o desenvolvimento feudal, o 

princípio estabelecido era o de deixar a grande massa sem educação nem instrução e a 

esta fosse relegado todo um trabalho braçal. O contexto medieval inseria na forma 

educacional o carácter religioso cristão, a obediência, a subordinação e a valorização dos 

saberes enviados pelo céu, como cânones a não serem contestados pelos elementos 

terrestres. Resquícios desse processo educacional são vistos pós-revolução industrial e 

contestados por Marx e Engels pela subordinação cultural que estes engendram. 

São as corporações de ofício e as famílias que cuidavam da educação das demais pessoas, 

conduzindo uma instrução básica de conhecimentos que são necessários para a produção, 

assim como os necessários para a sobrevivência. Nas corporações de ofício, os filhos de 

uma burguesia mercantil recebiam instruções para a aprendizagem de um ofício em sua 

totalidade, uma junção entre estudos e trabalho em que os jovens aprendizes acessavam 

com seus mestres os segredos de uma determinada profissão, sua técnica, destreza e 

habilidade. Havia algumas poucas escolas primárias pagas em que os filhos da burguesia 

também eram inseridos. Às famílias, pais, avós, parentes ficava a atribuição da educação 

por meio das atividades desenvolvidas cotidianamente no interior do lar. 

O mundo moderno traz com ele maior ascensão de uma semiburguesia que necessita ser 

formada por meio das letras, da cultura, do saber livresco e científico. Em terras europeias 

ocidentais, inicialmente o acesso ao conhecimento das letras, filosofia e das humanidades 

era destinado aos filhos da nobreza ou de comerciantes já abastados. Estes eram os que 

iriam posteriormente ingressar em estudos superiores. E, para destacar uma distinção ante 

os demais populares, o que se oferta tardiamente aos subalternos é uma instrução oficinal, 

manual (em que domina o corpo) e uma formação intelectual, moral, religiosa e burguesa 

(de domínio da mente e perpetuação dos valores burgueses). 

A transformação de uma burguesia mercantil para uma baseada no desenvolvimento 

industrial, manufatureiro, acarreta maior exploração dos trabalhadores e a retirada de 

poucos meios de subsistência que estes possuíam, assim se criam os trabalhadores livres, 

que apenas têm para a venda de sua força laboral o mercado. Esse novo modelo de 

trabalhador (proletário) necessita agora de uma especialização em uma determinada 
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função, ou seja, algo diferenciado do que se recebia nas corporações de ofício, devido ao 

caráter fragmentário do trabalho a ser executado nas manufaturas. Muito do caráter 

educativo que as famílias tinham, ensinando seus filhos o trabalho dos pais e avós, vai-se 

perdendo porque agora o trabalho que predomina é o trabalho assalariado, que não é mais 

de domínio das famílias, e sim das manufaturas. 

Com o advento da Revolução Industrial no século XVIII, verifica-se um declínio da 

produção artesanal propiciado por uma concentração da propriedade privada e de um 

distanciamento entre o campo e a cidade. A produção fabril demanda mão de obra em 

grande monta e isso só se torna possível com a desapropriação e/ou o deslocamento dos 

camponeses para as cidades. Tais camponeses, nas cidades, submetidos ao processo 

fabril, vão perdendo sua compreensão total sobre a execução de um produto devido à 

divisão do trabalho propiciado pela manufatura. Antes, se o trabalhador se aproximava 

de um artesão que desenvolvia a maioria das etapas de produção, agora, na manufatura, 

ele se desloca para uma função especializada, caracterizada pela unilateralidade. 

Uma camada pequeno burguesa também teve mudanças em sua organização social e 

econômica devido à concentração de riquezas do capital industrial. Era pouco aceitável 

para essa parcela que seu desempenho profissional se assemelhasse ao do proletariado; 

assim sendo, essa burguesia concentrava os empregos de melhores ganhos na burocracia 

estatal, ou no gerenciamento de comércios, ou nas instituições militares. É nessa camada25 

que se verifica maior investimento na educação de seus filhos, pois, para ela, torna-se 

necessário ter acesso aos conhecimentos para poder se destacar do proletariado. 

Justamente no fim do século XVIII, inicia-se uma defesa pela educação como um direito 

para todos. Entretanto, é dever do Estado ofertá-la por meio de sistemas nacionais de 

ensino. O ensino de técnicas é defendido como uma formação profissional tanto para 

desestruturar as corporações de ofício e tomar o controle e “segredos” dos processos de 

produção, quanto para amansar a categoria do proletariado e controlar a educação de seus 

filhos, já lhes ensinando uma profissão. Manacorda (1991) delimita essa característica 

 
25 Esta classe pequeno burguesa, de acordo com Machado (1991), é a que ora defende os interesses da 
burguesia, quando quer se aproximar dela; ora defende o interesse dos proletariados, quando necessita 
destes para a luta de suas causas pequeno burguesas. No âmbito da educação, ela é uma defensora da 
instrução que, no discurso, deveria ser para todos os cidadãos, mas, na concretude, tem de ser diferenciada 
para que ela se aproxime ainda mais das classes dominantes. Um paralelo com a atualidade seriam as classes 
médias que defendem a educação universalizada, mas distinta entre as classes. 



75 
 

como um processo estrutural educativo que se estende das classes privilegiadas para as 

classes subalternas, submetendo estas aos modos e tradições burgueses e destruindo as 

instituições e modos típicos das classes subalternas. Destaca-se o fortalecimento da 

separação entre a escola do doutor e a escola do trabalhador: “a primeira acentuadamente 

livresca e desinteressada26; a segunda acentuadamente profissional e prática; mas ambas, 

definitivamente, escolas”. (1991, p. 122) 

O desenvolvimento e expansão do mercado mundial, fruto da exploração de terras 

invadidas nas Américas e na África, por exemplo, foram condições para o 

desenvolvimento da manufatura e a ampliação do comércio, do mercado, da concorrência, 

da iniciativa privada (liberalismo econômico) e da concentração de riquezas. Nesse 

processo, solidifica-se a estrutura estratificada da sociedade por meio da constituição de 

classes: uma proprietária, burguesa e dominante e a outra proletária, expropriada e 

dominada. Dessa cisão, são estabelecidas as relações sociais, seus conflitos, confrontos e 

disputas ideológicas que trazem consequência tanto para o trabalho quanto para as formas 

educativas conduzidas que tendem a reforçar a segregação das classes. 

Tendo como base a Revolução Francesa (1789-1799) de caráter burguês com pensamento 

dos fundadores do liberalismo, como Adam Smith (1723-1790), na Europa Ocidental, em 

meados do século XIX, foram consolidados movimentos de libertação e de propagação 

do pensamento burguês como mote prioritário para a construção ideológica e histórica da 

sociedade europeia. A reivindicação de uma sociedade moderna e igual trazida pela 

burguesia primava por uma liberdade de comércio, de circulação de produtos 

confeccionados por negócios particulares sem as amarras de um poder supremo, divino, 

soberano, impositivo e restritivo e também livre das exigências das corporações de ofício. 

Uma liberdade de venda e compra em que a mercadoria tem o valor do trabalho humano, 

ou seja, o trabalho humano também se torna uma mercadoria. 

Nesse sentido, de acordo com Machado (1991), o papel da burguesia foi revolucionário, 

pois conseguiu desvencilhar-se das amarras coorporativas, assim como das cobranças e 

regulamentações impostas pelos nobres de forma autoritária. O enriquecer burguês traz 

consigo o poder que o acúmulo de capital assegura, tornando possíveis, dessa forma, uma 

 
26 O sentido de escola desinteressada está em não ser uma escola já destinada a uma formação profissional, 
oportunizando, assim, ao estudante ter conhecimentos mais gerais, não relacionados diretamente ao 
trabalho. 



76 
 

proclamação de liberdade e a exigência da igualdade entre os homens. A igualdade aqui 

tem por base a posse de capital; assim sendo, os/as trabalhadores/as não estão inseridos/as 

completamente nesse ideal de liberdade e igualdade. Sua dimensão econômica está 

distante da classe dominante, mas semelhante à de um escravo. Este não é reconhecido 

como um ser também detentor de direitos que possa ter o devido acesso a políticas e 

condições de melhoria em sua vida material, social e cultural. Pelo contrário, sua situação 

material é insuficiente, seu trabalho fabril o desgasta, sua participação civil e política é 

restrita e a pouca educação que lhe é ofertada o leva à acomodação e à aquisição de 

saberes fragmentados e predefinidos pelas classes dominantes. 

O princípio da educação como direito de todos e dever do Estado passa 
a conquistar cada vez mais adeptos, apesar das reações conservadoras 
da igreja, e dos remanescentes aristocratas. Verifica-se, entretanto, o 
surgimento de diferentes interpretações para o preceito da igualdade. A 
burguesia interpreta igualdade de acesso e de oportunidades como um 
direito à concorrência. Marx e Engels mostrarão que esta igualdade não 
significa mais que desigualdade, e que a superestrutura social e suas 
instituições não funcionam de forma autônoma face à estrutura da 
produção material. (...) As condições materiais da produção capitalista 
conferem inerentemente, condições diferentes aos indivíduos, 
conforme a sua forma de inserção social, habilitando-os a enfrentar 
desigualmente a concorrência. (Machado, 1991, p. 40) 

Engels, tece paralelos entre a escravidão e o trabalho fabril no século XIX, ressaltando 

que tal trabalho impõe aos operários uma relação escravocrata de tratamento, pois ele se 

torna totalmente submisso à classe dominante devido à necessidade de se manter 

materialmente. O que traz alguma diferença seria a pseudoilusão de uma liberdade de 

escolha do trabalhador em relação à atividade a executar e à “possibilidade” de troca e de 

procura de um trabalho e ao salário recebido. O parecer ser livre é uma das distinções 

entre o escravo e o trabalhador fabril: o escravo é vendido e o trabalhador vende a si 

mesmo para toda uma classe burguesa que explora sua força tanto braçal quanto 

intelectual. 

No fundo, para o operário, as coisas não mudaram: se essa aparência de 
liberdade, por um lado, oferece-lhe certa liberdade real, por outro lhe 
traz a desvantagem de ninguém lhe garantir a sobrevivência, de poder 
ser despedido pelo patrão a qualquer momento e ser condenado à morte 
pela fome a partir do instante em que à burguesia não interessa mantê-
lo vivo. Por seu turno, nesse estado de coisas, a burguesia está muito 
mais à vontade que no antigo escravismo, já que pode dispensar quando 
quiser sem perder nada do capital investido(...). (Engels, 2010, p. 121) 

A respeito do trabalho precário a que são submetidos mulheres, crianças, jovens e adultos 

na indústria e seu trabalho fabril, a classe proletária é vista pela burguesia como uma 
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categoria a ser combatida e controlada. São muitos os movimentos operários 

reivindicatórios e grevistas ao longo do processo histórico. Uma das revoltas promovidas 

pelo proletariado surge quando da introdução de grande maquinário nas indústrias, fator 

que causaria uma grande dispensa de mão de obra. Na Boêmia, em 1844, fábricas de 

estamparia e as máquinas introduzidas foram destruídas, assim como acontece pelo 

movimento do ludismo nas fábricas de tecelagem e fiação na Inglaterra. Desde os 

movimentos de revolta e rebeldia, a classe proletária adquiriu alguns direitos, como o que 

foi aprovado em 1824, autorizando a sua associação para a defesa de seus direitos e 

interesses: liberdade de associação. As principais reinvindicações pela classe operária 

tinham relação com sua existência material, como questões salariais, segurança no 

trabalho, a delimitação de um mês sagrado (influência dos cartistas para o que hoje é 

considerado, como as férias), sufrágio universal para os homens, entre outros.27 

Outro elemento que também compõe uma defesa reivindicatória seria no sentido da 

educação do proletariado. A educação pode ser um instrumento de controle (se 

concentrada na mão da burguesia ou da igreja), assim como pode cumprir outras funções. 

Para Suchodolski (1976), foram as considerações de Marx que desmascararam o papel da 

classe dominante na educação como fator de promoção e perpetuação das desigualdades. 

As concessões ofertadas pela burguesia no intuito educacional se aliavam às necessidades 

econômicas ou de treinamento ante os novos maquinários, polarizando e circunscrevendo 

uma educação geral e uma formação profissional apartadas. 

Seria uma das prerrogativas de controle social a concepção disseminada pelas classes 

dominantes de que a educação poderia ser um dos fatores de promoção social das classes 

dominadas. Intencionalmente se suprimem do debate as relações capitalistas que quase 

nada favorecem essa ascensão econômica e cultural e atribuem a responsabilização pelo 

sucesso ou fracasso ao desempenho individual (preceito básico que foi observado na 

Teoria do Capital Humano28 na década de 1970 e na meritocracia). 

Machado (1991) tanto destaca essa desigualdade e forma hierárquica de compreender a 

formação quanto salienta que tal procedimento implica uma fragmentação das lutas 

 
27 Verificar a Carta do Povo elaborada, em 1838, pela Associação Geral dos Operários de Londres, que 
delimita seis pontos reivindicatórios dos operários. 
28 Para considerações acerca da Teoria do Capital Humano, verificar: FRIGOTTO, Gaudêncio. A 
produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das relações entre educação e estrutura econômico-
social capitalista. São Paulo: Cortez, 2010. 



78 
 

sociais devido ao isolamento e responsabilização individual particular. Se, por um lado, 

a classe dominante se organiza de forma corporativa na defesa de seus privilégios, a classe 

dominada, por outro, é submetida intencionalmente a uma desorganização sistemática na 

luta pela aquisição de algum direito. 

O que é importante destacar, neste momento, são dois pontos: em 
primeiro lugar, a sociedade burguesa é eminentemente corporativa e é 
sobre esta base que se faz a regulação da cidadania pela hierarquização 
do trabalhador coletivo. Em segundo lugar, a educação é um dos 
componentes constantes desta regulamentação, de grande significado 
político por ser considerado de cunho objetivo e neutro. A burguesia se 
esforçará por encontrar uma ideologia educacional consoante com este 
papel da educação e com a sua concepção de igualdade política, de 
forma a isolar os reclamos do proletário em prol da igualdade social e 
econômica. Esta ideologia se consolidou aos poucos em torno dos ideais 
do movimento da escola unificada, ou seja, da escola “única” 
diversificada. (Machado, 1991, p. 28) 

Tanto o caráter antinacional e imperialista são considerações observadas por Marx, 

destacadas por Suchodolski (1976) no processo educativo pretendido pelas classes 

dominantes. Para verificar a valorização de um processo de apagamento de culturas locais 

e a imposição de uma cultura geral única, as ações de colonização servem de 

exemplificação. A dominação econômica traz consigo a dominação cultural que tenta 

arrancar dos povos subjugados seus saberes, suas crenças, suas representações culturais, 

entre outros. A educação burguesa serve-se desses elementos para implantar uma 

homogeneização cultural eurocentrada, perpetuar um processo de destruição da cultura 

tradicional e cooptar parte da população local, para que ela se constitua em servidores, 

defensores e disseminadores das concepções e ideias dominantes. 

Marx, partindo de estudos de Adam Smith sobre a educação dos/as trabalhadores/as, 

destaca, na fala do defensor do liberalismo, uma perspectiva educacional de cunho 

burguês. Para Smith, o desempenhar de uma única função seria, de fato, um impedidor 

para o desenvolvimento de atividades cognitivas. Um dos efeitos seria assim o 

desenvolvimento de pessoas estúpidas e ignorantes.29 Como solução para essa degradação 

promovida pela divisão do trabalho junto à classe proletária, Adam Smith traz a indicação 

do ensino popular governamental feito de forma cautelosa pela burguesia. De acordo com 

 
29 Em O Capital, Marx destaca o que Adam Smith delimita: A mente da grande maioria dos homens 
desenvolve-se necessariamente a partir e por meio de suas ocupações diárias. Um homem que consome 
toda a sua vida na execução de umas poucas operações simples (...) não tem nenhuma oportunidade de 
exercitar sua inteligência. (...) Ele se torna, em geral, tão estupido e ignorante quanto é possível a uma 
criatura humana. (Adam Smith apud Marx, 2017, p. 436) 
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os escritos de Engel, a instrução obrigatória, na Inglaterra, inicia-se em meados do século 

XIX, introduzida nas fábricas de forma contrária aos desejos da burguesia industrial. As 

crianças trabalhadoras pouco tempo tinham para frequentar as escolas após 12 horas de 

trabalho ininterrupto. Assim sendo, são criadas escolas dominicais e noturnas, sendo as 

aulas administradas por pessoas com pouca qualificação e tendo, como resultados 

relatados pela Children´s Employment Commission (Comissão sobre o trabalho infantil), 

um alto nível de ignorância e sua manutenção com as crianças e jovens. A educação de 

cunho religioso também é ofertada e contestada pelo proletariado que demandava um 

ensino laico. Os industriais se gabavam de sua benevolência em possibilitar o ensino à 

massa de trabalhadores e trabalhadoras, mas, em verdade, perpetuavam nesses espaços a 

baixa instrução, o não acesso à leitura e escrita e pouca aquisição tanto de conteúdos 

matemáticos, científicos quanto de uma instrução útil, mesmo os conhecimentos 

religiosos tão ensinados não eram absorvidos pelos estudantes. Trazendo um excerto das 

informações do comissário Horne para o relatório da comissão e destacado por Engels, é 

possível verificar a situação encontrada: 

Em Wolverhampton encontrei, entre outros, os seguintes casos: uma 
menina de onze anos frequentara o curso semanal e a escola dominical, 
mas “nunca ouvira falar de outro mundo, do céu ou de outra vida”; um 
rapaz, de dezessete anos, não sabia quanto era dois vezes dois e nem 
mesmo depois de lhe colocarem as moedas na mão soube dizer quantos 
farthimgs há em dois pence; alguns rapazes nunca ouviram falar de 
Londres ou de Willenhall, ainda que essa localidade fique a uma hora 
de distância de Wolverhampton, onde residem, e tenha com ela relações 
constantes; (...) frequentou por sete anos diversas escolas dominicais; 
só lê palavras simples em livros elementares (...) (Engels, 2010, p. 152) 

Engels descreve o processo de construção de leis para as fábricas em 1841 e 1843 que 

limitavam a execução do trabalho infantil em seis horas e meia diárias e impunha um 

rigor maior na averiguação da frequência escolar e também a criação de escolas. Essa 

legislação era concebida como uma forma de preservar a organização do capital ante as 

reinvindicações operárias que poderiam acarretar uma desestruturação da ordem 

burguesa. Tais leis aprovadas pouco vingaram na concretude, e o debate maior da classe 

operária seguiu em defesa da redução da carga horária de trabalho, requisito fundamental 

para a melhoria de sua condição física e material, assim como maior possibilidade de 

tempo para reivindicar oportunidades educacionais em momentos posteriores. 

Os séculos XX e XXI demonstram que as demandas do trabalho de base capitalista junto 

ao processo educacional são ainda verificáveis, pautando, por vezes, o debate acerca de 
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qual deveria ser a educação concedida às classes dominadas. Com base nos escritos de 

Antunes (2017), é possível considerar que, desde os modelos de linha de montagem 

taylorista-fordista até o atual toyotismo, existe uma relação de grande proximidade entre 

a educação e a fábrica. Na era da sociedade do automóvel, tanto a unilateralidade quanto 

a unidimensionalidade são características do trabalho alienado e abstrato executado pelo 

worker nas fábricas. São tarefas rotinizadas, fragmentadas, parciais, partindo de 

conhecimentos especializados e específicos que reforçam a separação entre teoria e 

prática. Nesse contexto, desenvolve-se uma gama de cursos profissionalizantes voltados 

para a formação de trabalhadores e trabalhadoras para o mercado de trabalho, um tipo de 

especialização programática e fragmentada. 

A “escola ideal” para essa qualificação é a que promove o 
desmembramento entre conceito, teoria e reflexão (o trabalho 
intelectual), de um lado, e prática, aplicação e experimentação (o 
trabalho manual), de outro. Uma escola que, além disso, enaltece muito 
mais a prática, a aplicação e a experimentação em detrimento do 
conceito, da teoria e da reflexão. Razão instrumental, de um lado; 
trabalho parcelar, fragmentado e coisificado, de outro. (Antunes, 2017, 
p. 79) 

Consiste em uma educação que, para Ford, auxilia na promoção da obediência e respeito 

às determinações da fábrica e, por vezes, deve ser adquirida na própria fábrica – caso da 

construção da escola de Henry Ford em 1916 para jovens em vulnerabilidade com direito 

à bolsa de estudos. A perpetuação da divisão do trabalho ocorre por meio da educação 

hierárquica, separando os que pensam dos que executam, assim como desenvolvendo uma 

subjetividade pautada na economia de mercado e no respeito ao superior. Aqui também 

se destaca a já indicada divisão por Marx, por mérito individual e reforço das 

desigualdades de oportunidades. Como exemplos desses processos educacionais, 

identificam-se tanto as técnicas de treinamento de Charles Allen compostas por quatro 

passos (preparação, apresentação, aplicação e teste) quanto os programas promovidos 

pelos Estados Unidos, como o Training Within industry (treinamento dentro da indústria) 

– TWI –, que tem, nas escolas do Serviço Nacional da Indústria (SENAI), um dos espaços 

dessa modalidade. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o TWI no Japão foi utilizado como modelo para a 

reconstrução do país e a expansão de suas fábricas. A importação do modelo de 

treinamento passou por alterações no contexto japonês, principalmente no que se refere 

ao gerenciamento de pessoas e formas de supervisão. Na Toyota Motor Company, o 



81 
 

programa Toyota Training Within Industry (TTWI – treinamento dentro da indústria), na 

década de 1950, foi um dos fundamentos para o que se considera hoje o toyotismo30, que 

tem por características uma produção mais vinculada à demanda (diferentemente da 

produção em séria taylorista-fordista), tendo por base o trabalho em equipe, o princípio 

do just in time, que reduz estoques tanto de produtos quanto de trabalhadores 

(enxugamento da grande fábrica taylorista-fordista) com um sistema de reposição de 

produtos denominados kanban. A companhia toyotista tem sua estrutura mais 

horizontalizada, sobrepondo-se à hierarquia rígida taylorista-fordista e compondo uma 

grande substrutura de contração de pessoal, hoje denominada terceirização. 

O sistema toyotista insere na fábrica maquinários que possuem um desenvolvimento 

tecnológico de ponta, sendo assim necessário ter, em seu quadro de funcionários, pessoas 

já com uma qualificação prévia. A formação fornecida dentro da empresa leva em conta 

o treinamento prático e a aquisição de conhecimentos mais gerais, saberes sobre a história 

da empresa, objetivos da gerência e características do trabalhador ideal. O preparo 

demandado por essa nova estrutura relaciona-se a uma formação polivalente, mais 

flexível, autônoma, dinâmica, criativa, em que se valorizam o trabalho em equipe e a troca 

de conhecimentos e experiências. São profissionais que se modulam de acordo com as 

modificações técnicas e tecnológicas que ocorrem, sempre adaptáveis, não mais treinados 

para a rigidez de um trabalho manual hierarquizado. 

Para Sennet (2005), as implicações do novo capitalismo na construção e deturpação do 

caráter humano formam um “eu maleável, uma colagem de fragmentos em incessante vir 

a ser, sempre aberto a novas experiências de trabalho de curto prazo, a instituições 

flexíveis e ao constante correr riscos” (2005, p. 159). São destacados elementos para a 

composição desse caráter, tais como: a flexibilidade, a rotina, as formas de instrução 

ilegíveis, o viver em risco no âmbito do trabalho, as formas novas de se afastar do fracasso 

com a autoajuda (ou os coaching, atuais treinadores e motivadores) e a assimilação do 

erro como individual, que o distancia do grande vencedor. 

Tanto o intelecto quanto manualidades são demandados desses profissionais, e valoriza-

se sua formação básica, assim como outras formações que tenham, ou não, relação direta 

com a atividade a ser exercida: uma formação mais abrangente, menos especializada. 

 
30 Autores como Alves (2011) e Antunes (2009) tratam especificamente dessas considerações sobre 
toyotismo e suas diferenciações ante o modelo taylorista-fordista. 
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Aspectos comportamentais são de alta consideração para esse modelo de trabalhador que 

deve saber aprender a aprender, ser criativo, multifuncional, adaptável às diversas tarefas 

e desafios que lhe serão propostos. Sua base é o respeito e valorização das premissas 

apresentadas pela empresa, vestir a camisa da empresa e dedicar-se a ela de forma 

integral. Nesse sentido, a escola ideal seria “uma escola ampla no restrito espaço do 

ideário e da pragmática burguesa, uma educação moldada pelos “valores do mercado”, 

por sua “filosofia” utilitarista” (...) (Antunes, 2017, p. 97). 

Nessa perspectiva, desenvolve-se a Teoria do Capital Humano (TCH), com base no 

neoliberalismo e na economia utilitarista. A TCH delimita que as oportunidades no 

mercado de trabalho são acessadas por aqueles e aquelas que veem, em seu processo 

formativo, uma forma de investimento em si mesmos, ou seja, uma acumulação de 

saberes, conhecimentos e títulos que servem como uma porta de entrada para o trabalho 

em um mercado competitivo. A oportunidade seria para “todos”, mas somente os mais 

bem qualificados alcançam sua glória. Há aqui o desenvolvimento da meritocracia e da 

pseudoascensão social, por meio da disponibilidade individual, esforço e dedicação. 

Esses preceitos mascaram a ideologia do capital que não debate as restrições do trabalho 

no capitalismo, mas responsabiliza o indivíduo por seu sucesso ou fracasso na disputa 

econômica, social e cultural. 

Nesse bojo se inserem a questão do empreendedorismo, do empresário de si mesmo, do 

Você S.A., da competitividade acirrada, da flexibilidade e tantos outros ditames que, na 

atualidade, compõem o verbete das relações de trabalho e formação para o mercado de 

trabalho. Educação, nessa perspectiva, metamorfoseia-se em um negócio, uma 

mercadoria, um investimento, e, farsescamente, os trabalhadores assemelhar-se-iam cada 

vez mais ao capitalista: iguais nas demandas de negociação, mas diametralmente 

desiguais nas condições de se aventurarem nos jogos do capital. 

Estudo feito por Andreas Gruschka (2014) sobre a educação alemã e as reformas 

oferecidas delimita que historicamente se persiste uma lógica educacional pautada em 

princípios hegemônicos que reiteram uma postura e produção da frieza nos processos 

educacionais. Sua investigação está pautada na dialética negativa de Theodoro Adorno e 

nas contribuições de Horkheimer relacionadas ao mal-estar moral propiciado pela ordem 

burguesa e perpetrado na educação. Do iluminismo aos tempos contemporâneos, a 

educação tem por um de seus princípios pautar a formação do ser humano em sua 
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perspectiva moral. Trata-se da formação para desenvolver uma moral desejável, adequada 

à manutenção e preservação de uma sociedade pautada em valores burgueses, em 

destaque a superioridade dos interesses individuais sobre os coletivos e uma lógica de 

racionalidade instrumental fria ante as demandas e desigualdades sociais 

intencionalmente escamoteadas e, por vezes, naturalizadas. 

Frieza remete à necessidade de acreditar no progresso para que o valor 
que os homens devem pagar pelo seu progresso não penetre em sua 
consciência. Ela torna-se nítida na perda de sensibilidade, nos atos das 
vítimas, tanto da própria história quanto também da história em comum 
dos homens que hoje comparativamente vivem bem nos atos de ignorar, 
suprimir, racionalizar. (Gruschka, 2014, p. 49) 

O destaque ocorre pelo incrustar nas gentes um hábito burguês como parâmetro 

hegemônico de ser social. Trabalhadores e capitalistas ideologicamente devem seguir 

como comum o princípio burguês de sociedade, o que seria uma única condição que os 

poderia igualar. Como norma, esse princípio, para o autor, da “formação burguesa do 

sujeito leva os homens a tornarem-se indiferentes no duplo sentido: entre si e contra si” 

(2014, p. 76). Ou seja, o homo oeconomicus está à procura do benefício próprio, de sua 

prosperidade, de seu desenvolvimento, indiferente às relações do comum. As condições 

propícias para amplificar essas indiferenças veem no trabalho, na formação para o 

trabalho lócus de ação. Individualização, frieza, isolamento, autorresponsabilização, 

lógica das relações sociais como trocas de mercadorias, luta por melhores espaços e 

remunerações, concorrência e consumismo são elementos que se transmutam do trabalho 

para as escolas. 

Os sistemas de ensino, nessa perspectiva, teriam como princípios qualificar para o 

mercado de trabalho, selecionar perpetuando a divisão social do trabalho e legitimar uma 

lógica social burguesa apagando e/ou refutando outras formas constitutivas de sociedade. 

Como efeitos negativos já esperados dessa concepção educacional, estariam o 

estabelecimento de relações de privilégio e de discriminação social, a manutenção das 

hierarquias sociais, a formação de pessoas adaptáveis e conformadas, o conhecimento 

estabelecido como mercadoria de consumo, o incentivo à não solidariedade e a 

reafirmação de que somente essa forma social é possível. 

No espaço da concretude da escola, Gruschka (2014) deslinda algumas situações que, por 

vezes, não são compreendidas como frias ou burguesas pelos que participam da 

comunidade escolar. Estes, que também estão imersos nesse sistema, mesmo tendo 
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vontades e desejos de realizar outras formas educacionais, tendem a seguir 

(conscientemente ou não) formas já embelecidas como parâmetro do que seria bem 

educar. A meritocracia seria um dos elementos já entranhados na educação tanto alemã 

quanto de vários países. Não só o êxito no aprender senão as dificuldades são de 

responsabilidade principal dos estudantes, ignorando qualquer tipo de influência interna 

(currículos padronizados, avaliação por notas e conceitos, necessidade de homogeneidade 

no aprender, incentivo à competição) ou externa (relações sociais desiguais, condições 

econômicas discrepantes, aspectos regionais) ao sistema escolar. Para citar algumas 

funções mantidas pela escola que ajudam a implementar a frieza, destacam-se (Gruschka, 

2014, p. 242): 

• A prática de decretos do Ministério Federal da Educação alemão na zona de 

tensão referente aos cuidados dos alunos e à preservação da função da escola. 

(Algo semelhante ao que acontece no Brasil, em que várias alterações na educação 

básica são feitas por meio de decretos propiciando pouco tempo de diálogo com 

a sociedade). 

• O dilema da pedagogia alternativa de fundar uma escola diferente, posto que 

orientada de acordo com os desejos das crianças, sendo que, ao mesmo tempo, 

precisa caracterizar-se como escola padrão. (A Escola da Ponte em Portugal, 

assim como nas escolas quilombolas em Conceição das Crioulas – Pernambuco, 

Brasil para implementarem um currículo diferenciado usam as formas 

institucionais na escrita de seus documentos, mas implementam uma ruptura nos 

modos e conteúdos desenvolvidos). 

• A dialética da formação geral em relação à instrumentalização de alunos em 

diferentes níveis de ensino. (Algo que se opera muito próximo das escolas técnicas 

na falsa dicotomia entre formação intelectual e braçal, integrada ou instrumental). 

• O comportamento de resistência de alunos no sistema escolar e a dialética da 

emancipação que nele se manifesta. (A pretensão dos jovens de ter acesso a uma 

educação crítica, emancipatória descrita em alguns documentos institucionais, 

mas que possuem um viés de emancipar para se desenvolver individualmente e 

ser flexível aos mandos do sistema vigente). 

A dialética da justiça e da formação geral são dois modelos que o pesquisador verificou 

nas escolas observadas. Para Gruschka (2014), a dialética da justiça seria exigir do 
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professor que este desenvolvesse ações de individualização do ensino, haja vista cada 

aluno possuir interesses e aptidões distintas. Contudo, também se exige que esse professor 

promova uma educação igual e justa, tratando todos de forma igual, sem descriminações, 

e avaliando com eles critérios. Como exemplo, é retratada uma atividade desenvolvida 

por um professor que, para propiciar uma certa “igualdade” valorizando as “diferenças”, 

separa a turma em três grupos de acordo com as notas obtidas. O grupo com as maiores 

notas resolve exercícios de maior complexidade, e os alunos com notas menores têm sua 

atividade considerada de baixa complexidade. O sistema de classificação é utilizado como 

algo considerado justo, porém o que ele promove é uma diferenciação e exclusão entre 

os alunos, reforçando a divisão entre os capazes e os incapazes31. 

Para a dialética da formação geral apresenta-se o conceito de oferta de saberes que devem 

ser aprendidos por todos, mas que, em verdade, limita a quem devem ser ofertados 

determinados saberes, tendo por uma das bases sua pertença social. “Formação geral é o 

instrumento mais importante para se impor o sistema de autorização hierárquico”. 

(Gruschka, 2014, p. 261). A diferenciação entre as escolas de nível secundário geral e as 

escolas profissionais seria um exemplo de hierarquização. Os alunos nessas escolas 

deveriam receber um currículo idêntico, mas, em cada um dos ramos, os saberes devem 

ser tratados de forma diferenciada: formação geral mediante uma lógica de saberes 

dominante e hegemônica e a formação profissional de saberes gerais do trabalho 

instrumental e já relacionados às fábricas. Tal modelo é uma forma de autopreservação 

de um sistema educacional que se direciona para uma frieza excludente, classificatória, 

padronizada, em que os sujeitos e suas diferenças não são considerados e “sua 

subjetividade lhes é negada”. (Gruschka, 2014, p. 273) 

Se, por um lado, a formação burguesa em sua frieza implica a perpetuação de 

determinadas compreensões sobre o trabalho, delimitadas por Marx, como a alienação e 

o fetichismo, a apropriação da força do trabalhador, a competição, a sujeição à 

mercadoria, um distanciamento cada vez maior do sentido ontológico do trabalho e para 

 
31 Como reflexão sobre as atividades com trabalho em grupo classificado, o autor delimita: Até certo ponto, 
o trabalho em grupo forçou a falta de solidariedade do grupo de aprendizagem, pois fez com que os alunos 
se agredissem abertamente e também ao professor. A boa intenção de apoiar individualmente se 
transformou no contrário do desejado: conduziu a um bloqueio de aprendizagem e à desconfiança dos 
alunos diante de tudo que ocorreu. A maioria deles não acreditava mais que o ensino pudesse ajudá-los. Os 
alunos mais fracos sentiram-se estigmatizados diante do fato de os alunos um pouco melhores se 
defenderem e reagirem contra a classificação que os aproximaria. Já os alunos mais fortes utilizaram esse 
conflito para se destacarem diante dos demais. (Gruschka, 2014, p. 252) 
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a manutenção desses fatores, faz-se necessário ofertar uma formação voltada para a 

manutenção desses elementos; por outro, os/as trabalhadores/as em diversos momentos 

históricos contestam essa compreensão do trabalho sob a égide do capital, tentam desvelar 

tal modo hegemônico educacional baseado nos preceitos burgueses e elaboram 

possibilidades contra-hegemônicas educacionais. 

Engels já delimitava, na classe operária da Inglaterra, um indicativo dessa compreensão 

sobre a educação burguesa e estratégias para a superação desse modelo educacional 

promovido pelos próprios trabalhadores. 

As diversas frações operárias – membros das associações, cartistas e 
socialistas –, às vezes em unidade, às vezes isoladamente, fundaram por 
seus próprios meios uma grande quantidade de escolas e salões de 
leitura para elevar o nível cultural do povo. Todas as organizações 
socialistas, quase todas as cartistas e muitas associações profissionais 
possuem instituições desse gênero; nas escolas, oferece-se às crianças 
uma educação verdadeiramente proletária, livre das influências 
burguesas, e nos salões de leitura encontram-se quase exclusivamente 
livros e jornais proletários. Essas instituições representam uma ameaça 
para a burguesia, que conseguiu manter fora do controle do proletariado 
organismos similares, como as Mechanics Institutions, transformando-
os em centros de difusão de conhecimentos úteis aos seus interesses. Aí 
se divulgam elementos das ciências naturais, procurando desviar a 
atenção dos operários da oposição contra a burguesia e se lhes fornecem 
conhecimentos que eventualmente podem levá-los a invenções que 
tragam lucros aos burgueses; (...) Nesses centros também se ensina 
economia política, cujo ídolo é a livre concorrência e da qual o operário 
só pode extrair uma conclusão: para ele, nada é mais razoável que 
resignar-se a morrer de fome silenciosamente. Nessas instituições, toda 
a educação é domesticada, dócil e servil diante da política e da religião 
dominantes; seu objetivo, por meio de prédicas constantes, é tornar o 
operário obediente, passivo e resignado diante de seu destino. (Engels, 
2010, p. 271) 

Engels ressalta que a massa operária procurava, como forma de adquirir conhecimentos, 

o salão dos operários, pois, nesse espaço, os debates acerca das necessidades da classe 

eram pensados, estudados e elaboradas proposições. Desdenhando, mas também se 

preocupando com a delimitação educacional de classe estimuladas nesses salões, os 

burgueses indicavam que proletários não queria ter acesso a uma “sólida cultura” que 

seria, em verdade, a imposição de uma cultura burguesa. Esse debate aproxima-se de um 

discurso ideológico que ainda se apresenta nas escolas sobre uma dita “cultura geral” que 

comumente se associa à normativa branca, europeia e masculina. 

Em continuidade à reflexão de Engels: 
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Mas os operários sabem apreciar “uma sólida cultura”, desde que ela 
não venha trazendo de contrabando os interessados saberes da 
burguesia – provam-nos as frequentes conferências sobre problemas 
das ciências naturais, da estética e da economia, assistida por grande 
público e organizadas pelas instituições proletárias, particularmente as 
socialistas. Várias vezes vi operários, cujos casacos de veludo de 
algodão estavam muito puídos, discutirem geologia, astronomia e 
outros temas com argumentos superiores aos de qualquer burguês culto 
da Alemanha. Um fato é o melhor índice do nível cultural próprio 
alcançado pelo proletariado inglês; as modernas obras de filosofia, de 
política e de poesia, obras que marcam época, são lidas quase 
unicamente pelos operários. O burguês, amarrado às condições sociais 
vigentes e aos seus preconceitos, sente-se amedrontado diante de tudo 
que representa um progresso efetivo; o operário, ao contrário, tem os 
olhos bem abertos para as obras desse gênero e as estuda com prazer e 
proveito. (Engels, 2010, p. 272) 

Os relatos extraídos tratam também da luta pelo direito à instrução feita pelas classes 

proletárias que constantemente era contestada e não aceita pela burguesia industrial. Os 

trabalhadores possuíam uma concepção educacional que tinha por base a aprendizagem 

voltada para intenções que tematizem as problemáticas vivenciadas pelos/as 

trabalhadores/as. A intenção seria suprimir o caráter burguês impresso pelas classes 

dominantes à educação de trabalhadores. 

É importante destacar uma delimitação trazida por Machado (1991) em sua escrita sobre 

as diferenciações sociais e os efeitos dessa hierarquia classista na elaboração de propostas 

educacionais. Escola e produção estão em direta associação no modo de produção 

capitalista, entretanto existem tensões nos distintos fundamentos para pensar a educação 

das classes. O movimento não se constitui unicamente de cima para baixo, ou dos 

privilegiados para as classes subalternizadas, como destacou Manacorda (1991), existem 

forças que promovem um movimento contrário. Se de uma perspectiva existe um 

movimento para manter uma escola unicamente instrumental (para o trabalhador) e outra 

erudita (para o doutor), também são de grande significância os que se decidem a lutar por 

uma democratização do saber, estabelecendo, assim, uma escola de modelo unitário e 

integrada. 

A despeito da imposição da política educacional burguesa, a história da 
constituição dos modernos sistemas educacionais evidencia duas 
constatações importantes. Em primeiro lugar, houve e há resistência, 
variável segundo as condições específicas de cada formação social. Em 
segundo, o processo de gestão da concepção capitalista da escola é lento 
e complexo, e sua evolução reflete o difícil jogo de acomodações das 
forças sociais à hegemonia da burguesia. (Machado, 1991, p. 30) 
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As relações de disputa dentro do âmbito educativo, no que se relaciona aos objetivos 

educacionais e às formas organizativas da educação, são processos de disputas entre a 

delimitação de um modelo burguês escolar associado aos meios de produção subjugados 

pelo capital a ser ofertado aos despossuídos. Indo de encontro às considerações da 

burguesia, a classe despossuída insere nesse jogo de disputas as suas propostas elaboradas 

sobre a educação e seus objetivos. 

 

2.2 Uma educação contra-hegemônica: pensamentos de Marx e Engels 

A proposta liberal e burguesa de educação tem como prerrogativa pensar a constituição 

de uma sociedade, conforme assinala Machado (1991), que valorize as liberdades 

individuais pautadas no consumo e no fortalecimento do sistema capitalista, estimulando 

a competitividade e reforçando a divisão do trabalho e das classes por meio de uma 

adaptação sem questionamentos nem reflexão crítica. Esses indicativos trazem 

delimitações do que ainda pode ser observado nas escolas brasileiras atuais e o conflito 

de ideias que essa posição hegemônica burguesa incita. Ante o hegemônico, a sua 

oposição também se estabelece e são observáveis elaborações teóricas e ações 

desobedientes. 

Alguns postulados trazidos por Marx e Engels sobre uma educação feita pelo e para o 

proletariado são indícios dessa desobediência epistemológica. Uma crítica impetuosa 

feita por Marx consiste na necessidade de ter consciência de que, em uma sociedade de 

classes, é impossível haver uma educação igual para todos. Nem a burguesia deveria 

aceitar uma restrição educativa instrumental fornecida ao trabalhador, do mesmo modo 

que o trabalhador também não deveria ser formado para uma compreensão e subordinação 

à classe dominante. No mesmo sentido, Marx contesta a educação que ficaria sob a 

organização do Estado, como um fato inadmissível. Se o Estado possui características 

que reafirmam a forma organizacional burguesa, como este seria capaz de organizar uma 

educação dos trabalhadores e seus filhos? Tanto a Igreja como o Estado deveriam, para o 

autor, ser educados pelo povo, e não seu contrário. O povo deveria organizar a educação 

a ser ofertada para o povo. A conjuntura história na qual Marx e Engels estavam imersos 

era o período de um capitalismo concorrencial, ainda não globalizado, com poucas 

legislações de defesa dos trabalhadores e com alto nível de exploração de crianças, jovens 
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e adultos de todos os sexos.32 Com um quantitativo reduzido de escolas, estas, por vezes, 

perdiam seu caráter educativo e serviam de abrigo para crianças e jovens filhos de mães 

trabalhadoras que eram obrigadas a ficar longos períodos nas fábricas.33 

Tendo como realidade concreta essas condições oferecidas às classes proletárias, para 

Machado (1991), 

Marx e Engels concebiam as atividades de trabalho e de educação como 
integrantes de um único processo, com articulação entre teoria e prática. 
Pela chamada educação politécnica, através da qual seriam transmitidos 
os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo de 
produção, além de uma iniciação no manejo das ferramentas 
elementares das diversas profissões, acreditavam que seriam atingidos 
três objetivos: a intensificação da produção social, a produção de 
homens plenamente desenvolvidos e a obtenção de poderosos meios de 
transformação da sociedade capitalista. (1991, p. 88) 

A defesa de uma educação socialista, cuja base pedagógica era o materialismo histórico, 

que tinha por uma de suas principais incumbências trabalhar na formação de uma 

consciência de classe cuja tarefa visava alterar as relações sociais, econômicas e culturais 

vigentes. Seria o combate à visão pedagógica que primeiro valorizava o desenvolvimento 

de uma individualidade, ou a tendência sensualista da adequação aos bens culturais 

estipulados pela classe dominante como normas gerais e eternas (desconsiderando formas 

outras de organização cultural) ou os que acreditam na “pedagogia aliada a um processo 

de desenvolvimento natural, espontâneo e autônomo dos indivíduos sem levar em 

consideração a realidade que o circunda”. (Suchodolski, 1976, p. 146). 

Alguns elementos que podem ser destacados nessa teoria marxista voltada para a 

educação seriam os seguintes: a necessidade de promover a percepção crítica e criadora; 

ter em consideração o processo histórico desnaturalizando algumas concepções 

 
32 Devido a esta condição histórica, uma das polêmicas das teorias de Marx e Engels sobre o trabalho e a 
educação está na defesa de que crianças, desde os 9 anos de idade, já pudessem trabalhar. Contudo, tal 
trabalho para os autores deveria ser regulamentado, combinando estudos e atividades de aprendizagem nas 
fábricas, em locais não insalubres. Para as crianças de 9 a 12 anos, propunha-se o máximo de duas horas de 
trabalho ao dia; dos 13 aos 15 anos, quatro horas; e dos 16 a 17 anos, seis horas com intervalo de uma hora 
para alimentação e descanso. Diante do que é relatado por Engels em seu livro A condição da classe 
trabalhadora na Inglaterra, essa regulamentação era um fator de grande preocupação e cuidado com a 
saúde, educação e sociabilidade das crianças e jovens. 
33 As Workhouses eram um exemplo de escola para filhos de trabalhadores que ficavam vagando pelas ruas 
e, por vezes, cometendo atos de vagabundagem, roubos, entre outros. Um espaço para o controle social dos 
adolescentes e jovens que oferecia abrigo e uma qualificação profissional, em geral de baixa intensidade. 
É possível associar essas instituições com as Escolas de Aprendizes e Artífices criadas no Brasil, no século 
XX, que, posteriormente, viraram as escolas federais, que serão estudadas no próximo capítulo. 
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canonizadas; estabelecer relações entre a educação e as atividades desenvolvidas pelas 

pessoas; e compreender a educação em sua dimensão de transformação social. 

“Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, 

é transformá-lo” (Marx, Tese 11, Teses sobre Feuerbach, 1845). 

Esquematicamente se pode concluir que, nesse sentido, a educação deveria esclarecer, 

libertar e modificar, usando como processo metodológico a compreensão do processo 

histórico por meio de pesquisas e investigações que delimitassem as condições sociais 

apresentadas e propusessem modos de transformação dela. Essa análise não seria somente 

a constatação de um problema, e sim a compreensão das causas e efeitos desse problema, 

para que se pensasse como superá-lo.34 

Contudo, o contexto em que Marx e Engels estavam inseridos demonstrava-se com 

poucas probabilidades de germinação de suas ideias educacionais, pois a tendência maior 

averiguada era o fortalecimento da burguesia e de partidos pequeno-burgueses que 

influenciavam a classe operária, principalmente na defesa da bandeira democrática. O 

movimento operário, ainda pouco organizado com pessoas de pensamentos e ideologias 

diversas, com pouca força política de ação e mudança na coletividade, constituía-se como 

um cenário que apresentava dificuldades concretas para uma revolução. Compreende-se 

que, em 1849, as condições objetivas e subjetivas ainda não estavam consolidadas, para 

que fosse possível a conquista pelo proletariado do poder e da fundação de uma nova 

sociedade. A proposta foi a de organizar não uma revolução de uma única batalha, mas 

um processo de progressão permanente, a revolução permanente, guerra de posição em 

que se faz necessário promover processos para uma transformação social. Nesse sentido, 

a disputa pelo espaço da escola torna-se de fundamental importância. 

 
34 É importante destacar que as propostas educacionais na atualidade (como a Reforma do Ensino Médio 
no Brasil) destacam a questão de o aluno ter autonomia, saber verificar problemas e superá-los com uma 
lógica fabril. Para exemplificar, uso uma situação por mim vivenciada: na escola, havia falta de alguns 
materiais para o ensino de arte e, como solução, os alunos proporiam uma arrecadação coletiva para a 
compra de lápis, giz, papéis, entre outros. Na lógica empresarial e das reformas, constatou-se um problema 
e este teria sido solucionado. Contudo, em nenhum momento, questionamos o porquê da falta desses 
materiais. Por que eles estariam em falta? De onde deveriam vir as verbas? Existem verbas para a compra 
de material? De onde elas provêm? Por que não foram distribuídas as verbas? Foi um corte orçamentário?... 
Uma das aprendizagens que a perspectiva marxista me ensinou: saber diferenciar uma lógica investigativa 
que procura compreender os problemas de forma ampliada e propor soluções de uma lógica de solução de 
problemas sem compreendê-los. 
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Gramsci, mediante as perspectivas políticas de Marx e Engels, faz formulações sobre os 

objetivos do processo educacional para a formação dessa nova sociedade, contestando o 

capitalismo, que, no período, já se encontrava em sua estrutura monopolista e 

imperialista, assim como a escola proposta pela burguesia como meio de trincheira e 

defesa de seus interesses. Mesmo a proposta burguesa de escola com acesso democrático 

para todos ser algo bem adiantado e revolucionário para o período, em suas premissas 

ainda estava uma divisão de classe, oferta de um ensino pseudoapolítico, não ideológico, 

partindo da ideologia liberal. 

Dessa constatação, Gramsci identifica a necessidade de promover uma escola 

desinteressada que fomentasse a formação não interessada dos estudantes (delimitada 

pela escola profissional diferenciada da escola clássica). Esta seria uma escola que 

possibilitaria uma formação omnilateral, não voltada para uma formação específica, e sim 

pensada para formar pessoas em sua completude; uma escola socialista que se preocupa 

com a dimensão social dos homens. A promoção de um processo educacional que associe 

formação profissional e humanista seria a escola única/unitária: 

A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 
“humanismo”, em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional), 
ou de cultura geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na 
atividade social, depois de tê-lo elevado a um certo grau de maturidade 
e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa autonomia 
na orientação e na iniciativa. (Gramsci, 2006, p. 36) 

Nessa escola, o trabalho é pensado em seu sentido ontológico e como um princípio 

educativo. Não é o trabalho nos moldes do pensamento hegemônico, nem o reforço de 

que seria a forma única de trabalho. “Nem escola capitalista, nem trabalho capitalista” 

(Jesus, 2005, p. 63), pois o modelo escolar unitário pensa o trabalho em sua relação com 

a liberdade, superando a determinação de trabalho como uma necessidade. 

Para Gramsci, essa escola “deveria ser organizada de forma integral, com vida coletiva 

diurna e noturna, liberta das atuais formas de disciplina hipócrita e mecânica, e o estudo 

deveria ser feito coletivamente, com a assistência dos professores e dos melhores alunos” 

(2006, p. 38). A sua última fase (correspondente ao que seria o atual ensino médio) 

deveria ser “voltada para a consolidação de valores fundamentais do “humanismo”, a 

autodisciplina intelectual e a autonomia moral (...) [em que pudesse] contribuir para 

desenvolver o elemento de responsabilidade autônoma nos indivíduos, deve ser uma 

escola criadora”. (2006, p. 39) 
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(...) escola criadora não significa escola de “inventores e 
descobridores”; indica-se uma fase e um método de investigação e de 
conhecimento, e não um “programa” predeterminado que obrigue à 
inovação a á originalidade a todo custo. Indica que a aprendizagem 
ocorre sobretudo graças a um esforço espontâneo do discente, e no qual 
o professor exerce apenas a função de guia amigável, (...). Descobrir 
por si mesmo uma verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é criação, 
mesmo que a verdade seja velha, e demonstra a posse do método; indica 
que, de qualquer modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual, na 
qual se podem descobrir verdades novas. Por isso, nesta fase, a 
atividade escolar fundamental se desenvolverá nos seminários, nas 
bibliotecas, nos laboratórios experimentais; é nela que serão recolhidas 
as indicações orgânicas para a orientação profissional (Gramsci, 2006, 
p. 40) 

Como elemento do pensamento educacional gramsciano, está a necessidade de a escola 

estar ligada à vida, de formar pessoas que sejam “capazes de pensar, de estudar, de dirigir 

ou de controlar quem dirige” (2006, p. 49). Esse novo intelectual deve ser um ator na vida 

prática que interfira no mundo e pense modelos e formas para construir esse novo mundo 

que supere o capitalismo e todas as formas de segregação que este promove. 

No pensamento não europeu ocidental sobre educação, também se identificam outras 

vozes de autores e autoras que trazem como base o enfretamento das ideias capitalistas e 

burguesas para a educação e a escola, assim como propõem a estruturação de distintas 

formas de propiciar às pessoas modelos contra-hegemônicos educativos. Serão utilizados 

como base os ensinamentos brasileiros, partindo de Paulo Freire no estudo do livro 

Pedagogia do Oprimido; ensinamentos latino-americanos dialogando com o pensamento 

de José Martí, Henrique Dussel e Nora Merlí; dos escritos de Daniel Munduruku e Aílton 

Krenak serão estudados os ensinamentos indígenas, e os ensinamentos africanos e 

quilombolas partem de Amílcar Cabral, Beatriz Nascimento e Abdias do Nascimento. 

Esses são escritos que tendem a se desviar de uma perspectiva europeia de educação, 

aproximando-se de realidades mais concretas dos povos latino-americanos e africanos. 

Especificamente será trazido o contexto histórico de suas propostas, assim como se 

delimitarão os ensinamentos que podem ser retirados dessas perspectivas outras para a 

educação. 

 

2.2.1 Ensinamentos brasileiros: Paulo Freire e a Pedagogia do Oprimido 
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Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. 
Nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. 

Paulo Freire 

 

Em meio a uma ditadura militar e na condição de exilado, Paulo Freire escreve uma de 

suas obras que ajudam a fundamentar uma prática educativa dialógica, o livro Pedagogia 

do Oprimido (1968). Nesse contexto político, as observações voltam-se para algumas 

características que se tornam empecilhos para o desenrolar de uma pedagogia 

antiopressora, como o medo da liberdade e o perigo de ter uma consciência crítica perante 

a construção de uma sociedade desumanizadora que vive um perpetuar da opressão. 

Para Freire, é possível compreender esse medo da liberdade mediante uma dualidade 

atuante no interior das pessoas, quando elas descobrem que não são livres, contudo 

também receiam ser. É a constituição de um ser duplo que está sempre transitando na 

dúvida entre expulsar, ou não, dentro de si o opressor, desalienar-se, ou não, atuar ou 

expectar. “Entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e 

recriar, no seu poder de transformar o mundo”. (Freire, 2005, p. 38). 

O processo de homem libertando-se é visto como algo doloroso, comparado a um novo 

parto, partejar um outro, um novo homem que servirá de agente para a construção também 

de um novo mundo. No processo de partejamento desse novo homem, expande-se uma 

consciência crítica que auxiliará esse ser novo em sua função de zelador da liberdade. 

No entanto, mesmo esse homem novo ainda estará imerso em uma sociedade opressora 

que tem como uma de suas caraterísticas a necessidade de desumanizar o outro. Assim 

sendo, o outro como o não humano, como um não ser já considerado por Mbembe (2017), 

a possibilidade de ignorá-lo e transformá-lo em descartável é factível. Também é 

identificado por Freire (2005) o sentido duplo da desumanização: 

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua 
humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos 
que a roubam, é distorção de vocação de ser mais. É distorção possível 
na história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos 
que a desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais teria 
que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A 
luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela 
afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria 
significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo 
que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas 
resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e 
está, o ser menos. (Freire, 2005, p. 32) 
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A produção desse ser menos, tanto o oprimido quanto o opressor, é consequência direta 

de uma formulação social pautada na desigualdade e na classificação dos seres de acordo 

com o seu volume de capital, que Marx já indicava. Porém, assim como Marx, Freire 

também indica que essa distorção possui temporalidade histórica, mas não é em si uma 

vocação histórica. Ou seja, não pode ser considerada como algo que se perpetuará 

indefinidamente pelo tempo, sem que haja a possibilidade de ruptura e alteração. 

Fatalismo é uma característica que Freire crê ser construída como um dos motes para a 

perpetuação da formulação social vigente. Essa compreensão já é identificada por Dardot 

(2015), Laval (2015), Foucault (2010) na caracterização de uma sociedade de base 

neoliberal, dos discursos e situações pautadas na falta de possibilidades outras de 

dissolução dos problemas para além do que o mercado traz35. 

Além do fatalismo, Freire verifica uma posição de fortalecimento de um individualismo 

nessa sociedade já desumanizada em que se incentiva a vontade do oprimido em se tornar 

opressor. Historicamente as passagens de um estrato social para outro ocorreram por meio 

da força e da submissão de um poder antigo em relação a um poder novo; a supressão do 

poder de algumas pessoas sobre outras pessoas não é cogitada. Seria essa uma consciência 

hospedeira que traz em si um tipo de comportamento prescrito, pautado na perspectiva 

do opressor e enraizado por meio de processos culturais, educativos, sociais e econômicos 

na consciência do oprimido. “Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a 

mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime”. (Freire, 2005, p. 69). 

Novamente aqui se retoma a necessidade de que a libertação não seja somente material, 

dos meios de produção, mas também subjetiva, consciente da mudança necessária da 

sociedade. 

É erigida por Freire uma teoria da ação antidialógica e uma ação dialógica pautadas em 

teorias da ação cultural que demonstram o verso e reverso das construções culturais. Se a 

teoria dialógica prevê a compreensão do ser humano como um ser da práxis, da ação e 

reflexão, do quefazer, dos processos de objetivação pautados na vontade de transformar 

o mundo, a teoria antidialógica promove justamente uma perspectiva que vai de encontro 

 
35 Ou algo muito presente nos filmes de super-heróis em que, para além da solução final apresentada pelo 
super-heróis, os meros mortais não conseguiriam elaborar outras propostas. Uma concepção salvacionista 
e fatalista dos acontecimentos. Desse modo, desumanizam-se as possibilidades de mudança social (pois o 
homem seria um dos seus maiores problemas) e passivamente se aguarda um salvador que vai fatalmente 
decidir melhor do que nós. 
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ao diálogo e usa como características a conquista, a divisão, a manipulação e a invasão 

cultural pautada em mitos: 

O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de 
liberdade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não 
lhe agradas o patrão, podem deixá-lo e procurar outro emprego. O mito 
de que esta “ordem” respeita os direitos da pessoa humana e que, 
portanto, é digna de todo apreço. O mito de que todos, bastando não ser 
preguiçosos, podem chegar a ser empresários – mais ainda, o mito de 
que o homem que vende, pelas ruas, gritando: “doce de banana e 
goiabada” é um empresário tal qual o dono de uma grande fábrica. O 
mito do direito de todos à educação, quando o número de brasileiros 
que chegam às escolas primárias do país e o dos que nelas conseguem 
permanecer é chocantemente irrisório. O mito da igualdade de classe, 
quando o “sabe com quem está falando?” é ainda uma pergunta de 
nossos dias. O mito do heroísmo das classes opressoras, como 
mantenedoras da ordem que encarnava a “civilização ocidental e 
cristã”, que elas defendem da “barbárie materialista”. O mito de sua 
caridade, de sua generosidade, quando o que fazem, enquanto classe, é 
assistencialismo, que se desdobra no mito da falsa ajuda que, no plano 
das nações, mereceu segura advertência de João XXIII. O mito de que 
as elites dominadoras, “no reconhecimento de seus deveres”, são as 
promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar sua 
palavra e conformar-se com ela. O mito de que a rebelião do povo é um 
pecado contra Deus. O mito da propriedade privada, como fundamento 
do desenvolvimento da pessoa humana, desde, porém, que pessoas 
humanas sejam apenas os opressores. O mito da operosidade dos 
opressores e o da preguiça e desonestidade dos oprimidos. O mito da 
inferioridade “ontológica” destes e o da superioridade daqueles. (Freire, 
2005, p. 159) 

Para o autor, a forma de perpetuar e propagandear tais mitos se faz por meio das 

comunicações em suas diversas modalidades (televisão, rádio, atualmente internet, 

facebook, entre outros) e também no processo educacional antidialógico. Além de 

conquistar as subjetividades, a tendência é dividir os oprimidos, para que se mantenham 

as formas de opressão. Essa divisão é produzida tanto pela descrença da efetividade de 

formas organizacionais populares quanto pelo fatalismo e “ilhamento” individualista 

construído e manipulado nas pessoas e sendo reafirmado pela invasão cultural (que 

desconsidera a cultura formulada pelos populares, ou identifica sua potencialidade e se 

apropria dela, ou que a usa como instrumento de submissão). 

Em um movimento contrário ao que pretende a teoria antidialógica, Freire considera a 

necessidade de uma teoria dialógica com características de colaboração, união, 

organização e síntese cultural. A comunicação é um dos princípios fundantes que se deve 

propor realizar por meio do diálogo, entendido como um encontro das pessoas em 

comunhão e respeito na escuta e fala, realizando a práxis e problematizando o mundo e a 

sua realidade com vistas a sua transformação. Trata-se do diálogo que pretende superar a 

cultura do silencio que impõe aos seres uma postura de quase-coisa, inconsciente, 



96 
 

manipulada. Nesse diálogo, as gentes se unem, fortalecem seus laços, organizam-se e 

compreendem como ocorre e por que aderem a uma realidade preestabelecida pelos 

opressores. Por meio da reflexão/ação, da práxis com base em sua realidade, 

desconstroem as ideologias dominantes. Consiste em um processo desvelamento em que 

se entende a ideologia, se reflete sobre ela e ela se desconstrói. 

A síntese cultural proposta está em direta relação com os processos educacionais, pois, 

por meio da cultura e de sua ação, sistematizam-se as atividades, as quais se expõem como 

elementos culturais que podem servir para manter, fazer algumas modificações ou 

transformar a realidade profundamente. Essa síntese, da mesma forma, pode estar a 

serviço da dominação ou da libertação, uma dialeticidade entre permanência e mudança 

assinalada no pensamento freiriano. “A síntese cultural não nega as diferenças entre uma 

visão e outra, pelo contrário, se funda nelas. O que ela nega é a invasão de uma pela outra. 

O que ela afirma é o indiscutível subsídio que uma dá à outra” (Freire, 2005, p. 210). 

Historicidade é vista como um dos fundamentos para o entendimento da realidade que 

não é prefixada ou determinada. Uma defesa do ser humano como um ser para si, um ser 

do quefazer36, um ser incompleto e consciente de sua incompletude que tem como uma 

de suas vocações históricas poder humanizar-se. Um humanismo (ciência e assimilação 

do que é humano) diferente de um humanitarismo que tem como elemento prioritário 

preservar as relações de distinção e poder, usando da caridade e de uma falsa generosidade 

como instrumentos. 

Adentrando o pensamento freiriano sobre a “Pedagogia do Oprimido”, é identificável 

que, partindo do contexto explicitado e sabedor dos impactos deste nos projetos 

educacionais, a proposta tem por princípio desvelar a realidade, analisar criticamente, 

propor mudanças e agir para a implementação delas. Freire (2005) parte de um prisma 

diametralmente oposto ao que ele denomina como uma educação bancária, em que: 

a) O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
b) O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
c) O educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
d) O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; 
e) O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 
f) O educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a 

prescrição; 

 
36 No pensamento freiriano, o ser do quefazer é aquele que se constitui por meio da práxis e se utiliza tanto 
da reflexão quanto da ação em suas ações. Analisa criticamente, fundamenta-se, elabora outras sínteses e 
atua com vistas a superar a problemática identificada. 
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g) O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação 
do educador; 

h) O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta 
escolha, se acomodam a ele; 

i) O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe 
antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 
determinações daquele; 

j) O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos. 
(Freire, 2005, p. 68) 

Nesse modelo bancário educacional, considera-se o educando como um depósito de 

informações, adaptável, pouco questionador e pronto para adentrar e perpetuar a forma 

organizacional da sociedade burguesa, neoliberal, sem questioná-la ou pensar nela 

intervir. Construção de subjetividades mais empáticas, criticidade, criatividade, invenção 

e mudança são elementos que se distanciam da educação bancária. 

Freire visa ao desafio de questionar o que está estabelecido e reflete sobre o que poderia 

vir a ser uma prática libertadora na educação. Nessa perspectiva contra-hegemônica 

educativa, o que se pretende é elaborar um processo educacional COM o oprimido, 

pensando a partir da realidade, utilizando a práxis37 como meio, a historicidade38 como 

princípio e reconfigurando a postura tanto do professor (educador-educando) e do aluno 

(educando-educador)39. 

Na década de 1990, Paulo Freire indica que o espaço da educação pode ser considerado 

também como local de disputas e resistência contra a implementação totalizadora de um 

sistema bancário de educação criticado na pedagogia do oprimido. Em seu livro 

Pedagogia dos sonhos possíveis (2018), a pergunta de Freire trata de como conseguir 

manter os sonhos vivos nos espaços das escolas e das políticas educacionais. São 

compiladas entrevistas feitas em 1993, período em que já havia ocorrido o processo de 

redemocratização e elaborou-se uma nova constituição e processos eleitorais 

democráticos eram realizados. Freire já havia vivenciado a experiência da gestão pública 

em diversos estados brasileiros e no exterior (caso do trabalho realizado na Guiné-Bissau  

no fim da década de 1970) como na Secretaria Municipal de São Paulo, entre 1989 e 

199140, elaborando políticas com base em uma organização democrática da educação 

pública e tendo por base alguns eixos: gestão democrática; direito de acesso e 

 
37 A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível 
a superação da contradição opressor-oprimido. (Freire, 2005, p. 42) 
38 Compreensão de que o ser humano é um ser histórico (fazemos história e estamos na história) localizado 
em um determinado contexto que não é predeterminado. 
39 Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 
mundo. (Freire, 2005, p. 78) 
40 Considerações mais específicas sobre o tema ver: https://www.scielo.br/pdf/pp/v25n3/v25n3a06.pdf 
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permanência à educação; melhoria da qualidade educacional; e ampliação e inserção da 

educação de jovens e adultos na educação municipal. 

Tocar o tema dos sonhos, compreendendo toda uma realidade opressora, hegemônica e 

homogeneizadora da educação, pode soar com algo próximo ao utópico ou uma 

romantização dos processos políticos educacionais. Contudo, Freire sistematiza alguns 

modos de promover uma educação de base democrática a ser realizada nas escolas. Um 

primeiro elemento seria a superação do ato de educar como algo mecânico, empacotado. 

A educação deve promover a criticidade, a criatividade, as indagações sobre a realidade 

vigente, na tentativa de transformá-la, e não promover processos de adestramento, 

flexibilização e adaptabilidade ao que é proposto pelos sistemas educacionais 

hegemônicos. 

O respeito à identidade cultural e de classe dos estudantes deve ser observado e inserido 

nos processos de ensino/aprendizagem, combatendo, assim, os meios de reprodução e 

manutenção das hierarquias classistas e suas estruturas culturais que tendem a reforçar a 

separação valorativa de uma cultura sobre a outra: o valor de uma cultura estrangeira seria 

maior do que a cultura local em que o estudante vive. Para Freire, todos somos sujeitos 

de cultura, produzimos cultura e vivenciamos culturas e, por isso, não deveriam ser 

implementados nas escolas sistemas que hierarquizassem as culturas, e sim propiciassem 

a troca intercultural entre docentes, discentes, comunidades e saberes. 

O espaço da sala de aula e da escola como um todo tem de ser considerado com um espaço 

de trocas respeitosas entre os saberes que cada um está trazendo para esse espaço, 

novamente implementando uma coletividade de escuta/fala atenta e democrática. Criticar, 

opinar, questionar, refletir, de forma coletiva, sobre as questões e problemas encontrados 

na realidade vigente –como sempre pensando por que eles ocorrem e como tentar superá-

los – constitui atitude que deve ajudar a promover uma educação que forme pessoas mais 

democráticas, menos segregadoras, mais questionadoras e criadoras de um amanhã outro. 

Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, 
sem o trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que 
viabilizem a sua concretização. É neste sentido que tenho dito em 
diferentes ocasiões que sou esperançoso não por teimosia, mas por 
imperativo existencial. (...) O meu discurso em favor do sonho, da 
utopia, da liberdade, da democracia é o discurso de quem recusa a 
acomodação e não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o 
fatalismo deteriora. (Freire, 2018, p. 77) 
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O vasto quantitativo de obras produzidas por Paulo Freire e outros tantos escritos que têm 

como base o pensamento dele para a educação formam um extenso e profundo 

contingente de materiais que auxiliam no repensar a prática educacional. Devido à tal 

representatividade, Freire é conhecido e reconhecido por distintos países como um dos 

maiores educadores do mundo, sendo suas considerações sobre educação experimentadas 

em diversos locais. No Brasil, ainda se faz necessário contemplar as concepções de Freire 

de forma mais ampla e concreta nas políticas públicas educacionais que, nas últimas 

décadas, estão sendo reforçadas por uma lógica neoliberal oposta ao que é pretendido 

pelo pensamento freiriano. 

2.2.2 Ensinamentos latino-americanos: José Martí, Henrique Dussel, Nora Merlí 

De acordo com as considerações de Quijano (2014), um dos processos que iniciam e 

estabelecem uma relação de poder entre as gentes ocorre na distinção e classificação racial 

promovida pelo padrão eurocêntrico, concebendo uma ideia de raça em que é possível 

hierarquizar as formas de ser. Raça compreendida como uma construção mental imposta 

pelos europeus constitui instrumento impositivo à dominação cultural tanto objetiva 

quanto subjetivamente. Para os povos originários não havia uma divisão das pessoas por 

meio de uma classificação de cor de pele, biológica, de raça distinta. As divisões 

configuravam-se pelas características de cada um dos povos e suas distinções culturais. 

A implementação de sentidos de superioridade ou inferioridade não se dava pela 

configuração racial, o que foi uma novidade externa introduzida na América Latina no 

processo colonial. 

Uma afirmação construída ideologicamente pelos conquistadores seria a da superioridade 

das raças por meio de uma estrutura biológica que delimitasse quem seriam os melhores 

e os piores seres no reino humano. Um discurso posterior que reforça tais pensamentos 

foi estruturado pelo darwinismo social, assim como a teoria eugenista fundamental para 

validar uma “superioridade” do povo alemão sobre as demais raças. Uma pureza racial 

que justifica genocídios em prol da manutenção e existência somente dos escolhidos e 

geneticamente “perfeitos”. No Brasil, as missões jesuíticas foram aquelas que mais 

ajudaram a propiciar uma compreensão do indígena como um tipo inferior de ser humano, 

quase beirando a não humanidade que, assim sendo, seria passível de ser escravizado e 

submetido a maus-tratos. Somente em 1537, a Sublimis Deus é escrita pelo papa Paulo 

III, reconhecendo a humanidade dos indígenas, “ofertando” a estes a possibilidade de 
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seguir a fé cristã e questionando a escravidão desses povos como algo não cristão. Mesmo 

com esse anúncio papal, ainda se verificaram, em terras brasileiras, anos seguintes de 

escravidão, trabalho forçado ou de pouco ganho para os indígenas. 

A respeito da questão da raça, Quijano (2014) salienta que o novo padrão de poder 

mundial implementado por meio dos procedimentos colonizadores possui mais uma 

vertente: o controle do trabalho e das formas de produção. A tomada do controle dos 

recursos naturais, como prata, ouro, pedras preciosas, minerais e terras pelos 

colonizadores, pode caracterizar-se como um dos mais destacados processos de 

apropriações e roubo verificados historicamente. Além do genocídio dos povos 

originários e sua submissão e do controle justificado pela construção ideológica de 

distinção e superioridade racial, a tomada das riquezas configura-se como mais uma 

forma de tomada e manutenção de um poder branco europeu sobre os indígenas. 

A produção que se utiliza de mão de obra escrava ou explorada, que se configura pela 

implementação de monoculturas e volta seus produtos para a venda no mercado mundial, 

submete toda uma configuração social anterior vigente. A introdução de uma relação de 

trabalho de base capitalista, o capital-salário, enseja tanto a escravidão quanto a servidão 

como novas formas de trabalhar. Partindo dessa configuração, organiza-se um padrão 

inovador global de controle do trabalho associado diretamente ao novo modelo de poder, 

implementando inéditas composições históricas e estruturais. 

Com esse novo modelo de ordenação mundial, baseado no colonialismo, capitalismo 

mundial, moderno e eurocêntrico, verifica-se a construção de uma subjetividade em que 

os valores culturais a serem cultuados têm por base a cultura europeia. Quijano (2014) 

leva em conta que tal ordenação auxilia na produção de identidades que tecem a distinção 

de um outro e um não outro. As culturas orientais foram consideradas na categoria de 

cultura outra, existente, mas distinta do que deveria ser o padrão europeu. Já as culturas 

não outras seriam aquelas que são postas tão à margem, que nem possuem 

representatividade nas relações culturais globais, podendo identificar estas como as 

culturas indígenas, africanas e latinas. 

Para esse não outro, o procedimento deve ser o de controle de subjetividades, culturas e 

conhecimentos produzidos por estes, assim mantendo um poder hegemônico 

eurocentrado. Como formas de controle dos elementos identificados, Quijano (2014) 

delimita três ações impositivas: a expropriação das pessoas colonizadas; a repressão sobre 
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as formas de conhecimento e do universo simbólico dessas populações consideradas 

como primitivas (construção de um sistema discriminatório dualista civilizado-primitivo, 

irracional-racional, Europa-Não Europa, Nós-Eles); e a imposição da cultura dominante 

como normativa, tanto no campo do material, histórico, cultural, religioso quanto, de 

suma importância, no campo educacional. 

Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latino-
americana, la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como um 
espejo que distorsina lo que refleja. Es decir, la imagen que 
encontramos em esse espejo no es del todo quimérica, ya que poseemos 
tantos y tan importantes rasgos históricos europeos em tantos aspectos, 
materiales e intersubjetivos. Pero, al mismo tempo, somos tan 
profundamente distintos. De ahí que cuando miramos a nuestro espejo 
eurocéntrico, la imagem que vemos sea necesariamente parcial y 
distorsionada. 

Aquí la tragedia es que todos hemos sido condicidos, sabiéndolo o no, 
queriéndolo o no, a ver u aceptar aquella imagen como nuestra y como 
perteneciente a nosotros solamente. De esa manera seguimos siendo lo 
que no somos. Y como resultado no podemos nunca identificar nuestros 
verdadeiros problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de uma 
manera parcial e distorsionada. (Quijano, 2014, p. 807) 

Esse espelho construído por uma hegemonia europeia com suas distorções programadas 

tenta destruir o modelo de organização promovido pelo não outro, apagando seus rastros 

e rechaçando de sua cultura e conhecimento ou deles se apropriando. Essa seria a opção 

apresentada pelos modelos colonizadores. 

Ao compreender os processos de colonização epistemológica produzidos com base no 

embate das culturas nativas americanas e indicados por Quijano (2014), do mesmo modo, 

Merlin (2019) identifica alguns modos contemporâneos de prolongar os processos de 

colonização. A identificação relaciona-se diretamente com as premissas de que o 

capitalismo, com sua face neoliberal, produz uma concentração de riquezas, dando, assim, 

às relações financeiras um poder extremo que, consequentemente, afeta todas as relações 

sociais e humanas existentes. Para que esse absolutismo financeiro neoliberal exista e 

realize sua expropriação e acumulação, relegando grande massa de populares para a 

condição de desumanidade, faz-se necessário formatar uma nova subjetividade obediente, 

inconsciente, acrítica que desvalorize a sua cultura e com pouco apreço por uma 

sociedade democrática. 

El neoliberalismo supone una voluntad ilimitada que busca extender 
globalmente sus valores y significaciones. Se apropia de los gobiernos, 
las democracias y la vida en general, y está logrando lo que podemos 
definir como su mayor triunfo, la colonización de la subjetividad, la 
producción de um hombre nuevo: el individuo que habita em la masa 
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cumpliendo órdenes y consumiendo compulsivamente. (Merlin, 2019, 
p. 29) 

Essa construção da subjetividade obediente ou do modelo de servidão voluntária, já 

identificado por Étienne de La Boéti no século XVI, implica o fortalecimento de aspectos, 

como o fascínio, acriticidade, manipulação e indução. Com as pessoas sendo colocadas 

nessas condições, torna-se possível introduzir uma série de eventos constatados, como 

fake news, criação de salvadores/messias, mitomanias, recusa ao conhecimento histórico, 

fundamentalismos, inimigos projetados artificialmente e descrença na educação e na 

ciência. 

Para conseguir obter êxito na colonização das subjetividades, faz-se necessário existirem 

meios de comunicação massiva que ajudem a realizar essa reprogramação para uma 

subjetividade neoliberal, que tem como características a criação de relações sociais com 

base na competitividade, a individualização dos problemas econômicos e sociais, a não 

criticidade, a crença no que diz como verdade absoluta, o não questionamento e a 

obediência. “Las estrategias consisten em la configuración del sentido común desde un 

totalitarismo comunicacional y semiótico que digita la opinión pública y construye 

cultura de masas a través de los medios de comunicación monopólicos”. (Merlin, 2019, 

p. 30). 

De acordo com a autora, as implicações dos meios de comunicação de massa (televisão, 

rádios, jornais, assim como as mídias difundidas pela internet) com as pessoas ocorrem 

por meio da modificação das faculdades cognitivas que não aceitam mais argumentações 

racionais e operam mediante crenças e certezas impostas. Também é verificada uma 

forma de psicologia das massas “produciendo una subjetividad con etiquetas, transtorno 

y angustias que se buscan reducir por medicalización, adaptándola a um totalitarismo de 

una supuesta normalidad impuesta por el poder”. (Merlin, 2019, p. 30). 

Tal totalitarismo, para a manutenção de seu discurso, tem como um dos seus instrumentos 

o apagamento da memória coletiva nos países colonizados, com o objetivo de 

desconsiderar as realizações históricas dos povos ou se apropriar41 delas como símbolos 

transformados em marcas, slogans voltados ao consumo. Merlin (2019) trata dessa 

 
41 Os casos de apropriação cultural e artística são vastos, a saber: Marca de chinelos Havaianas, que lançou 
uma linha denominada tribos com ilustrações da etnia Yawalapiti sem a autorização do cacique líder; O 
funk, que veio das favelas e comunidades do Rio de Janeiro, explorado por emissoras de televisão, 
ressignificando essa manifestação cultural popular; a glamurização da pobreza; os símbolos da luta 
LGBTQI+ vistos em outdoors, retirando deles a relação histórica de luta dentre outros. 
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temática quando indica que uma das tarefas coletivas fundamentais para a alteração desse 

estado de captura das subjetividades é a organização de políticas para a valorização e 

permanência da memória42. Uma luta pela verdade e justiça, trazendo para a população 

consciência e força combativa contra a hegemonia e homogeneização cultural e 

simbólica. 

A necessidade de haver liberdade de comunicação e de representação da pluralidade de 

vozes existentes é um dos elementos que contribuem para a desconstrução de um discurso 

hegemônico que simplifica e padroniza as culturas, erigindo, assim, a cultura, unilateral 

e impositiva. Porém, Quijano (2014), assim como Merlin (2019), salienta que a 

heterogeneidade que compõe um grande quantitativo de povos diversos não se acomoda 

abaixo de timbre racial, índio ou negro, ou de um apagamento da memória. O pluralismo 

cultural é muito mais vasto e complexo do que se pretende categorizar de forma 

autoritária, como a cultura. 

(...) el proceso de cambio de dicha totalidade capitalista no puede, de 
ningún modo, ser uma transformación homogénea y continua del 
sistema enterro, ni tampoco de cada uno de sus componentes mayores. 
Tampoco podría dicha totalidade desvanecerse completa y 
homogéneamente de la escena histórica y ser reemplazada por otra 
equivalente. El cambio histórico no puede ser unilineal, unidireccional, 
secuencial o total. (Quijano, 2014, p. 803) 

Tal alteração e planificação cultural consegue obter êxito no contexto atual, 

principalmente pela colonização exercida pelos meios das comunicações de massa e da 

construção dessa subjetividade neoliberal, inconsciente, passiva e sem criticidade. Outro 

elemento que pode lograr êxito nessa construção subjetiva neoliberal é a educação, além 

dos espaços educativo, como as escolas. Como visto na análise anterior, a educação pode 

ser tanto um item de consolidação de relações de dependência da hegemonia burguesa 

quanto um elemento disruptivo e contra-hegemônico. Esses fundamentos no espaço da 

educação trabalham por meio da disputa, da conquista, do discurso e da implementação 

das vertentes diversas nos processos educativos. 

Em consideração a um pensamento disruptivo para a sociedade latino-americana, Dussel 

(1995) elabora uma filosofia da libertação em modelo de crítica à formação social 

 
42 Nora Merlin destaca as ações promovidas pela Comisión Nacional acerca de la Desaparición de Personas 
(CONADEP), que realizou um informe com o título “Nunca más”, que hoje é considerada uma palavra de 
ordem contra todo tipo de terrorismo de Estado, como houve no Golpe Militar em 1976, na Argentina. 
Atualmente no país, existem espalhados vários espaços de cultura e memória. Antes utilizados como locais 
relacionados à ditatura, hoje são espaços de memória, como a Escuela de Suboficiales de Mecánica de la 
Armada (ESMA), que atualmente é o Archivo Nacional de la Memória. 



104 
 

capitalista, que tem como característica a exclusão. Em 1969, verificou-se uma cenário 

com as seguintes características: aumento significativo da pobreza na população latino-

americana; exclusão de grande parcela empobrecida da população dos postos de trabalho; 

discriminação contra os povos latinos; implementação da teoria da dependência que 

mantém o Sul em subdesenvolvimento; fortalecimento de um processo de colonização 

material e subjetiva nos países latino-americanos; e supervalorização de uma razão 

moderna eurocêntrica culturalmente validade como universal. Ante esse contexto, Dussel 

reflete sobre a necessidade de libertação do povo latino-americano. Libertar este outro, 

que se distancia do status de gente, considerado um nada pelo norte global. 

Na verdade, não somos “aquele outro, diferente da razão”, mas, pelo contrário, o que 

pretendemos é manifestar eficazmente “a razão do Outro”: do índio assassinado por 

genocídio, do escravo africano reduzido a uma mercadoria, da mulher vilipendiada como 

objeto sexual, da criação subjugada pedagogicamente (sujeito “bancário”, como define 

Paulo Freire). 

Nós pretendemos ser a expressão da “Razão” dos que se situam bem 
além da “Razão” eurocêntrica machista, pedagogicamente dominadora, 
culturalmente manipuladora, religiosamente fetichista. O que nós 
pretendemos é uma filosofia da Libertação do Outro, isto é, daquele que 
está fora e distante dos horizontes desse mundo de hegemonias, como 
o econômico político (do fratricídio), a comunidade de comunicação 
real eurocêntrica (do filicídio), eroticidade fálica e castradora da mulher 
(do uxoricídio), e, não em último lugar, o do indivíduo que considera a 
natureza como mediação explorável para a valorização do valor capital 
(ecocídio). (Dussel, 1995, p. 48) 

Pensar uma filosofia que parta da necessidade da libertação, e não somente da liberdade 

(principalmente se esta condiz somente com os moldes liberais), com vistas a explicitar e 

transformar as ações citadas que se voltam para a morte, pode ser considerado como um 

movimento disruptivo que pode trazer contribuições para uma educação nessa 

perspectiva. 

Com base em escritos de pensadores da Escola de Frankfurt, como Marcuse e outros 

autores, Levinas, Ricouer, Marx, Hegel, entre outros, Dussel pensa a filosofia da 

libertação como uma reflexão sobre a necessária valorização do outro, de sua cultura 

como um projeto filosófico de contradiscurso, periférico com pretensões a ser 

reconhecido mundialmente. Uma filosofia que disputa espaço com uma filosofia 

eurocentrada, moderna e universalista. Uma filosofia que se encontra “dentro do contexto 

da vida prática concreta, dentro do comprometimento e solidariedade com o oprimido” 

(...) (Dussel, 1995, p. 126). Uma filosofia que dialoga com os movimentos populares de 
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todas vertentes (feministas, ecologistas, luta pela terra, antirracistas, anti-homofóbicos), 

auxiliando na reconstrução de epistemologias negligenciadas ou apagadas, tendo como 

postura a do intelectual orgânico (que atua junto/com a comunidade). 

Como elementos que compõem a práxis da Filosofia da Libertação, Dussel (1995) 

considera que 

(...) a experiência inicial da Filosofia da Libertação consiste em 
descobrir o “fato” opressivo de dominação, em que sujeitos se 
constituem “senhores” de outros sujeitos, no plano mundial (...), 
Centro-Periferia; no plano nacional (elites-massas, burguesia nacional 
– classe operária e povo); no plano erótico (homem-mulher); no plano 
pedagógico (cultura imperial, elitista, versus cultura periférica, popular 
etc.); no plano religioso (o fetichismo em todos os níveis). 
(Dussel,1995, p. 18) 

No processo de descoberta desse fato opressivo, podem-se considerar elementos, tais 

como: reconhecer o Outro como humano, retirando das relações qualquer modo de poder 

ou submissão; escutar da voz-do-Outro de forma consciente e ética com a postura de um 

ouvinte responsável que, num processo já anterior, se colocou de forma empática, que já 

se comoveu com as necessidades passadas pelo Outro; a necessidade de adentrar, imergir 

no contexto de vida do Outro; compreender que a condição de latinos já impõe uma 

exclusão, e, assim sendo, é necessário encontrar/criar novos enquadramentos filosóficos, 

epistêmicos, culturais e artísticos do que é a experiência social latino-americana. 

De forma sugestiva, no início do século XIX, Simón Rodríguez já identificara a 

necessidade de inventar para não errar, principalmente no que se direciona à educação 

latino-americana. Como professor em Caracas, tendo como um de seus alunos a figura de 

Simón Bolívar, iniciou sua trajetória trabalhando em escolas tradicionais em que o 

alunado se constitui apenas de crianças, meninos em maioria, brancas, filhas de uma 

classe burguesa que tinham acesso à educação formal. Os empobrecidos – se a criança 

fosse aprender a ler – aprenderiam as primeiras letras em casa se houvesse alguém que os 

ensinasse. 

Nesse tempo, já se identificava um apreço e determinação de um ensino de base europeu, 

voltado para aprender as letras e a leitura, com características livrescas, fazendo uso de 

atividades de cópia como procedimento pedagógico. O desprezo pelas atividades 

manuais, cultura e saberes populares é algo que Rodríguez identifica e questiona em 

relação à educação ofertada. Nesse contexto, e após anos passados na Europa e em outros 

países latino-americanos, Rodríguez conclui: “Tudo está feito (na Europa especialmente). 



106 
 

Peguem o que é bom – deixem o que é mau – imitem com juízo – e o que lhes faltar 

INVENTEM”. (Rodríguez, 2016, p. 55). Verifica-se aqui que, no pensamento de 

Rodríguez, o necessário não se relaciona com o expurgo total e radical, os conhecimentos 

europeus, e sim com a utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos já 

produzidos como elemento para compor o processo educacional que também deve 

valorizar os saberes dos povos locais. 

Mesmo após o processo de independência realizado por Simón Bolivar e a concepção de 

uma pátria grande, as alas políticas conservadoras acreditavam que os setores populares 

ainda não se encontravam em condições de exercer sua cidadania, pois lhes faltavam 

esclarecimento e educação. Estes viriam com o exemplo dos governantes e com a oferta 

de educação formal, tendo Rodríguez como formulador de algumas propostas, criando 

escolas que poderiam servir de modelo. 

Essas escolas seriam espaços que prioritariamente incluiriam todos nesse processo – uma 

educação popular: “O objeto do autor, tratando das Sociedades americanas, é a 

EDUCAÇÃO POPULAR. E por popular... entende... geral. INSTRUIR não é EDUCAR. 

Nem a instrução pode ser equivalente à educação. Ainda que instruindo se eduque”. 

(Rodríguez, 2016, p. 73). A educação popular pretendida foi inovadora, pois a delimitação 

de TODOS abarcava mulheres, índios, negros, mestiços, brancos, estudando e 

aprendendo de forma conjunta, sem distinção de classe. Os objetivos dessa educação 

seriam ensinar a todos a viver de forma coletiva, com vistas a romper qualquer sistema 

de classes e castas, TODOS voltados para a construção de uma pátria que tem como 

premissa a valorização dos saberes nativos, sem imitar, de forma servil, os ditames 

europeus. Trata-se de uma educação que deve ser inventada, associando saberes 

intelectuais, manuais, filosóficos, populares dos europeus, dos negros e dos povos 

originários. Essa educação viabilizaria a cura de um dos principais males sociais: “A 

maior fatalidade do homem no estado social é não ter com seus semelhantes um comum 

sentir do que convém a todos” (Rodríguez, 2016, p. 106). 

A Casa da Indústria Pública, iniciada em 1823, em Bogotá, é um exemplo de estrutura 

educacional pretendida por Rodríguez. A implementação de uma educação popular que 

associa tanto os saberes intelectuais quanto a aquisição de saberes de um ofício. O Colégio 

de Órfãos e Meninos Carpinteiros, criado em Chuquisaca, na Bolívia, é também outro 

exemplo de escola em que meninos e meninas, independentemente de sua procedência, 

eram aceitos de forma igual, sem discriminação. Alfabetizar os pobres e dar-lhes um 
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ofício do qual pudessem viver dignamente e a igualdade como princípio educacional para 

desconstruir relações de desigualdade são bases de fundamento dessas escolas. 

Contudo, no século XIX, o exemplo mais expressivo de escolas baseava-se na 

discriminação e distinção de classes, etnias e grupos sociais (escola para crianças brancas 

ricas, escola para crianças brancas pobres, escola em que mestiços eram aceitos, escola 

para crianças pobres, todas elas diferenciadas pela posição social, e ofertados 

conhecimentos relacionados à classe). Nesse contexto, a escola popular pensada por 

Rodríguez é impensável para os poderosos, incompatível com a realidade vigente de uma 

sociedade hierarquizada. O incentivo à dissolução das desigualdades e a valoração de 

TODOS colocados no mesmo patamar fazem com que a escola seja um alvo a ser atacado 

e destruído, por isso o colégio de Chuquisaca é fechado após poucos meses de sua 

abertura. O exemplo materializado se perde, mas as ideias permanecem. 

Éramos uma visão, com o peito de atleta, as mãos de janota e a fronte 
de crianças. Éramos uma máscara, com os calções da Inglaterra, o colete 
parisiense, o casacão da América do Norte e a capa da Espanha. O índio, 
mudo, nos dava voltas ao redor e ia para o monte, para o cume do monte, 
a batizar os seus filhos. O negro, observado, cantava na noite a música 
do seu coração, só e desconhecido, entre as ondas e as feras. O 
camponês, o criador, se revoltava, cego de indignação, contra a cidade 
desdenhosa, contra a sua criatura. Éramos galardões e togas em países 
que vinham ao mundo com a alpargata nos pés e a faixa na cabeça. O 
genial teria sido irmanar, com a caridade do coração e com o 
atrevimento dos fundadores, a faixa e a toga; desestagnar o índio; 
colocar ao lado o negro suficiente; ajustar a liberdade ao corpo dos que 
se levantaram e venceram por ela. Restou-nos o ouvidor, e o general, e 
o letrado, e o prebendado. A juventude angelical, como dos braços de 
um polvo, jogava a cabeça ao Céu, para cair com glória estéril, coroada 
de nuvens. O povo natural, com o impulso do instinto, atropelava, cego 
de triunfo, os bastões de ouro. Nem o livro europeu, nem o livro ianque 
davam a chave do enigma hispano-americano. Provou-se do ódio, e os 
países vinham rebaixando-se a cada ano. Cansados do ódio inútil – da 
resistência do livro contra a lança, da razão contra o círio, da cidade 
contra o campo, do império impossível das castas urbanas divididas 
sobre a nação natural, tempestuosa ou inerte –, começou-se, como sem 
saber, a provar o amor. Levantam-se os povos e se saúdam. Como 
somos? Perguntam-se, e uns aos outros vão se dizendo como são. 
Quando aparece em Cojímar um problema, não vão procurar a solução 
em Dantzig. Os fraques ainda são da França, mas o pensamento começa 
a ser da América. Os jovens da América arregaçam a camisa ao 
cotovelo, afundam as mãos na massa e a levantam com o fermento do 
seu suor. Compreendem que se imita demasiado e que a salvação está 
em criar. Criar é a palavra de senha desta geração. (Martí, 2011, p. 26) 

A confirmar uma persistência de ideias que partem de um ideal, de algo a ser conquistado, 

de uma utopia no tempo em que se vive, mas que, em anos posteriores, possam vir a ser 

efetivamente, José Martí continua nesse caminhar. Verifica-se que, com base nos 

escritores e escritoras estudados, o fio que os liga sempre parte da constatação que, em 
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seus distintos países, o processo de colonização iniciado no século XVI se estende, se 

adapta e permanece até o atual século XXI. Em terras cubanas, no século XIX, Martí 

também possuía essa compreensão e, em seu livro “Nossa América”, delimita algumas 

condições necessárias para que haja um processo de ruptura com o colonialismo, como a 

formação de uma identidade própria, valorizando sua cultura a se diferenciar do modelo 

de cidadão, que era preconizada pelos colonizadores. 

Não há tarefa mais difícil que esta de distinguir, em nossa existência, a 
vida introjetada e pós-adquirida da espontânea e pré-natural; aquilo que 
vem com o homem e aquilo que lhes acrescentam, com suas lições, 
legados e ordenações, os que viveram antes dele. Sob o pretexto de 
completar o ser humano, o interrompem. (...) 

O primeiro trabalho do homem é reconquistar-se. Urge devolver os 
homens a si mesmos; urge tirá-los do mau governo da convenção que 
sufoca ou envenena seus sentimentos, acelera o despertar de seus 
sentidos e sobrecarrega sua inteligência com um caudal pernicioso, 
alheio. Frio e falso. Só o genuíno é frutífero. Só o direito é poderoso. O 
que outro nos lega é como alimento requentado. Cabe a cada homem 
reconstruir a vida: o pouco que olhar para dentro de si, a reconstruirá. 
(Martí, 2011, p. 96) 

Assim como Rodríguez, Martí é um pensador que advoga pela necessidade de criar o 

novo, por um nacionalismo das ideias. Esse novo, igualmente, pode ser construído com 

bases estrangeiras; o intento não seria copiar, mas aprender, transforma e aplicar de 

acordo com as necessidades vigentes em seu país. 

Ao antecipar o debate trazido por Quijano sobre a construção ideológica das raças, Martí 

já alertava sobre tal conjectura ilusória: “Não há ódio de raças, porque não há raças. (...) 

A alma emana, igual e eterna, dos corpos diversos na forma e na cor”. (Martí, 2011, p. 

33). A desmitificação indicada por Martí no século XIX chega ainda ao século XX com 

grande potência, perpetuando relações de discriminação que afetam também os espaços 

educativos. 

Herdeiro de lutas já existentes pelo direito à instrução primária para todos, Martí defende 

a tese de que, somente por meio da educação, é possível superar a ignorância que auxilia 

na dependência do povo nativo dos povos estrangeiros e, assim sendo, é empecilho para 

a liberdade e construção do novo. Segundo Streck (2008), a concepção educacional de 

Martí parte da própria vida, das problemáticas reais existentes, e, por meio da análise 

dessas situações, o povo poderá criar e obter forças para formar uma sociedade justa e 

pacífica. Como a educação parte da vivência, da realidade, o pensamento martiano assim 

defende: 
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Se a educação precisa ir aonde vai a vida, ela precisa, em primeiro lugar, 
ir onde estão as pessoas. O seu texto Maestros ambulantes remete ao 
que ainda hoje é um dos grandes desafios da educação: pôr-se junto com 
as pessoas, levando a elas conhecimentos e alimentando suas 
esperanças. Em segundo lugar, uma educação que acompanha a vida 
precisa propiciar a todos os resultados que a sociedade produziu, 
tornando-os filhos de seu tempo. “É criminoso o divórcio entre a 
educação que se recebe em uma época e a época”, diz ele quando 
defende a criação de “escolas de luz elétrica” num artigo publicado em 
1883 (...) (Streck, 2008, p. 57) 

A educação científica, a educação técnica e manual e a educação do espírito são elementos 

que compõem o pensamento pedagógico de Martí para a educação pública. A educação 

científica destina-se a auxiliar na resolução dos problemas da vida de forma concreta, não 

se limitando ao conhecimento teórico científico já utilizado nos métodos escolásticos de 

educação. “De textos secos e meramente lineares não nascem as frutas da vida” (Martí, 

2010, p. 62). Um de seus referenciais é John Dewey e a escola nova, que possuem a 

premissa de partir de problemas concretos e, pela experimentação, alcançar soluções. A 

defesa pela educação científica se faz inclusive pela necessidade de maior 

desenvolvimento tecnológico, vislumbrado por Martí (2010) em suas viagens para os 

países do Norte, onde identifica que existe um atraso tecnológico nos países do Sul, que 

seria, em verdade, proposital. O domínio da ciência e tecnologia já era visto, à época, 

como forma para a concentração de saber, usando das patentes como um modo de 

operação e a acumulação de riquezas por parte do Norte, pela necessidade da compra 

desses produtos tecnológicos não fabricados nos países do Sul. 

No tocante à educação técnica e manual, faz-se a defesa pela aprendizagem, por meio da 

prática, da execução manual associada ao aprendizado técnico e da valorização do 

trabalho (sem dicotomias, retirando o carácter da divisão do trabalho capitalista) e 

colocação deste como um princípio educativo. Martí (2010) defendia que os jovens 

cubanos deveriam ir às lavouras norte-americanas aprender as técnicas inovadoras 

existentes em contraposição ao ensino latino-americano, que era livresco e não se 

associava à teoria e prática. Contudo, essa aprendizagem da técnica deveria, 

posteriormente, ser adaptada/reinventada pelos jovens em solo cubano – um aprender 

para depois criar e sistematizar novas técnicas e conhecimentos, partindo da realidade 

vivenciada em Cuba. 

A formação científica e técnica deveria ser associada a uma educação do espírito, em 

defesa de uma formação tanto intelectual quanto ética, espiritual e artística. O debate que 

diferencia instrução de educação, do mesmo modo de Rodríguez, é destacado por Martí 
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(2010) em defesa de uma educação que acolhe a instrução, mas que também pretende 

formar pessoas éticas, seres humanos vinculados com a sua localidade, revolucionários, 

criativos, artísticos, poéticos e amorosos, tendo a educação um papel de educação popular 

e construindo espaço de encontro de pessoas diversas (mulheres, homens, negros, 

indígenas, mestiços, estrangeiros...), que partilham seus saberes e formulam outros tantos 

novos saberes. “Quem quer formar povo, há de habituar os homens a criar”. (Martí, 2010, 

p. 68) 

A escola de Chantaqua, que tinha como base a educação popular, foi formada por 

professores de uma Escola Dominical em 1874, em Nova Iorque. Nesse espaço, Martí 

(2010) conseguiu visualizar, de forma concreta, o que suas premissas educacionais e 

pedagógicas defendiam: uma escola aberta, onde todos ensinam e aprendem, associando 

conhecimentos vivenciais, fundamentados com bases científicas e estimulando a 

curiosidade e o fazer artístico. Mesmo mantendo uma base religiosa, a escola de 

Chantaqua43 também acolhia os saberes da ciência, não sendo, assim, fornecida uma 

educação dogmática. Essa identificação com uma escola norte-americana traz uma das 

características do pensamento de Martí (2010) que não se volta para um isolamento ou 

segregação, e sim para uma congregação e partilha de saberes, no intuito de formar uma 

sociedade diversa que conviva em paz, respeito e amorosidade. 

Educar é depositar em cada homem toda a obra humana que a 
antecedeu; é fazer de cada homem a síntese do mundo vivo até o dia em 
que viva; é colocá-lo ao nível de seu tempo, para que flutue sobre ele, e 
não deixá-lo abaixo de seu tempo, com o que não poderá seguir a 
flutuar. É preparar o homem para a vida. (Martí, 2010, p. 53) 

Compreendendo o cenário de exploração, de subjugo, de manutenção de poder e da 

centralização do saber no que é estrangeiro (não como troca, mas como imposição), no 

século XX, correntes de embate a esse pensamento são formuladas, em exemplo, no 

decolonialismo. Walsh (2017) sistematiza, em um livro, práticas pedagógicas 

decoloniais, cujo intuito consiste em resistir, (re)existir e (re)viver por meio de ações de 

 
43 Mesmo levando em conta alguns exemplos importantes de escolas norte-americanas, Martí tece crítica 
ao sistema educacional como um todo, identificando que a educação nos Estados Unidos se volta 
demasiadamente a uma educação para decorar conhecimentos e formar pessoas individualistas. Em 1886, 
Martí escreve: No entanto, aqui as escolas, com seus belos textos e suas grandes facilidades, suas lousas e 
lápis, suas gramáticas e geografias, são meras oficinas de memorização onde se enfraquecem as crianças 
ano a ano em estéreis soletrações, mapas e contas; onde se autorizam e se usam castigos corporais; onde os 
alunos repetem em coro lições prontas sobre montes e rios (...) (Martí, 2010, p. 75). 
Em continuação: Os homens não se dedicam a se ajudar, a se consolar. Ninguém ajuda a ninguém. Ninguém 
espera algo do outro (...). Não é malevolência, não, mas a dura verdade que por aqui as crianças sequer 
notam, geralmente, outros desejos que não os de satisfazer seus apetites e vencer os demais quanto aos 
meios de usufruí-los. E isto será invejável? Deve-se temer isto! (Martí, 2010, p. 76) 
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esperança, contendo denúncias e anúncios. Uma pedagogia que expressa os gritos dos 

que estão sendo encabrestados, oprimidos e mortos pelo sistema capitalista e pelas novas 

imposições coloniais; apresenta as gretas, os lugares de atuação que não estão 

necessariamente relacionados com ações partidárias nem de direita nem de esquerda, e 

sim estão presentes nas microrrelações, nas esperanças pequenas, no estar com o outro, 

com as comunidades de forma presente e atuante – “Las grietas, (...), son la consecuencia 

de las resistencias e insurgencias ejercidas y en marcha. Se abren y toman forma em la 

lucha misma, en levantamientos, rebeliones y movimentos pero también em prácticas 

creativas y cotidianas”. (Walsh, 2017, p. 33) 

Nesse sentido, a autora tece considerações sobre o pensamento freiriano, demonstrando 

a necessidade de atualizar e ir mais além dele no contexto atual de uma modernidade 

colonialista, capitalista, patriarcal, heteronormativa e racista. No que se relaciona à 

questão pedagógica, a fundamentação que Freire considera como premissa, de trabalhar 

com base na realidade concreta das pessoas com vistas à transformação, já está 

impregnada com paradigmas ocidentais que, por vezes, poderiam não romper com as 

relações poder, mas domesticá-lo, talvez. A luta deve ter a base de Freire que se realiza 

na esperança e seguir semeando, propagando e cultivando outras tantas mais ações 

pedagógicas de resistência, (re)existência e vida. 

Tais considerações trazem a semeadura de semear a vida onde só se apresenta a morte 

como solução. Visualiza-se aqui um ato que, para além das resistências das gretas e 

frestas, se insurge contra um sistema que traz a morte por meio de feminicídios, 

extrativismos, extermínio das culturas e tenta, à força, implantar uma razão colonial e 

capitalista nos mais diversos territórios. O semear é um ato contextualizado, 

corporificado, territorial e coletivo que se utiliza das memórias coletivas, das rebeldias, 

da força de antepassados, de uma cosmovisão, dos mais diversos saberes que existem 

nessas outras formas de viver e conviver no mundo. Uma semente que introduz a reflexão 

crítica, que questiona, pensa, analisa e age contra os apagamentos epistemológicos que 

uma razão colonial traz. 

Así los gritos, grietas y siembras van entretejiéndose, entretejiéndonos 
en un cada vez más crítico y urgente caminar. Um camino, desde luego, 
que no solo se hace como fisura en la estructura (...). La gente, desde 
sus mundos-otros y desde sus prácticas-otras, que logran plantar a pesar 
de y em las resquebraduras de la estrutura-sistema-lógica dominante sí 
hace camino y sí hace caminar. (Walsh, 2017, p. 42) 
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Walter Mignolo e Rolando Vázquez tecem considerações sobre o que seria uma 

pedagogia que tem por fundamento a decolonialidade, partindo da experiência realizada 

na Escuela Decolonial, um curso de verão oferecido na University College Roosevet, na 

Holanda, cujo objetivo foi trabalhar, com pessoas de formações diversas, temas para um 

pensamento decolonial. Como ponto de partida, para pensar uma pedagogia decolonial, é 

necessário entender o que é e como funciona a estrutura colonial que determina modos 

de pensar e ensinar coloniais. “Por eso no hablamos de estúdios decoloniales sino de 

pensar y hacer decolonialmente” (Mignolo, 2017, p. 493). É importante assimilar quais 

são as formas utilizadas pelo poder colonial para manejar o pensamento. 

Outro elemento significativo consiste em aprender a desaprender para voltar a aprender. 

“En la primeira parte del sintagma está la dimensión analítica de la decolonialidad, en 

segunda la dimensión creativa y prospectiva: el desenganche y el comienzo de estar en el 

mundo de outra manera: sentir, pensar y razonar decolonialmente”. (Mignolo, 2017, p. 

493). A forma de governo global é explicitada por meio de relações coloniais de 

exploração e poder, de formação de subjetividades neoliberais, de apagamentos culturais 

e superexposição à cultura e valores estrangeiros. Conscientes disso, para realizar ações 

pedagógicas que sejam efetivamente decoloniais (em todos os ambientes de troca de 

saberes), os sujeitos necessitam não estar mais sujeitados ao que pretende o colonialismo, 

e sim ser sujeitos libertos, cortando os vínculos estabelecidos artificialmente pelo sistema. 

A pedagogia decolonial pretende reestabelecer laços entre as pessoas, aproximações 

necessárias para respeitar e aprender/ensinar com o outro por meio da práxis, do pensar 

fazer de forma decolonial. Uma das problemáticas encontradas nos sistemas de ensino 

dedica-se à visão de um conhecimento sobre o mundo, e não com o mundo, uma forma 

de exteriorização e objetividade que serve para classificar, denominar e retirar o humano 

e o natural dos saberes. Isso serve para construir um mundo objetivo/objeto/objetificado, 

de pessoas individualizadas, autocentradas, que veem a realidade somente sob sua 

perspectiva (antropocentrismo), transformando a realidade em pura abstração. O que se 

pretende como uma prática decolonial é usar dos conhecimentos para denunciar o sistema 

colonial e “hacerlo humilde y para acompañar la emergência de los otros saberes, de las 

otras formas de habitar y hacer mundo”. (Vázquez, 2017, p. 494) 

Outra crítica tecida pelos autores dirige-se à escola considerada como o “único” lugar 

destinado ao aprender, desconsiderando que as pessoas aprendem e ensinam 

independentemente dos espaços em que estão localizadas. A estrutura escolar, em seu 
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contexto geral, está permeada pelas formas coloniais de pensar e construir 

conhecimentos: as disciplinas são formas de segregação, a desconsideração pelo ato de 

criar, a dogmática do saber europeu e norte americano, a objetividade e racionalidade que 

despreza o subjetivo e emocional, o corpo inexistente como parte do aprender, a 

competitividade que impossibilita formas comuns de viver, entre outros. Aprender não é 

algo realizado somente na escola, conforme assinala Mignolo (2017), alertando que, em 

verdade, as escolas são espaços de padronização mediante um modelo de modernidade 

colonial e não atuam para a libertação, para o aprender a ser, mas reforçam um 

pensamento de conformação e adaptação a este mundo. “Las instituciones educativas han 

jugado um papel central en la colonización de las subjetividades y de los imaginarios, es 

decir, en la destrucción de la pluralidad de formas de vida que no son instrumentales para 

el Estado y el capital, o más bien para todo el orden moderno/colonial”. (Vázquez, 2017, 

p. 503). Esse papel em que a escola insiste em atuar é fator que impulsiona a necessidade 

de inserir o pensamento decolonial, para que haja a possível inserção de saberes e culturas 

outras nesses espaços. A pluralidade de saberes e de formas de existir no mundo são 

elementos que auxiliam no combate a um discurso fatalista, já indicado por Merlín, nesse 

contexto neoliberal de colonização e apropriação das riquezas materiais e alteração das 

subjetividades para algo serviçal e submetido à ordem eurocentrada de mundo. 

 

2.2.3 Ensinamentos africanos e afrodescendentes 

 

Quem eram então esses homens que, através dos séculos, uma selvageria insuportável arrancava de seu 
país, de seus deuses, de suas famílias? (...) 

Homens afáveis, educados, corteses, certamente superiores aos seus carrascos, um bando de aventureiros 
que quebrava, violava, insultava a África para melhor espoliá-la (...) 

Eles sabiam construir casas, administrar impérios, organizar cidades, cultivar os campos, fundir os 
minerais, tecer algodão, forjar o ferro (...) 

Sua religião era bela, feita de misteriosos contatos com o fundador da cidade. Seus costumes agradáveis, 
baseados na solidariedade, na benevolência, no respeito aos idosos. 

Nenhuma coação, mas a assistência mútua, a alegria de viver, a disciplina livremente consentida (...) 

Ordem-Intensidade-Poesia e Liberdade (...) 

Tinham ciência? Claro, mas eles a tinham para protegê-los do medo, grandes mitos onde a mais refinada 
das observações e a mais ousada das imaginações se equilibravam e se fundiam. Tinham arte? Eles 

tinham sua magnífica estatuária, onde a emoção humana nunca explode tão ferozmente a ponto de deixar 
de organizar, segundo as obsessivas leis do ritmo, uma matéria destinada a captar, para redistribuí-las, as 

forças mais secretas do universo (...) 

Monumentos em pleno coração da África? Escolas? Hospitais? Nenhum burguês do século XX, nenhum 
Durand, Smith ou Brown suspeitou de sua existência na África anterior à chegada dos europeus (...) 
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(...) quando os portugueses desembarcaram às margens do Congo, em 1498, descobriram um Estado rico 
e florescente, que na corte de Mombaça os poderosos vestiam-se com seda e brocado, (...) a África 

elevou-se sozinha (...), em pleno século do imperialismo, a civilização europeia, afinal de contas, é apenas 
uma civilização entre outras, e não a mais suave.  

Aimé Césaire 

 

O colonialismo tem formas variadas de atuação. Uma delas relaciona-se à apropriação 

dos saberes e conhecimentos do povo colonizado (tomando esses saberes como se fossem 

construídos pelo colonizador), associado a uma desconsideração e apagamento das 

formas e relações sociais e culturais do país colonizado, retirando, assim, dos países 

colonizados grande parte de sua identidade. Outra das formas de perpetuação de 

atividades colonizadoras é a colonização das subjetividades associada a uma 

hierarquização, valoração entre os que são homens e os que não são, com base na cor da 

pele. A denominação “negro” foi um dos elementos introduzidos pelos conquistadores na 

África, posteriormente chegando ao Brasil. 

Os séculos de colonização promovidos pelos europeus acarretaram uma construção de 

subjetividades, de corpos e de organizações sociais submetidas ao pensamento do 

colonizador, e tais construções passaram por metamorfoses, tensões e acomodações que 

perpassam mais outros séculos de perpetuação de uma lógica escravocrata com moldes 

de civilidade e racionalidade. 

O modelo de colonização português demonstra algumas especificidades sendo uma delas 

a construção de um processo voltado necessariamente para a exploração das terras e 

recursos naturais dos países colonizados. A esse modelo se acrescenta a divisão do 

trabalho, distinta por questão da cor da pele, em que o branco colono é o dirigente e os 

trabalhos de força e manualidades braçais se destinam ao negro escravizado e aos 

indígenas. Essa divisão proporciona, consequentemente, uma divisão social, 

hierarquizada e discriminatória que implica um sentimento de superioridade racial. 

A superioridade racial estabelece a crença de que as raças colonizadas, por já serem 

inferiores, não seriam capazes de autonomamente construir e se organizarem socialmente, 

ignorando e destruindo as estruturas sociais e políticas preexistentes O modelo europeu é 

o modelo a ser implementado, pois este seria a maior caracterização de civilidade. Mesmo 

chegando a terras com modelos distintos de organizações sociais autônomas, tanto na 

África quanto no Brasil, o principal movimento deveria implementar a estrutura branca-

europeia-heteronormativa de civilização. Esses processos ocorriam por meio da sujeição 
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dos colonizados à religião, forma social e produtiva, educacional, subjetiva, material e 

comportamental do colonizador. 

Após muitos massacres, lutas, guerras e apagamentos, estrutura-se, no século XX, um 

processo de neocolonização diferente da colonização clássica. A colonização clássica 

sustenta-se pela dominação direta por meio de aparato político e militar, destruição das 

sociedades autóctones, manutenção de uma pequena parcela desses autóctones 

identificados como exóticos, confinada em áreas específicas. O processo de 

neocolonização, característico do século XX (principalmente com as implicações do 

governo português de Antônio de Oliveira Salazar nas colônias africanas) volta-se para a 

criação de uma burguesia local, pseudoburguesia, submetida ao governo colonial que, na 

ausência do controle da metrópole em uma insurgência ou revolução, manteria os 

preceitos do colonizador dentro dos territórios colonizados. 

O neocolonialismo, identificado e teorizado por Amílcar Cabral, delimita mais um 

conteúdo desse novo modelo de exploração: o que defende a convivência racial e a 

compenetração cultural. O dilema voltado à hierarquização das raças, defendida política-

religiosa-cientificamente até o início do século XX e contestada nos períodos pós-guerras 

mundiais, perante a constituição crescente de países independentes por todo o mundo, 

torna-se pouco aceitável. Para solucionar tal questão, o colonizador defende que seu 

projeto colonial não se volta para a inferiorização das raças, mas defende um caráter 

cultural que deve ser adquirido pelos homens; neste caso, a cultura seria a portuguesa. A 

cultura portuguesa seria universal, a cultura africana, afro-brasileira e a indígena seriam 

culturas menores, ou seja, a hierarquização das raças não é apagada, e sim reformulada 

pela hierarquização cultural. No Brasil, a pseudodemocracia racial, mestiça, realizada por 

meio da interpenetração entre as culturas e as raças de forma sociável e não violenta, 

defendida por Gilberto Freire, com a concepção de civilização lusotropical44, corrobora o 

discurso português aplicado no regime neocolonial. 

Imersas nesse contexto, inserem-se as lutas pelo processo de libertação dos países 

africanos colonizados por Portugal, que tem distanciamentos da realidade brasileira. A 

independência do Brasil, no século XIX, não determinou um total desligamento da 

 
44 Civilização lusotropical seria aquela que não se utilizaria mais a questão de raça como forma 
discriminatória. A cultura que, no caso brasileiro, teria sido fator de superação das discriminações devido 
à simbiose cultural do homem português com os povos nativos e escravizados. Um apagamento sistemático 
de todos os problemas acarretados pela colonização que teriam sido superados pela “pacífica” mistura das 
raças e das culturas. Contudo, em verdade, o predomínio e valor se dá à cultura portuguesa, europeia. 
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colônia com a metrópole, pois, além de manter Dom Pedro I como imperador, não foi um 

movimento de ruptura decolonial ou revolucionário. Ele conservou laços de subserviência 

políticos, econômicos e culturais com a metrópole. Já no século XX e XXI, o país passa 

também por um processo de neocolonização norte-americana, que se tornou possível 

pelas históricas ligações externas da burguesia nacional a que o país se submete ou é, 

forçadamente, submetido. 

As lutas de países colonizados, como Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, 

estruturaram-se por meio de movimentos de libertação organizados partidariamente pelo 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, fundando em 1956), Partido 

Africano da Independência/União dos Povos da Guiné e Cabo Verde (PAIGC criado em 

1956) e Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO criada em 1962), que 

inicialmente se utilizavam de táticas não violentas para defender a libertação e 

independência de seus povos. Anos de luta partidária pacífica não trazem êxito para a 

libertação de seus países, por Portugal não aceitar o processo de independência e 

combater tais movimentos com grande violência das suas forças armadas. Isso determina 

o início de lutas armadas e revolucionárias nesses países que, após anos de combate 

(Guiné-Bissau se torna independente em 1974, Cabo Verde em 1975, Angola  e 

Moçambique em 1975), de guerras e de perdas humanas, traz a esses países, um dia 

colonizados, a sua “libertação45”. 

São muitos homens e mulheres que formularam as propostas dos partidos em cada um 

desses países citados. Aqui serão apresentados os pensamentos de algumas lideranças, 

principalmente ao que se relaciona à cultura e educação: quais eram seus fundamentos e 

quais propostas defendiam para o povo liberto. 

Partindo de uma crítica severa ao colonialismo e das marcas deixadas por ele processo de 

submissão e exploração dos povos em seus países, Agostinho Neto em Angola, Eduardo 

Mondlane, Samora Machel e Josina Abiathar Muthemba Machel em Moçambique, 

Amílcar Cabral e, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, com os partidos MPLA, FRELIMO E 

PAIGC, elaboraram propostas independentistas para seus países em que o repensar da 

cultura e o papel da educação têm funções fundamentais. Como base desses partidos, em 

 
45 A palavra libertação entre aspas ocorre porque ainda são verificadas muitas relações de dependência 
econômica e cultural, reforçadas pelos mercados globalizados, que exigem e imputam nos países do Sul 
global uma postura subserviente, combatendo, assim, os movimentos e governos que pretendem voltar suas 
ações para a melhoria da população nacional. 



117 
 

relação à questão cultural, identifica-se uma consciência sobre a necessidade de construir 

e reconstruir, tirar do apagamento formações culturais endógenas de seus países. A 

imposição de uma cultura portuguesa como uma cultura universal deveria ser combatida, 

possibilitando, assim, a construção de saberes outros ante a cultura nacional. 

Independência não passa somente pela tomada de governo e de armas; independência 

passa, principalmente, por uma formulação cultural outra que se aparta das relações 

coloniais. 

Mesmo com uma luta de libertação unificada, partindo das iniciativas do PAIGC, elucida-

se que o modelo de colonização implementado em Cabo Verde e na Guiné-Bissau possui 

diferenciações; a Guiné-Bissau, quando colonizada, era constituída de povos distintos 

(mandingas, fulas, balantas, manjacos, papéis, bijagós) e autóctones no território 

posteriormente colonizado; já Cabo Verde, um arquipélago no Oceano Atlântico, não 

possuía populações autóctones e, desse modo, houve um povoamento português dessas 

ilhas que serviram de base de trânsito para a manutenção do tráfico negreiro. 

Em seu início, as atividades do PAIGC voltam-se para ações políticas que organizassem 

o povo na luta pela libertação dos países que se encontravam em condições precarizadas 

para a maioria da população, principalmente negra. Na Guiné, o processo de colonização 

seguia implementando formas discriminatórias e de submissão do povo negro por meio 

de trabalhos forçados, humilhações e outras tantas formas de dominação objetiva e 

subjetiva. Cabo Verde também passou por situações com algumas aproximações, mas os 

aspectos que aproximaram foram decorrentes da luta política anticolonial, da realidade 

cruel de ambos os países em luta contra a fome, a miséria, doenças (média de vida até os 

30 anos de idade) e a falta de uma educação escolar libertadora. 

Diferenciados pelas formas de usurpação da terra pelos colonizadores, em Cabo Verde, 

de acordo com Amílcar Cabral, “todos” poderiam ter educação escolar, porém, de acordo 

com a demanda dos colonizadores de pessoas para o trabalho, o número de escolas era 

exíguo (somente um liceu para atender todas as ilhas) e os analfabetos beiravam os 85% 

da população que, mesmo sendo classificados como “alfabetizados”, não sabiam ler nem 

escrever, ou, se sabiam ler, não entendiam o que liam. No caso da Guiné-Bissau, a 97% 
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da população era negada a educação escolar, e os indígenas46 que frequentavam as escolas 

eram somente os assimilados. 

Ambos os países possuem como característica um encontro de culturas, em Cabo Verde, 

desterritorializadas, mas aplicadas nas ilhas e na Guiné-Bissau pelos povos nativos. 

Alguns fundamentos estruturados pela questão cultural em sua relação com a luta de 

libertação podem ser delimitados, como o “medo” da ciência e a questão econômica. “A 

nossa luta é baseada na nossa cultura, porque a cultura é fruto da história e ela é uma 

força” (Cabral, 1974, p. 121). Essa força que se relaciona com a ancestralidade é 

considerada de grande importância tanto no momento das lutas ideológicas quanto nos 

embates que ocorrem durante a libertação. Muitas danças, músicas e artefatos (como os 

mezinhos) se encontram como terreno do mítico e da mística de cada cultura, 

relacionando, desse modo, o homem com a natureza. Algo que pode ser aproximado com 

a questão da fé, da crença, do misticismo que se diferencia de um pensamento científico. 

Amílcar Cabral sistematiza essas dificuldades em que a preservação da cultura local é 

imprescindível, todavia também se faz necessário desmitificá-la nas relações que 

estabelece com a ciência. Um exemplo trazido por Amílcar Cabral relaciona-se aos 

mezinhos, um tipo de patuá para proteção que muitos combatentes levavam para protegê-

los contra as balas dos tugas47. Cabral, usando a ciência, argumenta que tal crença é 

importante, porém não será um mezinho que servirá como colete à prova de balas em uma 

situação concreta de guerra. A crença ajuda na batalha como um motivador, mas ela, não 

necessariamente, vai ser fundamento para que o pior não ocorra. 

Mas nossa cultura é cheia de fraqueza diante da natureza. É preciso 
saber isso. E podemos dizer mais, por exemplo, há certas danças nossas 
que mostram as relações do homem com a floresta, em que aparece 
gente vestida de palha, com ar de pássaros, outros com grandes 
pássaros, com um grande bico, gente que corre com medo. Podemos 
fazer muitas danças com isso, podemos fazer tudo isso, mas temos que 
ultrapassar isso, não fiquemos só por aí. (...) Mas como já ultrapassámos 
isso, sabemos que na floresta, no mato, nós é que mandamos, nós os 
homens, não é nenhum bicho, nem nenhum espírito que está lá metido. 
(Cabral, 1974, p. 121) 

 
46 Nos países africanos de colonização portuguesa, em sua maioria grosso modo, a população pode ser 
dividida em três extratos sociais: os brancos colonizadores; os assimilados que seriam os indígenas que 
tentavam se aproximar dos brancos; e o indígena que são os negros autóctones. A terminologia indígena 
foi utilizada de forma generalizada pelos portugueses, para identificar os povos originários das terras 
colonizadas. Cabo Verde se diferencia e não há a distinção indígena, pois não foram encontrados nativos 
no período de colonização. 
47 Tunga são os colonizadores. 
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Vale lembrar que, no olhar do colonizado, sempre houve uma interpretação dos povos 

autóctones como primitivos, não civilizados com a necessidade de ser assimilados à 

cultura portuguesa universal. A manutenção de algumas crenças, principalmente aquelas 

que podem prejudicar fisicamente ou ferir a dignidade humana da população, quando não 

questionadas, podem manter o povo, mesmo que liberto, preso a crendices e em seu estado 

primitivo. Se há uma valorização do colonizador pelo exotismo de alguma crença, rito 

dos povos “primitivos”, isso também serve de instrumento de submissão e negação à 

grande parte das pessoas ao acesso de um saber cientifico (que não lhes é ensinado na 

escola e se distancia de alguns ritos). Esse misticismo inculta um medo que pode ser 

paralisante, ajudando, assim, mais o colonizador do que o colonizado. 

No tocante à questão da cultura associada à economia, compreende-se que, por vezes, um 

povo é deixado em seu estado cultural inicial, vivendo em condições precárias, de forma 

que qualquer ajuda vinda do colonizador é uma dádiva, assim como incentiva o 

desconhecimento da população sobre suas riquezas. Uma ode à pobreza, com todas as 

ajudas “humanitárias” que perduram até a atualidade em relação à África. 

(...) devemos pensar bem na nossa cultura, a nossa cultura é ditada pela 
nossa condição económica, pela nossa situação de subdesenvolvimento 
económico, de atraso económico. Temos que gostar muito da nossa 
cultura africana, nós queremo-la muito, as nossas danças, as nossas 
cantigas, a nossa maneira de fazer estátuas, canoas, tudo isso é 
magnífico, os nossos panos, e tudo o mais, mas se esperamos só pelos 
nossos panos para vestirmos a nossa gente toda, estamos mal. (...) A 
nossa terra é muito linda, mas se vamos lutar para deixar nossa terra 
como está, estamos mal. (Cabral, 1974, p. 119) 

Essa constatação delimita que, para Cabral, é necessário aliar avanços econômicos com a 

situação cultural, pautados em bases científicas, para que não haja prejuízo à população. 

Resistir contra a assimilação é preservar as características culturais, associando a uma 

prosperidade científica e econômica, liberta das amarras do colonizador. 

No intuito de definir algumas ações necessárias a essa perspectiva cultural e educacional, 

são elencadas pelo partido algumas ações, tais como: combater pacificamente crenças que 

tragam prejuízo para a dignidade humana; respeitar o direito à religião; preparar quadros 

para auxiliarem no desenvolvimento científico e técnico; combater a migração de jovens 

que tendem a ir para o exterior, para se transformarem em doutor por causa do complexo 

de inferioridade ante o colonizador; dedicar principal atenção às crianças contra qualquer 

abuso; respeitar e defender os direitos das mulheres; educar a população geral contra o 

medo, ignorância ou submissão; compreender o valor da ciência; criar escolas e instrução 
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para todas as áreas libertadas; reduzir o número de alunos em sala de aula; expurgar 

qualquer tipo de castigo físico das escolas; fazer cursos de formação e aperfeiçoamento 

de professores, relacionando as atividades docentes a questões políticas e fundamento do 

partido; criar bibliotecas nas zonas libertadas; ensinar adultos a ler, escrever e 

compreender por meio de um movimento em que todos os que sabem ensinam aos que 

não sabem (Cabral, 1974, p. 50); aprender, sempre juntos, com troca de saberes e 

conhecimentos. Em relação à arte: “Apoiar as manifestações de arte (música, dança, 

pintura, escultura), fazer competições entre artistas, criar grupos de dança, de canto e de 

teatro, fazer colecção de obras de arte e recolher textos de lendas e histórias contadas pelo 

povo”. (Cabral, 1974, p. 51) 

Todas essas ações se destinam à criação de uma cultura outra que se baseie em elementos, 

como o patriotismo, heroísmo, a compreensão e defesa de uma política nacional, sem 

hierarquização para todos, e se utilize dos conhecimentos já estabelecidos nas ciências, 

matemáticas, humanidades e arte, para dialogar com as necessidades reais dos povos e 

construir soluções adequadas. 

Para isso ser realizado, a escola e uma educação formal são necessárias como espaços de 

difusão, troca e elaboração de outros conhecimentos que podem ter como base os saberes 

do colonizador, mas não devem ser submissas a ele. Elaborar conhecimentos, sistematizar 

em livros, “falando do nosso Partido, da nossa luta, da nossa terra, do presente e do futuro 

do nosso povo, dos direitos do nosso povo” (Cabral, 1974, p. 211) e ensinar partindo do 

princípio de que não há superioridade ou hierarquia nem muito menos detenção do poder 

de ensinar nas mãos de poucos, é obrigação de todos: 

Não é só professor das escolas que tem obrigação de ensinar; qualquer 
um, comandante, membro da direcção do Partido, comissário políticos, 
de segurança, enfermeiro, qualquer um tem obrigação de ensinar, 
ensinar sempre, falando ou esclarecendo, explicando, ajudando 
camaradas. Só assim é que podemos ir adiante. (Cabral, 1974, p. 211) 

Partindo agora para um estudo sobre os projetos de cultura e educação em Moçambique, 

estabelece-se um diálogo com Eduardo Chivambo Mondlane. Este jovem moçambicano 

poderia ser denominado como “assimilado”48, ou seja, o negro que consegue estudar e 

 
48 Moçambique, em sua fase colonial, era estratificada, grosso modo, em três agrupamentos sociais: 
brancos, assimilados e indígenas. Como descreve Mondlane (2019, em 1960 os três estratos 
socioeconômicos distintos são: (a) uma minoria (2,5%) composta por europeus, asiáticos, mistos e também 
por alguns africanos, concentrada na parte urbanizada das cidades, vilas e povoações e também nas 
explorações mineiras e agropecuárias (...). Detém, nas suas mãos, o grosso do capital e emprega-se nas 
atividades modernas e na economia de mercado, serviços públicos, comércio, indústria (...) e fornece ao 
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alcançar estudos superiores, formando-se em Sociologia e Antropologia na Universidade 

de Lisboa (onde conheceu Amílcar Cabral) e doutorando-se em Antropologia nos Estados 

Unidos da América, onde se foi desligando, com o tempo, dos preceitos e culturas de sua 

terra natal, para assimilar e defender os conhecimentos e formas sociais da colônia. 

Contudo, Mondlane não se direcionou para essa assimilação e, em retorno a Moçambique, 

entra na militância pela libertação de seu país e ajuda a fundar a FRELIMO. Seu 

questionamento à colonização está diretamente relacionado à separação das pessoas pela 

raça e condição social e, por meio dessas indagações, estabelece a necessidade de 

libertação, união e igualdade entre moçambicanos. 

Na época, para a maioria dos moçambicanos não brancos, o que se colocava como 

possibilidade era o trabalho manual, o trabalho doméstico, o trabalho forçado com baixos 

salários e sem oferta de formação. São muitos os analfabetos que não tiveram acesso nem 

à escolarização primária e os poucos “assimilados” que conseguiam chegar às escolas 

secundárias eram desmerecidos, discriminados e recebiam menores notas. 

Estando o africano de fato desprovido de cidadania e destituído de 
qualquer poder político, não é surpreendente que isto tivesse 
contribuído para a contínua inferioridade de sua situação econômica. O 
africano não assimilado está sujeito a severas restrições legais em 
relação às suas atividades econômicas: não pode tomar parte em 
nenhuma atividade comercial e não tem oportunidades educacionais 
que lhe permitam exercer sua profissão. (Mondlane, 2019, p. 196) 

Josina Abiathar Muthemba Machel e Samora Machel foram elementos de expressão na 

luta pela libertação de Moçambique junto à FRELIMO. Josina Machel, diferentemente 

de outras meninas em Moçambique, teve a possibilidade de estudar, chegando à escola 

secundária em 1956, por incentivo dos pais. Participou de movimentos de estudantes e 

filiou-se à FRELIMO, na clandestinidade, participando em ações de guerrilha e de 

educação das crianças indígenas que não recebiam dos colonizadores oportunidades de 

estudo. Seguindo a concepção do partido, defesa da libertação colonial dos 

conhecimentos, estimula atividades para a inserção das mulheres nas escolas, na guerrilha 

e no partido, sempre pondo em questão a força do patriarcado que é uma intrusão colonial. 

 
Estado a quase totalidade das receitas públicas. (b) Uma minoria (3,5%) constituída por elementos de 
diversas raças, mas, sobretudo, por africanos, com tendência para se aglomerar, em condições deficientes, 
na periferia dos centros populacionais mais importantes. Os africanos a ela pertencentes, embora de origem 
rural, tendem a chamar para junto de si as respectivas famílias, a cortar os laços com as comunidades tribais 
e, portanto, a abandonar a economia de subsistência e a viver unicamente do trabalho assalariado. (c) Uma 
grande maioria (94%) de africanos rurais [...] que vive, basicamente, num regime de economia de 
subsistência, complementado pelo trabalho assalariado de tipo migratório e por alguma agricultura de 
rendimento. (Mondlane, 2019, p. 190) 
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As ideias de Josina Machel permeiam considerações levantadas por Samora Machel em 

escritos sobre a educação da mulher e o significativo processo de libertação que deveria 

ser executado pela FRELIMO e suas mulheres contra todo tipo de opressão. 

Um dos modos de opressão é designado como a situação de obscurantismo a que a mulher 

é submetida por seus pais, maridos ou demais figuras masculinas, impondo a ela um 

estado de ignorância, analfabetismo, misticismo e distanciamento das ciências e 

transformando-a em mera mercadoria voltada para a reprodução.  

(...) a sociedade exploradora fomenta a ideologia, a cultura, a educação 
que servem aos seus interesses. Ela faz isso com a mulher, como o faz 
com o colonizado ou o trabalhador (...). Todos eles são mantidos 
deliberadamente na ignorância, obscurantismo e superstição (...) 
(Machel, 2019, p. 218) 

O que é considerado como um processo educacional anticolonialista se relaciona com a 

primordialidade de combater a exploração do homem pelo homem, pôr a ciência a serviço 

do povo, assim como formar o homem novo que vai ajudar a libertar o país e construir 

uma nova pátria. Por meio da vida e do trabalho coletivo, da crítica e autocrítica, esse 

novo homem sairia da ignorância e, com ele, tiraria outros tantos do mesmo estado 

apedeutista, imposto pelo colonialismo. Um centro educacional deveria ser um centro de 

propagação dos ideais da FRELIMO para a construção dessa nova sociedade pós-colonial 

aberta à participação de todos, em que todos são servidores do povo, combatentes e 

educadores para a libertação e tomada do poder. “A coisa mais bela que há na vida é um 

homem viver livre, é viver independente”. (Machel, 2019, p. 275) 

A educação ofertada durante o período colonial em Moçambique tinha como 

característica o autoritarismo, a segregação e diferenciação do ensino dos brancos do 

ensino dos indígenas (populações autóctones). Nas escolas brancas, a perspectiva de 

formação era voltada para a aquisição de saberes relacionados à liderança, à oportunidade 

de entrar em bons cargos e à valorização da superioridade racial e cultural. Nas escolas 

para os nativos africanos, tendia-se a incentivar a substituição do ser primitivo49 para um 

ser civilizado, aos moldes europeus, criando uma subjetividade submissa e inferior, 

 
49 De acordo com Samora Machel: Eles dizem que nós somos uma raça inferior e atrasada, com costumes 
primitivos, um Povo ignorante que deve ser educado pela raça superior e avançada, cheia de bons costumes 
e sabedoria. A Constituição portuguesa diz expressamente que a essência da Nação portuguesa é “civilizar” 
os “bárbaros” que nós somos. Eles repetem continuamente este argumento, muito embora toda a gente veja 
que em Portugal há mais de 40% de analfabetos, que a miséria dos camponeses e do povo português é 
enorme, o seu obscurantismo não é inferior ao nosso e têm tantas ou mais superstições do que nós, embora 
diferentes. (2019, p. 231) 
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contudo essa modelação ocorria somente em relação às letras e matemática básica, sendo 

empobrecidos saberes relacionados a ciências humanas e sociais. Para alcançar tal 

resultado, a Igreja Católica, em 1940, ficava responsável pela formação desse homem 

civilizado e temente às determinações de cunho religioso, que, após a sua adaptação ao 

perfil civilizado, poderia ter “acesso” ao direito púbico e privado aos moldes do cidadão 

português. 

Em relação ao ensino secundário, de 1912 a 1956, por todo Moçambique havia somente 

três escolas, sendo um liceu e duas escolas técnicas a que os nativos quase não tinham 

acesso. Na década de 1960, com pressões feitas para a libertação e a necessidade de mão 

de obra qualificada, foi promovida uma reforma no sistema de ensino e expansão da rede 

educacional que não perde seu caráter discriminatório. Nem o quadro de docentes nem os 

alunos nas escolas eram originariamente moçambicanos até a década de 1970, sendo 

poucas as exceções. 

Partindo da necessidade de oferecer um ensino de qualidade para superar as atividades da 

educação colonial que promovam a formação do homem novo em Moçambique, a 

FRELIMO, sob a direção de Eduardo Mondlane, elabora um programa de Formação do 

Homem Novo50 (1975-1982), que parte da realidade cultural e educativa de Moçambique. 

O trabalho escrito por Salvador André Zawangoni (2007) explicita o processo de 

organização das Escolas da Frente de Libertação de Moçambique (1964-1982) durante o 

processo de Luta de Libertação Nacional. São descritos e analisados o currículo, os 

objetivos, os conteúdos, a metodologia de ensino, o perfil do professor, o perfil do 

egresso, o sistema de avaliação, a organização e o financiamento das escolas. 

É importante salientar que a experiência descrita por Zawagoni aqui referida possui uma 

delimitação de lócus – Instituto Moçambicano e a Escola Secundária da Frelimo 

Bagamoyo51 – e o contexto em que são descritas tais experiências é de luta pela 

independência, ou seja, momento em que se torna necessário realizar uma educação 

ideológica (com base em preceitos revolucionários), associada às convicções elaboradas 

pelo partido, uma formação de quadros que trabalhem no partido em postos diversificados 

 
50 A vanguarda revolucionária do século XX, representada por Vladimir Ilyich Ulianov (Lênin) no norte 
global, e o marxismo influenciam nas lutas de libertação nos países africanos. O Homem Novo seria o 
abnegado, envolvido na causa, construindo bases teóricas e pensando em metodologias para superar 
qualquer tipo de tirania ou submissão. 
51 Escola localizada na atual Tanzânia, ou seja, uma escola que já, em seu início, era clandestina e fundada 
no exílio em 1962. 
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(desde a ação política, educacional, guerrilha) e um combate à instrução dada pelo poder 

colonial em terras moçambicanas. Outro destaque são as contradições existentes nesses 

projetos de escolas, pois a elaboração e projeção escrita, quando vai se tornando 

concretude, passa por alterações ante a realidade existente. Contudo, para a época de luta, 

essas escolas foram experiências diferenciais do contexto aplicado na educação colonial 

em Moçambique. 

O projeto de sociedade da FRELIMO, no que se relaciona à educação, traçava 

movimentos para que fosse superado o colonialismo no intuito de: 

(4) Promover e acelerar o treino de quadros; (6) Promover por todos os 
métodos o desenvolvimento social e cultural da mulher moçambicana; 
(7) Promover imediatamente a alfabetização do povo moçambicano; (9) 
Encorajar e dar apoio para a formação e consolidação de sindicatos e 
organizações de estudantes, jovens e mulheres. (Zawangoni, 2007, p. 
26) 

Também foram delimitadas no I Congresso da FRELIMO, em 1962, resoluções para o 

Sistema Nacional de Educação, a saber:  

Resolução 17: Liquidação da educação e cultura colonialista e 
imperialista; Reforma do ensino em vigor, combate enérgico e rápido 
ao analfabetismo; Resolução 18: Desenvolvimento da instrução, da 
educação e da cultura ao serviço da libertação e do progresso pacífico 
do Povo moçambicano. (Zamangoni, 2007, p. 36) 

O instituto moçambicano serviu de base para a estruturação de uma proposta de ensino 

secundário e tinha por características: a entrada de alunos e alunas com ensino iniciado 

nos liceus; a formação com base nos preceitos ideológicos da FRELIMO; a formação de 

jovens combatentes, futuras lideranças voltadas para a continuação de seus estudos 

superiores no exterior; um currículo elaborado partindo da realidade do colonialismo e da 

aplicação de um discurso de combate; o fluxo de transferência de conhecimentos com 

estrangeiros; e a atuação de docentes estrangeiros adeptos à causa (devido à falta de 

quadros moçambicanos). 

Como diferenciais curriculares e de conteúdo dessa escola, estariam resumidamente: a 

inserção de estudos sobre educação sexual e questão de gênero; o ensino de história e 

geografia de Moçambique e da África; a adoção da língua portuguesa52 e inglesa; o 

 
52 Esta inserção foi contestada devido à pluralidade de línguas e dialetos falados em Moçambique. Contudo, 
a língua, mesmo sendo a do colonizador, era vista como forma de unificação. A língua inglesa também foi 
inserida pela necessidade de dialogar com povos vizinhos da Tanzânia. 
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conteúdo e material didático formulado pelo corpo docente (mesmo quando se baseava 

nos materiais portugueses, estes eram ressignificados). 

Muito do que foi experimentado no instituto moçambicano foi, posteriormente, utilizado 

para a elaboração da proposta da Escola Secundária da FRELIMO (Bagamoyo, 1970-

1974). Os quadros da escola tinham como perfil, de acordo com Zamangoni (2007), um 

messianismo pedagógico, uma crença e vontade de afirmar que, por meio da educação, 

ocorreria o processo revolucionário. Desse modo, tanto o currículo quanto as disciplinas 

tinham esse viés voltado para a luta de libertação, militância e guerrilha. Na escola, os 

adolescentes e jovens aprendiam tanto conteúdos formais (geografia, história, 

matemática) quanto saberes da luta para a libertação e formação militar, relação entre 

ensino e trabalho produtivo e ligação entre comunidade e escola (como exemplo 

realizavam atividades de alfabetização no interior de Moçambique). Desconstruir valores 

colonialistas ou obscurantistas era um dos elementos que se associavam ao processo 

educacional, principalmente em relação às mulheres e à consolidação do papel delas na 

luta. 

A metodologia estruturava-se pela ênfase no trabalho coletivo já realizado pelo povo em 

sua mística, em atividades expositivas, atividades de experimentação, atividades 

coletivas, trabalhos em grupo, trabalho independente, estudos dirigidos e visitas de 

campo. O material didático também era elaborado pelos docentes, que usavam como base 

material estrangeiro (de fácil acesso, pois muitos docentes eram de fora do país e do 

continente) e recriavam com base na realidade moçambicana. 

Essas experiências educacionais, assim como a realidade, apresentavam suas 

contradições. Na avaliação de Zawangoni, mesmo com a falta de formação de docentes, 

com uma forte educação doutrinária e disciplinar, com os problemas de se misturarem 

jovens de ambos os sexos em sala, a experiência foi considerada valiosa para um contexto 

de luta de libertação até a sua conquista, para a formação dos quadros necessários ao 

partido, para desconstruir um padrão colonial de educação e possibilitar o protagonismo 

das mulheres. 

No contexto brasileiro, algumas características do processo colonial português podem ser 

verificadas (exploração, inferiorização, hierarquização racial, apagamentos culturais, 

entre outros) e aproximadas do que aconteceu na África, contudo a diferença é a condição 

de desterrado imputada à população negra vinda para o Brasil. Aqui ela encontrou um 
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não território, a dominação máxima de seus corpos, costumes e cultura relegados a uma 

condição de indignidade humana sem direitos, principalmente educacionais. 

Diante de toda essa situação de exploração e descriminação introduzida e perpetuada 

pelos processos colonizadores, é importante diagnosticar as formas de construção de outra 

sociedade organizada que seja fundada, partindo de outros princípios e relacionamento 

entre as pessoas. Da mesma forma que, com a colonização, chegam as relações de 

submissão, também chegam com os africanos modelos distintos de resistência e 

existência. Um exemplo encontrado em terras latino-americanas e brasileiras, realizado 

pelas negras e negros, são os quilombos que, com sua historicidade e continuum ainda 

são observáveis nos dias atuais, formas de (re)existir, partindo de outras visões de 

organização das pessoas. 

Quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. 
Quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro. E também é o 
recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria. A 
continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando 
o inimigo é poderoso, e mesmo quando ele quer matar você. A 
resistência. Uma possibilidade nos dias da destruição. (Nascimento, 
2018, p. 190) 

É sabido que, na África, antes do processo colonizador, havia formas diversificadas de 

organização social e o quilombo era uma delas. Estruturado com base nos povos com 

características de caçadores, guerreiros (jagas ou imbangalas) e chefiado por homens e 

mulheres (rainhas, zingas), ele era um espaço destinado aos guerreiros e visto pelos 

portugueses com temor e também como alvo para a desconstituição. 

Essa mesma forma encontrada na África chegou ao Brasil, perpetuando muitas de suas 

características. Em 1559, já podiam ser observadas constituições de quilombos no Brasil, 

sendo o maior deles e mais documentado pela visão do colonizador o de Palmares, que, 

à época, era constituído por mais de 20 mil pessoas aproximadamente. É importante 

negritar que, nessas organizações quilombolas, são destaque o conhecimento profundo da 

agricultura, construção, metalurgia, artes da defesa/guerra, negociação que eram passados 

aos mais jovens para a manutenção do espaço comum. Beatriz Nascimento (2018) 

enfatiza que os quilombos são sistemas sociais, políticos, econômicos, culturais que 

possuem valores próprios, afastando-se da relação capitalista estabelecida pela 

colonização e estendida para a atualidade. Os quilombos não seriam lugares somente de 

negros fugidos que gostariam de perpetuar relações tribais de convivência; quilombo do 

quimbundo significa união, a qual mobiliza ações para a construção de outra estrutura 
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para além daquela que era, e ainda é, ofertada pelos opressores. Para a pesquisadora 

Nascimento (2018), os territórios denominados quilombos, as favelas, os grupos de 

estudos, os quilombos urbanos e todos os lugares em que negras e negros se reúnem para 

discutir estratégias de existência, de produção de conhecimento e de diálogo são 

perpetuações do quilombo, da união. 

Aquilombar-se atualmente é visto como uma potência libertária que visa manter e ampliar 

a firmação racial e cultural de negras e negros em todo o território nacional, em seus 

diversos espaços, como nas instituições educativas. Entretanto, já era sinalizado por 

Beatriz Nascimento que as escolas e as obras didáticas utilizadas reforçam: 

A visão do “quilombo” transmitida pelas obras de orientação didática, 
carentes de uma pesquisa profunda que oriente sua elaboração, 
contenta-se em repetir, de antigos e livros, conceitos preconceituosos 
sobre os “quilombos”. A importância dos mesmos nesta literatura é 
determinada pelo grau de envolvimento que os “quilombos” tiveram 
com acontecimentos históricos de grande significação para a 
historiografia oficial. São exemplos disto o Quilombo de Palmares, que 
serve de moldura à invasão holandesa no Brasil (século XVII e o 
Quilombo do Cosme, que desempenha o mesmo papel no episódio da 
Balaiada no Maranhão (na primeira metade do século XIX). 
(Nascimento, 2018, p. 212) 

Apura-se nessas obras, do mesmo modo, uma percepção estereotipada dos quilombos, 

mantendo o entendimento – já refutado historicamente – de que esses locais eram somente 

para refugiados com pouca organização, baseados em um modelo primitivo, sempre 

vencido e sem continuidade na história contemporânea. Provavelmente, no entendimento 

dos educandos que têm acesso a essa história estática e depreciativa, os quilombos seriam 

fenômenos do passado com poucas relações, verberações ou existência na atualidade. Um 

apagamento intencional que tem como fundamento, já no processo educacional, instituir 

um modelo único de sociedade tem suas bases nas relações de poder estabelecidas pelo 

capitalismo e sua falsa impressão de liberdade. Para além, essa configuração insere na 

percepção das gentes pretas uma não representatividade e subserviência. Na história 

brasileira, caracterizam-me como escravo ou fujão, sem conhecimentos, sem ciência, sem 

serventia; na escola me impõem a pecha de preguiçosa, assim como Carolina Maria de 

Jesus explicita em seu livro Diário de Bitita (2014), ou incapaz de aprender e, por vezes, 

me expulsam destes lugares53 e me relegam às margens, ao epistemicídio cultural e, 

 
53 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) no Brasil indicam que um terço dos 
jovens entre 19 e 24 anos não tinham conseguido terminar o ensino médio, dos quais 44% são homens 
negros. As meninas negras de mesma idade correspondem a um percentual de 33% sem concluir o ensino 
médio, enquanto somente 18,8% das meninas brancas não terminam essa fase. Dados disponíveis em: 



128 
 

consequentemente, a morte física. A cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é 

assassinado54. Lendo embasada na vivência de uma mulher negra, Beatriz Nascimento 

descreve: 

Acho que muita criança negra tem esse problema e é por isso que não 
estuda, muitas vezes não passa de ano, tem dificuldade na escola por 
causa de um certo tipo de isolamento que não é facilmente perceptível. 
É aquela mecânica de educação que não tem nada a ver com esses 
grupos de educação familiar, a mecânica da leitura, onde você não sabe 
quem é, porque não está nos livros. Quando eu comecei a mergulhar 
dentro de mim, como negra, foi justamente na escola que era um 
ambiente onde eu convivia com a agressão pura e simples, com o 
isolamento, com as interpretações errôneas, estúpidas das professoras; 
a ausência de pessoas da minha cor na sala de aula, a falta de referência. 
No meu caso específico, o mecanismo para romper com esta situação 
de adversidade em que vivia era justamente estudar e tirar cem, (...). Eu 
era uma criança extremamente bem-comportada (...) elogiada pelas 
professoras porque eu era a mais educada, não pedia nem para ir lá fora 
durante a aula. O que eu era, era muito reprimida. Imagine uma criança 
que não pede para ir lá fora... (Nascimento, 2018, p. 251) 

Tal relato, realizado em 1982, durante o regime militar, pode ainda ser observado na 

atualidade brasileira em que se faz necessário negritar o epistemicídio, a morte do 

conhecimento e reconhecimento dos saberes e das culturas negras na escola, assim como 

a imposição de uma necessidade das pessoas negras se destacarem, para além dos brancos, 

imposta como modelo de presença efetiva, de aparecimento e de molde a se adequar. 

Em continuidade às pesquisas e rememoração histórica dos quilombos, Abdias do 

Nascimento organiza um movimento denominado quilombismo, que tem por fundamento 

promover uma luta anti-imperialista, anticapitalista, anticolonizadora e que se volta para 

o combate do racismo e todas outras formas de desigualdade baseadas em preconceitos e 

opressão de raça, gênero, religião ou ideologia. 

Esse movimento é politicamente organizado pelas negras e negros brasileiros a fim de 

implementar um Estado Nacional Quilombista, partindo da referência do Quilombo dos 

Palmares. De caráter nacionalista, o movimento dedica-se também a propiciar a 

conscientização da necessidade da luta política e social, sempre sendo reatualizada e 

visando atender às demandas reais da população negra brasileira. Abdias assim denomina 

os quilombos e o quilombismo: 

 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/09/4-em-cada-10-jovens-negros-nao-terminaram-o-ensino-
medio.shtml 
54 Dados referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), de 2016, demonstram que 23.100 jovens 
negros, em sua maioria do sexo masculino, entre 15 e 29 anos são assassinados todo ano, sendo 63 por dia 
em todo o território brasileiro. Dados disponíveis em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295 
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Genuínos focos de resistência física e cultural. Objetivamente, essa rede 
de associações, irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, 
centro, tendas, afoxés, escolas de samba, gafieiras foram e são os 
quilombos legalizados pela sociedade dominante; do outro lado da lei, 
erguem-se os quilombos revelados que conhecemos. Porém tanto os 
permitidos quanto os “ilegais” foram uma unidade, uma única 
afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo integrando uma 
prática de libertação e assumindo o comando da própria história. A este 
complexo de significados, a esta práxis afro-brasileira, eu denomino 
quilombismo (Nascimento, 2019, p. 281) 

São delimitados como alguns princípios e propósitos do quilombismo os seguintes: o 

Estado Nacional Quilombista com base na sociedade livre, justa, igualitária e soberana; a 

finalidade desse Estado é promover a felicidade dos seres humanos; uma organização 

produtiva com bases comunitárias, igualitárias e comunalista; acesso a todos os bens 

comuns; terra vista como propriedade nacional com uso coletivo; trabalho é direito e 

obrigação da sociedade; proteção à criança mesmo antes de seu nascimento; ensino 

gratuito para todos, usando de base o conhecimento sobre a África, seus povos, sua 

cultura, sua arte, sua ciência nos currículos; destaque para o lugar das artes no sistema 

educativo e nas atividades sociais; respeito entre todas as religiões; proibição de aparato 

burocrático que interfira na mobilidade social e econômica; preceitos antirracista, 

anticapitalista, antilatifundiário, anticolonialista e anti-imperialista; exercício de cargos 

no Estado Quilombista deve ser desempenhado também por mulheres; transformação das 

relações sociais de modo não violento; organização de instituições financeiras para ajudar 

a causa; defesa da existência humana; e combate à degradação ambiental. 

As demandas referentes ao trabalho e às condições econômicas são as que possuem um 

caráter emergencial, pois se relacionam com a possibilidade de manter o povo preto vivo. 

Mas demandas relacionadas à cultura e educação também são expressas pelo movimento, 

para que os afrodescendentes conheçam sua cultura e criem com base nela, estruturem 

outras epistemologias, aprendam e ensinem sobre o povo negro e tenham acesso a esses 

conhecimentos em espaços formais e informais de educação. 

No entendimento do Movimento Quilombista, a cultura seriam todos os saberes 

produzidos nas mais diversas áreas pelos africanos, negros e descendentes diaspóricos no 

Brasil e no mundo, que podem associar e “interagir espontaneamente com outras culturas, 

aceitando e incorporando valores “científicos e/ou “progressistas” que porventura possam 

funcionar de modo significativo para o homem, a mulher e a sociedade africana”. (Abdias, 

2019, p. 68). Trata-se de um projeto de unidade pan-africanista que tem na cultura um 

dos seus fundamentos no combate ao “supremacismo” cultural do branco. 



130 
 

É fato que os conhecimentos trazidos pelos povos negros ao Brasil foram sendo 

explorados pelo colonizador para aumentar a produtividade e lucratividade das colônias 

e, para além, estes conhecimentos são apropriados pela cultura europeia e caracterizados 

como seus. Sua religiosidade e sua cultura, por vezes, são toleradas no intuito de 

apaziguar e domesticar a população negra, para que esta não entrasse em estado de 

rebelião exacerbado e de questionamento do regime. Para Abdias Nascimento, essa pode 

ser uma justificativa para a permanência de algumas culturas negras nos espaços urbano 

(por meio do contato entre os negros, dos negros de ganho que circulavam e ajudavam a 

manter a língua, pelas fraternidades religiosas, pelas nações sociedades de ajuda mútua) 

e rural (apaziguando pela possibilidade de exercitar a cultura natal, danças, cânticos, 

contos e outros). Mesmo com o apagamento, apropriação e exotismo relacionados à 

cultura negra, a disputa maior concretiza-se quando negras e negros se aquilombam, 

tomam terras e realizam seus modos de produção.  

Mesmo com as tentativas de cortar o tronco familial africano, as culturas permaneceram, 

reconfiguraram-se e são identificáveis em algumas características do povo brasileiro. A 

cultura ressignificada no quilombismo agora dialoga com o pan-africanismo, um 

movimento revolucionário de libertação e do combate a qualquer forma de exploração do 

homem pelo homem. 

(...) os homens e mulheres africanos devem demonstrar a si mesmos que 
são capazes de transformar as circunstancia nas quais eles vivem; e que, 
tendo sido um povo que foi submetido e conduzido por outros, 
recuperou a capacidade de conduzir seu próprio destino; que são, 
portanto, capazes de reaver sua história roubada e manter 
permanentemente a soberania sobre seu próprio legado coletivo; que 
eles podem e desejam libertar-se a si mesmos daqueles instrumentos 
estrangeiros de dominação que no passado os oprimiram e alienaram; e 
que vigorosa e decididamente rejeitam todas as forças de exploração e 
submissão. (Nascimento, 2019, p. 67) 

Relacionado à tais demandas no âmbito da cultura, o movimento trará indicações para a 

educação em seu papel de possível agente transformador, caso as escolas combatam a 

permanência colonizadora em seus conteúdos e atividades pedagógicas. A primeira 

contestação feita por Abdias Nascimento é o total apagamento de todos os tipos de saberes 

de origem africana nas escolas, podendo estender-se para universidades e outros espaços 
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de educação não formal. A cultura branca sempre imperou e ainda impera mesmo com 

leis55 que questionem tal eurocentrismo curricular. 

O povo negro que carrega impositivamente uma pecha histórica, caracterizando-o como 

trabalhador braçal e serviçal, foi-lhe constantemente desconsiderado o seu acesso à 

educação. E, mesmo quando um negro adentra a escola, passa por situações, como as 

expostas por Beatriz Nascimento, que os desencorajam a permanecer nesse espaço. 

Ciente de tais situações, o Movimento Quilombismo traça propostas de ação 

governamentais para a erradicação das relações discriminatórias nas escolas e na 

educação, tais como:  financiamento de pesquisas sobre a situação do povo negro; 

inserção compulsória da história e culturas africanas e afrodiaspóricas em todos os níveis 

educacionais (infantil ao superior); promoção de ensino e prática de línguas africanas, 

como o ki-suaíli e ioruba; estruturação de espaços, como museus56, para que seja 

difundida e valorizada a cultura; e concessão de apoio financeiro e material para a 

realização de pesquisas culturais, artísticas, históricas, científicas e demais relacionadas 

à população negra. “Não permitamos que a derrocada desse mundo racista, individualista 

e inimigo da felicidade humana afete a existência futura daqueles que efetiva e 

plenamente nunca a ele pertenceram: nós, negros-africanos e afro-brasileiros”. 

(Nascimento, 2019, p. 291) 

Identificando alguns exemplos conhecidos de atividades educacionais em escolas e 

demais espaços que associam em sua prática elementos do pensamento quilombista, 

indicam-se os quilombos urbanos contemporâneos (já sinalizados por Batriz Nascimento, 

em sua existência secular), como o Aparelha Luzia em São Paulo, uma ocupação realizada 

desde 2016 e liderada por Erica Malunguinho (primeira mulher negra trans eleita para 

deputado estadual no Brasil), que oferece atividades artísticas, culturais e de formação, 

tendo como centro a temática do povo negro e seus saberes.  

No território do quilombo de Conceição das Crioulas, encontra-se a Escola de Ensino 

Fundamental Professor José Mendes, que, mesmo financiada pela Prefeitura de Salgueiro 

 
55 Em 2003 foi sancionada a Lei 10.639, que determina, de forma obrigatória, o ensino de história e cultura 
afro-brasileira na educação básica. Contudo, mesmo passados 17 anos, ainda são muito restritos os 
trabalhos realizados nas escolas e também na formação de docentes. 
56 O Museu Afro Brasil, em São Paulo, e o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia são 
os únicos no Brasil destinados exclusivamente à cultura negra. Existem museus históricos, como o de Ouro 
Preto, o Museu da Casa dos Contos, e poucos outros para a grande territorialidade brasileira que possui 
uma população de 56,10% de negros, dados da Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 
2018. 
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em Pernambuco, é conduzida integralmente pela comunidade, oferecendo aos estudantes 

saberes relacionados à comunidade e à cultura negra. 

 

 

2.2.4 Ensinamentos dos indígenas brasileiros 

 

Minha Katy, Nahuri, prestem atenção, hoje vou contar uma 
história do começo do mundo. No início de tudo o Grande 

Espírito havia criado o branco, o negro e o amarelo. O 
problema é que a natureza estava sendo desrespeitada, porque 

o homem não se preocupava em cuidar daquilo que o 
cercava. Foi quando o Grande Espírito teve uma ideia: criar 

um povo que não vivesse apenas da natureza, mas sim para a 
natureza. Fez brotar novos homens da terra, outros da água e, 

finalmente, dos céus. Assim surgiram os primeiros povos 
indígenas, tendo como missão preservar a natureza. É por 
isso que o índio já nasce com grande respeito e amor pela 

terra. Ele nunca se considera apenas um habitante da 
natureza, mas sim um filho da terra. 

A intenção do Grande Espírito era fazer com que os outros 
povos se contagiassem com esse afeto que os índios dedicam 
à terra e também tivessem muito amor para sempre viver em 

harmonia com a natureza. (Katy, 2005, p. 24) 

 

Da mesma forma como se compreende o processo de colonização ante as Américas e o 

povo negro, os indígenas também foram sujeitados a aculturação, a escravidão, servidão, 

violência, mortes, extermínio e deslocamentos forçados. O início da colonização no Brasil 

manteve sempre relações com a brutalidade e crueldade ante todos que não se 

enquadravam no padrão branco europeu heteronormativo considerado como o ser da 

civilidade, modelo que deve ser obedecido por todos os povos outros. Como forma inicial, 

averíguam-se a necessidade de inferiorização desses outros, concebidos como bárbaros 

ou selvagens, e a retirada de suas terras, de suas identidades, de sua cultura, de suas formas 

de educação, de seus cultos e religiosidade. A metodologia aplicada que se relaciona com 

a colonização de subjetividades se volta, inicialmente, para a negação e, 

consequentemente, renegação dos colonizados ante a sua cultura e suas identidades. 

Concomitantemente com a tentativa de aniquilação cultural, relaciona-se mais um 

processo de inserção e hierarquização do padrão europeu junto a esses povos, que, por 

vezes, ocorre pelo convencimento ou, na maioria das vezes, pela subordinação e 

violência. É salutar dar ênfase à temática da colonização, principalmente no tocante ao 
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aspecto cultural. A ação de colonizar não pode ater-se unicamente à retirada de terras e 

de formas de subsistência dos povos, e, diante disso, o único resultado é o extermínio, o 

que, para o colonizador, não é viável, pois retira dele os braços do trabalho. A 

expropriação e a preservação de mão de obra escravizada são elementos que compõem a 

forma material de domínio colonial e, por vezes, no processo educacional, ocorre maior 

ênfase a esse aspecto. Contudo, o apagamento e subordinação são complementos 

fundamentais para que a colonização tenha êxito, pois ela tende a pacificar os povos 

conquistados, aculturá-los, tornando mais fácil a sua assimilação à cultura europeia. 

A dinâmica existente nos procedimentos coloniais não comporta uma linearidade de 

ações que se desenvolvem sem conflitos, sem embates e sem lutas dos que estão no outro 

espectro da ação. Em alguns livros utilizados nas escolas, aparenta-se que a colonização 

conseguiu apaziguar e implementar uma passividade que, em verdade, não compõe a 

realidade histórica. Verifica-se aqui como o apagamento histórico se implementa, 

partindo da construção de uma narrativa de vencedores e derrotados, como se as batalhas 

e lutas dos que foram oprimidos fossem passíveis de se esvaírem no tempo. Como 

identifica Munduruku (2012), as mutações e alterações de percurso mediante lutas 

continuam até os dias atuais e historicamente abriram possibilidades para o enfrentamento 

e a organização de movimentos e estruturas de resistência, partindo da realidade 

vivenciada pelos povos indígenas. O que se tenta implementar de forma bruta exige a 

criação de formas outras para sobreviver. 

Alguns paradigmas implementados pela colonização e neocolonização são identificados 

por Munduruku (2012) e teriam como finalidade o extermínio e/ou a integração desde 

tempos cabralinos até a atualidade. O paradigma exterminicista já aponta o objetivo 

principal dessa ação, que é a destruição e apagamento massivo dos povos indígenas por 

meio de mortes físicas e subjetivas. O procedimento de extermínio físico em massa 

aproxima-se mais dos períodos iniciais da colonização, quando o indígena era 

considerado tanto pela Igreja Católica quanto pelo governo português um ser sem alma, 

animalesco, passível de ser abatido, exterminado de forma coletiva, contemplando, assim, 

um modelo de genocídio sem nenhuma culpabilidade/pecado humano (os tempos atuais 

também registram grande mortandade de indígenas no Brasil, por vezes sendo 

considerados como alvo principal as lideranças e representantes das comunidades que 

acumulam alguma força política). 
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Associado ao extermínio físico, ocorre concomitantemente o extermínio subjetivo e 

cultural promovido pela Igreja Católica por meio de seu processo de “educação” e 

catequese. Exterminam-se os valores indígenas e se impõem padrões sociais, culturais, 

religiosos e morais de base europeia, um processo que se verifica na atualidade, sendo 

agora feito também por ordens religiosas de distintas linhas (evangélicos, 

neopentecostais, missionários estrangeiros, entre outros). 

A educação imposta pelos jesuítas aos indígenas durante a colonização teve como 

característica o estabelecimento de uma dominação cultural, econômica e social: cultural 

devido ao extermínio e tentativa de um epistemicídio e aculturação implementados 

brutalmente pelos colonizadores; econômica associada ao roubo das terras indígenas para 

a implementação das missões e uso forçado da mão de obra indígena no plantio, 

manutenção, organização e defesa das missões; social em relação à retirada das crianças 

e jovens indígenas de seus familiares, apartando-os da má conduta proferida pelos povos 

e impondo a eles a cultura cristã civilizada. 

Um dos meios mais evidentes para instaurar a assimilação está na obrigatoriedade de 

aprender a língua do colonizador, ou seja, a língua portuguesa sendo imposta como forma 

de manutenção da cultura colonial e apagamento da cultura nativa. Esse ensino do 

português era iniciático, voltado principalmente para crianças e adolescentes indígenas, 

com a finalidade de instaurar a aculturação o mais breve possível. A criança é retirada de 

seus familiares, afastada dos costumes “pagãos” e colocada em processo de imersão na 

cultura e na religião do colonizador, que lhe é apresentada como a cultura civilizada. 

De acordo com Ghiraldelli (2015), a estrutura da educação implantada por Manoel da 

Nóbrega na Companhia de Jesus no século XVI fundava-se na catequização dos indígenas 

com um plano de ensino: 

(...) adaptado ao nosso país, segundo o que ele entendia que era a sua 
missão. O plano de estudos de Nóbrega continha o ensino de português, 
a doutrina cristã e a “escola de ler e escrever” – isso como patamar 
básico. Após essa fase, o aluno ingressa no estudo de música 
instrumental e de canto orfeônico. Terminada tal fase, o aluno poderia 
finalizar os estudos com aprendizado profissional ligado à agricultura 
ou seguir mais adiante com aulas de gramática e, então, completar sua 
formação na Europa. (Ghiraldelli, 2015, p. 28) 

É notável que muitas crianças e adolescentes não se amansavam facilmente nas escolas e 

nas missões. Muitas se ausentavam, fugiam, voltavam para os pais, desobedeciam às 

ordens, entre outros. Por isso, existem relatos de atos de violência corporal e castigos que 
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eram imputados aos mais desobedientes. No relato da liderança do povo Tukano, Manoel 

Fernandes Moura, já em meados do século XX, verifica-se: 

No colégio havia muitos missionários, e alguns eram nervosos e 
gritavam com os alunos. Estranhei bastante aqueles gritos raivosos, com 
olhar indignado. Eles levantavam os braços, quase batendo nas 
crianças. 

Nenhum destes missionários falava ou entendia a língua Tukano. Por 
isso, ficavam nervosos e pensavam que os índios estavam pensando ou 
falando algo ruim sobre eles. Então, começaram a nos proibir 
rigorosamente de falar a língua nativa. Quem falasse Tukano não 
poderia merendar, jogar futebol e nem participar de outras diversões. 
Diziam que era língua do diabo, língua atrasada, que não servia para 
nada. (Moura, 2012, p. 135 apud MUNDURUKU, 2012, p. 135) 

A fala serve de ilustração para compreender o modelo utilizado pela educação missionário 

que perpassa séculos, ou seja, uma constante histórica que se vai reduzindo durante o 

processo de luta pela educação indígena feita pelos indígenas. 

A respeito dos colégios missionários, de acordo com Paiva (2016), este era um reduto 

para a formação dos futuros clérigos e vigilantes da cultura, reforçando a adesão imposta 

à cultura portuguesa. “A destinação do homem e de todos os seus atos para Deus, 

compreensão própria de uma sociedade teocêntrica, funda a visão pedagógica. (...). O 

princípio estrutural é a autoridade hierarquizada – Deus como princípio e fim” (...) (p. 

49). Em sumo, a educação pretendida por parte dos missionários era uma prática de 

assimilação que tinha como finalidade impor a fé cristã, usando como instrumentos 

jovens indígenas (assim também controlando as vontades juvenis) e a difusão junto aos 

povos da cultura civilizada, cristã, portuguesa. Durante séculos, a educação indígena, 

reconhecida pelos colonizadores, foi vista como modelo e ficou submetida a essas 

premissas, e percebeu-se um início de alteração no conflito entre o Estado e a Igreja. 

Em contraponto, experiências divergentes podem ser verificadas, como a da missão dos 

Sete Povos e atividades realizadas no século XX pelo missionário Bartolomeu Mélia 

(1979). O diferencial se identifica em maior respeito pela língua nativa e pela cultura dos 

indígenas, sem impor um apagamento total dessas expressões no território da missão. Em 

Sete Povos, a evangelização era feita na língua guarani e educava-se também para um 

trabalho de benéficas condições econômicas para a missão e seus partícipes como um 

todo. Ainda se catequiza, mas não se impõe necessariamente a língua do colonizador. 

A experiência de Bartolomeu Mélia(1979), como missionário, historiador e antropólogo 

da Companhia de Jesus, contesta a educação missionária e suas características 
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assimilacionistas e de inculcação civilizacional e religiosa. Em trabalhos realizados com 

as tribos Xavantes, Nambiwára, Munku-Irané e Boróro, entre Brasil e Paraguai, na década 

de 1970, constata o que seria uma educação indígena que se diferencia de uma educação 

para o índio. Alguns elementos de diferenciação por ele assinalados seriam: 

Educação Indígena: informal; assistemática; oral; com base na vivência diária e na 

família; sem escola; aprendo por meio do fazer; voltada para a formação da pessoa; 

conhecimentos ensinados relacionam-se ao cotidiano, artesanato, trabalhos necessários, 

caça, pesca, cuidados, integração à cultura tribal; tendo a função social de ajustamento 

geracional: preservar e valorizar saberes da tradição e formação de personalidades livres. 

Educação para o índio – formal; sistematizada; instrução; alfabetização; uso de material 

didático; com escola e aulas; ministrado por especialistas; memorização; adestramento 

para fazer algo; transmitidos conhecimentos por matérias sequenciadas e estruturadas por 

um currículo que trata da manipulação tecnológica, adaptação social e conversão 

religiosa; com função social de afastar dos saberes tradicionais e dos mais velhos; adaptar 

a novidades e massificação genérica. 

Seguem-se suas considerações sobre a educação indígena: 

A educação de cada índio é interesse da comunidade toda. A educação 
é o processo pelo qual a cultura atua sobre os membros da sociedade 
para criar indivíduos ou pessoas que possam conservar essa cultura (...). 
Os sistemas indígenas pretendem produzir pessoas que sejam um “bom 
Paresí”, um “bom Boróro”, um “Xavante autêntico”, com todas as suas 
características específicas. (...). 

Também se pensou, com frequência, que a educação indígena é 
simplesmente utilitária, orientada somente à sobrevivência, sem tempo 
nem interesse para a cultura. Mas a convivência dentro de uma 
sociedade indígena mostra bem o contrário: que o índio está educado 
para o prazer de viver e que o seu “tempo da cultura”, dedicado a rituais, 
jogo ou simples gracejos, é mais extenso e intenso do que aqueles das 
sociedades modernas que trabalham para comer. O índio trabalha para 
viver. (Mélia, 1979, p. 10) 

A criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais 

(SPI), coordenada pelo Marechal Cândido Mariano Rondon em 1910, foi uma das 

tentativas do Estado Nacional Brasileiro de minimizar os impactos do extermínio da 

população indígena, para que esta pudesse se transformar em trabalhadores nacionais 

posteriormente. Verifica-se aqui uma ênfase maior do paradigma 

assimilacionista/integracionista que concebe todas as formas de expressão dos indígenas 

como inferiores e passível de desaparecimento, impulsionando, assim, uma integração 

dos incapazes indígenas  
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à tutela orfanológica, prevista na lei de 27 de outubro de 1831, como 
forma de proteger, prover seu sustento, ensinar-lhes um ofício e, assim, 
“integrar” aqueles que foram retirados do convívio de suas culturas 
tradicionais à sociedade nacional. (Munduruku, 2012, p. 30) 

Em uma análise histórica, observa-se que, após a “abolição” da escravatura em 1888 e 

com a importação de mão de obra estrangeira, principalmente dos países europeus, para 

trabalhar nas lavouras, se delimita uma situação de demanda por trabalhadores. Os negros 

que foram expulsos das plantações por vezes se concentravam nas cidades, realizando 

trabalhos precários ou já sendo colocados em situação de miserabilidade e marginalidade. 

Os brancos que se consideravam parte de uma aristocracia vinda das caravelas e detinham 

grande parte das riquezas e meios de produção queixavam-se dos trabalhadores 

estrangeiros, pois estes traziam ideias de movimentos revolucionários e trabalhistas, com 

base nas lutas de classe, já realizados nos séculos XVIII e XIX, na Europa. Os indígenas, 

em grande parte já exterminados, ou assimilados, ou concentrados em tribos, ou ainda 

resistentes ao processo colonial, eram considerados como um braço para o 

desenvolvimento nacional e o SPI cumpriu o papel de civilizá-los, de dar uma formação 

técnica primária aos indígenas e de controlá-los econômica e culturalmente. O órgão 

também serve como uma fronteira de combate aos massacres dos povos indígenas, algo 

agora questionado pela imprensa e pelas pessoas cultas do país. Tendo um viés 

humanitário e científico, alguns envolvidos na temática ajudaram a fundar associações 

pró-índios no Brasil, como forma de preservar esses povos e organizar escritos sobre a 

cultura e ciência indígena. O SPI, assim, é a culminância de uma política tutelar para os 

indígenas, estudando e representando esses povos nacionalmente apresentado uma figura 

que aguardava uma intervenção salvacionista governamental. 

A expulsão do domínio religioso das aldeias também foi uma ação da SPI para retirar o 

carácter missionário da Igreja que também mantinha os indígenas como seus servos, 

assim como para implementar o domínio do Estado sobre essas populações. Uma lógica 

republicana de separação do Estado da religião em que o fundamento é este: não pode 

haver dois poderes disputando o mesmo espaço, as mesmas terras e as mesmas riquezas. 

As ações do SPI tinham diretrizes com base no pensamento positivista que defendiam, a 

saber: justiça para os indígenas expropriados ante as suas terras; abertura de comércio 

com os indígenas; promoção da paz com os índios inimigos por meio de admoestações; e 

beneficiação do casamento inter-racial. Essas ações e outras compõem uma política 

governamental institucionalizada para os povos indígenas, algo que não havia sido 
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realizado historicamente, com a intenção de inseri-los na ordem nacional. De acordo com 

Munduruku (2012), esse serviço trouxe algumas benesses aos povos indígenas, todavia a 

constante desestruturação e falta de recursos e poder da SPI fizeram com que o órgão 

perdesse muito de sua efetividade. O caso dos estudos realizados pelos irmãos Vilas-Bôas 

durante sua expedição Roncador-Xingu em 1943 (durando 17 anos), que entrou em 

contato com os povos indígenas, auxiliou na organização de trabalhos que relatam os 

modos de vivência de aldeias xavantes, jurunas e txucarramães. A proposta de criação do 

Parque Indígena do Xingu, apoiada e estruturada pelos irmãos, ainda está validada, mas 

sofre ataques constantes de fazendeiros, produtores de soja e de contaminação das 

nascentes existentes no parque. Outros estudos sobre os povos indígenas foram realizados 

e muitos questionaram a política de assimilação que deveria ser revista, mas, com o 

advento do golpe militar em 1964, é traçada outra linha para a política indigenista no 

Brasil. 

A criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em substituição à SPI, manteve a 

característica tutelar na política indigenista executada agora pelos militares que reforçam 

a necessidade de integrar esses povos à nação. O Estatuto do Índio de 1973, em seu art. 

1º, já delimita o tom legislativo: “Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou 

silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e 

integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional”. (Brasil, 1973, p. 1). 

Ou seja: a política indigenista prossegue sendo uma política para os indígenas, e não feita 

pelos indígenas; assim se verifica uma permanência de um ethos colonizador perpetuando 

a caracterização do índio como incapaz. 

No tocante à lei referente à educação a ser implementada para os indígenas, destacam-se 

algumas determinações: respeito ao patrimônio cultural e artístico das comunidades 

indígenas; extensão do sistema de ensino nacional às comunidades indígenas; 

alfabetização na língua original do grupo e em português; educação orientada para a 

integração do índio na comunhão nacional; formação profissional de acordo com o grau 

de aculturação e o artesanato; e indústrias rurais voltadas para elevar o padrão de vida do 

índio. O que a legislação traz como fundamento se relaciona com a necessidade de o índio 

adequar-se à comunhão nacional, recebendo a educação nacional, formando-se para o 

trabalho técnico, conseguindo, assim, manter seu sustento e se apartando de modo 

progressivo de sua construção identitária indígena para um perfil homogeneizado 

nacional. 
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(...) a política indigenista oficial desde 1967, (...), trazia em seu bojo 
ideológico a certeza de que as populações indígenas seriam assimiladas 
ou integradas à vida nacional, mesmo sabendo sobejamente da 
capacidade de resistência própria desses povos, (...). Ou, talvez, seja 
justamente por saber disso que passou a desenvolver projetos 
econômicos que desorganizavam a estrutura do tecido social dessas 
sociedades. Projetos que tinham como objetivo a incorporação ao 
cenário econômico local, o que gerava conflitos entre a economia 
tradicional – baseada no sistema de troca – e a economia de mercado – 
baseada no comércio do excedente -, tornando as comunidades escravas 
dos produtos e instrumentos industrializados. (Munduruku, 2012, p. 36) 

O trabalho realizado pelo antropólogo e sociólogo Sílvio Coelho dos Santos, em 1975, 

junto à povos indígenas localizados no sul do Brasil, descreve as ações escolares 

realizadas. Na década de 1940, iniciou-se um processo de implementação de escolas 

utilizando os modelos das Secretarias de Educação de vários estados nos postos indígenas 

do Sul, controlados pela FUNAI. Um transplante das escolas urbanas, com preceitos das 

classes dominantes, servindo como forma de dominação, é introjetado sem nenhum tipo 

de relação com os saberes das pessoas viventes nas aldeias. Uma educação baseada na 

escolarização formal, algo não identificado nas sociedades indígenas que conduzem a 

educação por outros caminhos. 

A escola-padrão dos índios, de acordo com Santos (1975), voltava-se para o domínio da 

leitura e da escrita, das operações fundamentais matemáticas e aquisição de valores 

preconizados pela sociedade dominante, ou seja, um perpetuar da educação missionária. 

Um aprendizado voltado para o decorar e repetir as lições e praticar o modelo dominante 

executado por professores de outras regiões, que pouco interesse demonstravam pela 

cultura do povo indígena atendido. Como função da escola, verifica-se um apaziguamento 

da consciência das classes dominantes que, de forma caridosa, ofereceriam aos indígenas 

estudos e, se estes não os adquirissem, a culpa seria unicamente do índio incapaz. 

Na mesma sala de aula, estão presentes estudantes de níveis distintos e agrupados por 

série, tendo aulas ministradas por um único professor, ou as aulas também se ministravam 

com todos os estudantes, independentemente das séries, no mesmo espaço. Em algumas 

salas, existiam monitores bilíngues57 que os professores e alunos assessoravam. As 

atividades realizadas eram completamente apartadas das realidades vivenciadas nas 

aldeias; os horário e calendários seguiam a determinação das Secretarias de Educação; a 

 
57 Uma experiência exitosa trazida por Santos (1975) relaciona-se à prática de uma missionária Ursula 
Wiesemann, que propôs um curso de treinamento para professores e jovens professores bilíngues 
pertencentes à aldeia. Experiência única para a época que teve êxitos na criação de materiais bilíngues, 
contudo mal implementada pelos postos da FUNAI em Guarita, no Rio Grande do Sul. 
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merenda escolar, quando havia, era motivo para a permanência dos estudantes indígenas; 

o material didático era o mesmo padronizado para as demais escolas e, por vezes, alguns 

materiais de uso contínuo deveriam ser comprados pelos pais dos estudantes. “A escola 

funciona, assim, desconectada do real”. (Santos, 1975, p. 62) 

Pensar a educação como instrumento de um processo de mudanças e 
destacar a sua utilização para valorizar o indígena e sua cultura 
tradicional, implica reconhecer a existência de objetivos abertos e não-
dominadores nas ações concretas que o indigenismo oficial patrocina. 
(...). Neste sentido, a educação oferecia às comunidades indígenas, na 
forma de ensino monolíngue, esta coerente com os anseios de 
dominação e espoliação dos índios por membros privilegiados da 
sociedade envolvente. Assim, a escola, o programa de ensino e o 
professor, efetivamente, representam o domínio exercido pelo mundo 
dos brancos, seja quando orientam os componentes das novas gerações 
indígenas para o aprendizado da língua portuguesa, preparando tais 
contingentes para a ocupação de funções no mercado de trabalho 
regional, que tem baixa remuneração; seja quando facilitam a 
disseminação de estereótipos, justificadores dos quadros de submissão 
e dominação. (Santos, 1975, p. 73) 

O que se observa nas políticas nacionais indígenas, desde o período colonial até o fim do 

século XX, são propostas radicais de extermínio ou paternalistas voltadas para a 

assimilação dessas populações ao que se apresenta como “mundo civilizado”. Outra 

observação relaciona-se às proposições políticas realizadas pelos brancos, mediante a 

perspectiva do de fora, sem considerar o que os indígenas realmente necessitam para seu 

melhor viver, ou seja, políticas elaboradas com um cunho paternalista, de integração, que 

não abarcam as demandas reais, pois o índio, como ser dependente, não seria capaz de 

discernir sobre suas necessidades. 

Após o período de ditadura militar no Brasil, que afetou profundamente as populações 

indígenas58, segue um tempo de redemocratização com a perspectiva de elaborar uma 

constituição cidadã que abarcasse as demandas populares, incluindo as demandas dos 

povos originários. Um processo que estabelece disputas entre a forma social pretendida 

pelas elites que divergem do que era considerado pelas organizações populares na defesa 

de mais direitos e da formação de uma nação mais justa e igualitária. Tendo a 

compreensão histórica partido de todos os movimentos prejudiciais sofridos pelos 

indígenas, verifica-se a necessidade de compor um agrupamento que faça, neste 

momento, proposições que venham da base, dos povos. Tal processo não se configura 

como algo fácil, pois é destaque a compreensão de que os povos indígenas possuem 

 
58 A construção da Rodovia Transamazônica é considerada um dos fatos de empates, mortandade e 
desrespeito às aldeias indígenas nos anos de 1970. 
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agrupamentos distintos, com culturas, línguas, modos de organização social 

diferenciados. A problemática gira em torno de como conseguir construir uma unidade 

para elaborar e defender políticas indígenas, feitas pelos indígenas, sem perder a 

diversidade e pluralidade composta pelas diversas etnias. 

A fim de criar uma visão pan-indígena como força para conseguir organizar um modelo 

de conduta com vistas a atingir objetivos coletivos, preservar memórias e abarcar as 

singularidades, um dos elementos utilizados foi a apropriação e resgate do termo índio 

pelos próprios indígenas, que agora não serão mais vistos como uma uniformização 

colonizadora, e sim como uma categoria unida por uma luta política. De acordo com 

Munduruku (2012), de forma inconsciente, os povos indígenas começam a organização 

do seu movimento tendo por base premissas elaboradas pelo antropólogo Gilberto Velho, 

que define uma tríade conceitual – memória, identidade e projeto. Essa tríade foi 

formulada pensando no espaço das cidades pelo antropólogo, contudo os indígenas as 

usam para pensar e delimitar ações que interligam passado, presente e futuro.  

No intuito de partirem de uma realidade de dificuldades similares entre as diversas 

populações indígenas, como ataques e retirada das terras, problemas alimentares, de 

educação e manutenção da vida, algumas lideranças iniciaram, em 1970, um movimento 

que tentou agrupar as dificuldades saindo de lutas locais para os embates organizados de 

forma regional e nacional. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) auxilia na 

realização de assembleias com lideranças indígenas de diversas regiões e, assim, mobiliza 

mais de 200 povos indígenas, de acordo com Munduruku (2012). Alguns elementos que 

foram ativados durante essas assembleias vinculam-se a uma firme defesa dos territórios, 

à ligação macrorregional, ao protagonismo indígena e à mobilização/conscientização dos 

povos. Em 1980, criou-se a União das Nações Indígenas (UNIND), posteriormente 

denominada UNI, com a ação de lideranças dos povos xavantes, guaranis, kaingang, 

terena, entre outros. Partindo dessa organização e mobilização indígena, torna-se possível 

inserir demandas dos povos na Constituição de 1988: 

(...) a atual Constituição Federal trata dos direitos dos povos indígenas 
de forma transversal, ampla e inovadora, ao reconhecer que reside na 
diversidade cultural e não na incapacidade civil a necessidade de 
proteção jurídica especial destinada aos povos indígenas, o que 
possibilitou a elaboração, nos anos que se seguiram, de farta legislação 
infraconstitucional indigenista, contemplando essas minorias com o 
direito à diversidade étnica, linguística e cultural, sem prejuízos de suas 
prerrogativas como cidadãos brasileiros. (Munduruku, 2012, p. 36) 
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As demandas propostas pelos povos indígenas, agora se tornando legislação, aferem 

conquistas importantes, como maior número de jovens frequentando escolas, 

universidades e cursos técnicos com uma perspectiva indígena (mesmo que as unidades 

educativas mantivessem um programa de base referencial colonizada, a presença desses 

jovens inseria o debate e estimulava a demanda de outra perspectiva educacional – este 

processo ainda é verificável nas escolas e universidades brasileiras em que grande parte 

do currículo, das atividades e da organização escolar permanece colonizada); garantia da 

demarcação das terras; proteção dos territórios; ações de desenvolvimento sustentável; 

formação bilíngue dos professores; rádios indígenas; formação profissional e capacitação 

de indígenas para realizar serviços demandados pelas comunidades. 

Todavia, os movimentos de lutas dos povos indígenas passam por avanços e retrocessos, 

mesmo havendo legislação que trate da defesa e manutenção dos modos e do viver 

indígena de forma independente. Em 1991, durante um ciclo de debates sobre a situação 

do índio, realizado em São Paulo, Sydney Possuelo (titular da Coordenadoria do Índio 

Isolado) indica: “Estamos ainda voltados para uma concepção muito arcaica de povos, de 

respeito a etnias. Para um trabalho deste tipo, o primeiro conceito é respeito”. (1991, p. 

29). Assim sendo, verifica-se a permanência do caráter assistencialista e da delimitação 

do indígena como incapaz, permanecendo em fins do século XX, e um dos motivadores 

desse prolongar temporal associa-se à luta pela terra, pois, se o índio é caracterizado como 

incapaz, sem condições de organizar seu território, concretiza-se um discurso legitimador 

de uma “necessária” apropriação das terras pela elite e pelo Estado. A disputa pela terra 

configura-se como uma constante.59 Portanto, Anine Suruí, chefe dos suruís, traz a 

seguinte consideração: “Mudou a Constituinte dos índios, mas não mudou realmente, não. 

Mudou no papel, mas a vida do índio realmente não foi mudada. Governo tem de pensar 

como cuidar da reserva indígena, como respeitar terra do índio”. (Suruí, 1991, p. 36) 

Alguns dos representantes desse movimento indígena na constituinte foram entrevistados 

por Munduruku (2012), trazendo relatos de como esse processo ocorreu, quais resultados 

e perspectivas futuras para o movimento indígena. Contudo, o que aqui é destacado são 

 
59 Como exemplo recente, destaca-se a construção da hidroelétrica de Belo Monte no Pará, junto ao rio 
Xingu, que afetou toda a estrutura de aldeias xinguanas e jurunas da localidade. Problemas relacionados a 
pesca, transporte em canoas, deslocamentos, entre outros. Um monitoramento independente dos impactos 
da construção de Belo Monte pode ser verificado na publicação: Xingu, o rio que pulsa em nós. Disponível 
em: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/xingu_o_rio_que_pulsa_
em_nos.pdf 
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as vivências dessas lideranças em relações ao processo educacional e possíveis 

indicativos do que se deve defender educacionalmente. 

Os nossos antepassados tinham um processo de educação primitiva. 
Aprendi com meu avô, ouvindo aquelas histórias antigas que não foram 
escritas. Ouvi meu pai contar as dificuldades que ele tinha para escrever 
a nossa língua. (...) 

(...) meu pai me colocou no internato de Pari Cachoeira para que eu 
estudasse melhor. Somente assim, no futuro, eu poderia ajudar a 
defender os interesses coletivos do meu povo. (...) E então percebi que 
o acesso à educação era muito limitado, pois, nesses lugares onde 
passei, apenas repeti o que os missionários ditavam para educar e/ou 
“amansar” os índios. E daí começamos a desconfiança, a nossa revolta, 
porque não estávamos educando nossos jovens para manter as nossas 
tradições. Eu não estava ensinando aos meus alunos o que meu avô 
queria, o que meu pai queria e o que meu povo queria. (...) 

Temos sido desobedientes falando de nossos assuntos de cerimônia, e 
fomos treinados para ser desobedientes e a não seguir a regra dos 
missionários. Eu aprendi a ler e escrever no colégio para defender o que 
nós queríamos nas aldeias. (Álvaro Tukuna, 2012, p. 86 apud 
MUNDURUKU, 2012, p. 86) 

Comecei a ser alfabetizada aos seis anos e levei dez anos para terminar 
o ensino fundamental de I a IV. Levei todo esse tempo porque os 
professores não indígenas não paravam em nossa aldeia, e éramos 
totalmente dependentes de pessoas de fora para nos dar aulas. Portanto, 
nossos ensinamentos eram sempre interrompidos. E hoje, felizmente, 
isso não acontece mais, pois todos os professores são indígenas. (...) 

Sempre. Sempre a minha família se pauto nisso. Sempre fez questão de 
que conhecêssemos a nossa história desde criança: quem somos, quais 
nossos laços familiares, os parentes, (...) Minha família sempre fez 
questão de ensinar-nos que somos indígenas Kura-Bakairi, e tínhamos 
que conhecer desde criança toda a cultura do nosso povo. 

Mas posso afirmas que tive consciência de quem eu era quando saí da 
aldeia e me dei conta de que era diferente, que tinha uma cultura 
diferente, e isso se deu quando entrei no internato. Tanto a escola como 
as freiras começaram a exigir que eu cantasse músicas na minha língua, 
que falasse de mim, da minha cultura, além de outras curiosidades que 
tinham ao meu respeito. Então, tive que me refazer: perguntar-me quem 
eu era, me compor, me conscientizar de que era diferente das outras 
meninas do colégio e colocar em prática todos os ensinamentos que 
recebera lá na minha aldeia. Foi assim que comecei a me conscientizar. 
E toda vez que cantava e dançava, eu percebia que reforçava a minha 
imagem e a minha identidade indígena perante os outros. (Darlene 
Yaminalo Taukane, 2012, p.108 apud MUNDURUKU, 2012, p. 108)) 

Não posso dizer que tudo na minha vida começou comigo. Tudo teve 
início com minha família. Sou de uma família muito pobre, 
extremamente pobre, uma família indígena que passou pelo processo de 
colonização do algodão na Paraíba, no início do século XX, e que, por 
essa razão, teve seus direitos humanos violados e sofreu migração. E 
sou o resultado disso aí, dessa história toda de vida, de luta de um povo, 
de uma família potiguara que se afastou literalmente de suas terras e 
conseguiu sobreviver. (...) 

Passei por todo o processo educativo, sendo que o primário fiz em casa. 
Depois, fui à escola, e minha família me apoiou para fazer a escola 
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normal. Em seguida, passei num concurso público, fiz curso superior. 
Vivi todo um processo mesmo, e gostava de estudar. Para mim estudo 
era uma veia, um canal que me colocava em outra dimensão, não aquela 
que eu vivenciava na minha casa pobre, tendo contato com ratazanas, 
baratas, vivendo em condições subumanas no gueto indígena. (Eliane 
Potiguara, 2012, p. 121 apud MUNDURUKU, 2012, p. 121) 

Vejo que hoje temos educação diferenciada, com professores indígenas, 
o corpo docente e o discente já são formados por indígenas. Atualmente 
as pessoas exigem isso. Necessitam, precisam, ocupam esse espaço. 
Aliás, não é exigir. Elas querem e, então, são protagonistas, entram para 
serem protagonistas nesse processo educacional. 

Acredito que todo esse processo de luta, de conscientização, isso tudo 
desembocou, especificamente falando, nessa nova educação indígena, 
e também na literatura que temos hoje, nessa necessidade que temos de 
escrever, nessa vontade de manifestar. Esse foi um momento novo 
muito bonito. (Eliane Potiguara, 2012, p. 129 apud MUNDURUKU, 
2012, p. 129) 

Com base na organização dessas lideranças e no movimento indígena, são trazidas 

propostas de como deveria ser conduzido seu processo educacional nas aldeias, 

subsidiado pelo Estado, tanto apartando do modelo assimilacionista e catequizador 

ofertado pelas ordens religiosas, quanto distanciando de uma padronização educacional 

promovida pelo Estado. Ou seja, se até o momento as propostas educacionais foram para 

os indígenas, aproxima-se o tempo de apresentar propostas de educação indígena. As 

propostas, no plural, devem comportar as diferenciações existentes em cada uma das 

tribos que compõem o Mundo das Aldeias. Partindo dessa configuração, torna-se inviável 

qualquer tipo de modelo que traga um padrão homogêneo do que é ser indígena. Algumas 

aproximações podem ser encontradas: a base educacional emanar vida coletiva, do 

aprender e ensinar a cultura da aldeia, o respeito às tradições e aos antigos, entre outros, 

além das aproximações imersas em distinções culturais. 

O educar indígena, de acordo com Munduruku (2012), organiza-se mediante a 

estruturação das sociedades indígenas como sociedades do presente, em que a vivência 

se realiza no momento atual. O presente tido como uma dádiva dos ancestrais e a 

consciência de saber como seres de passagem na terra, leva-os a compreender a 

importância de serem seres que desfrutam o agora com grande intensidade. O olhar do 

presente relaciona-se com o passado, tendo por base a memória, sem intensa preocupação 

com o futuro. Assim sendo, compreensões ocidentais a respeito de acumular, poupar, 

prospectar, ter ansiedades com relação ao futuro, ter de estudar para ser alguém no futuro 

distanciam-se do que é ensinado nas culturas indígenas.  

Seu sistema educativo é todo fundamentado na necessidade de viver o 
hoje, a cada nova fase da vida (infância, adolescência, maturidade e 
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velhice) revivem fortes momentos rituais que lhes lembram seu grau de 
pertencimento àquele povo. (Munduruku, 2012, p. 67). 

Os conhecimentos são transmitidos pela oralidade, dos mais velhos para os mais novos, 

mediante narrativas, lendas, mitos, preparações rituais, entre outros, um processo de 

formação da memória e permanência da cultura existente em cada uma das aldeias. Uma 

educação simbiótica entre a esfera do concreto (a realidade vivenciada, das atividades 

diárias) e do mágico (pelos sonhos, pela busca de harmonia entre o ser e o ambiente). A 

cosmovisão indígena tem como base a união entre corpo/mente/espírito de forma 

indissociável, compondo uma tríade para as ações educativas. 

A educação do corpo, como educação dos sentidos, delimita que ele é um espaço sagrado 

que não pode ser violado, maltratado, desdenhado, pois nele se encontra a beleza do que 

é humano. Fenômenos nocivos encontrados na educação escolar, como o bullying 

(principalmente relacionados a questões raciais, padrões de beleza e outros), não 

encontram estímulos ou modos de viabilizar na educação indígena, pois todos, em suas 

singularidades, possuem corpos sagrados que devem ser respeitados. Pela convivência, 

aprende-se que o corpo possui ausências que são preenchidas pelos sentidos e assim se 

vive/conhece a vida comunitária e se aprende a leitura do local, da floresta, das águas, 

dos bichos, das plantas – sentir/viver/aprender constrói as ações de aprendizagem que o 

corpo assimila e usa para ler seu entorno. 

Essa educação do corpo/sentido é ofertada pelos pais de forma abundante às crianças 

indígenas que experimentam livre e inconscientemente (sem haver lições, deveres de 

casa, aulas sobre isso) os saberes de sua aldeia, sua gente, suas tradições, seus modos de 

compor socialmente, seu entorno e sua terra. São alicerçados neste momento os 

fundamentos a serem posteriormente formalizados na passagem da infância e 

adolescência para a vida adulta (que, em cada aldeia, corresponde a um tempo distinto, 

mas que traz algumas similitudes para a menina que se torna mulher na primeira 

menstruação e o menino, dos 13 a 15 anos, que passa por rituais iniciáticos). Quando esse 

corpo já está preenchido e sabedor dos elementos de sobrevivência, pós-infância, ocorre 

o processo da educação da mente. 

“Se educar o corpo é fundamental para dar importância ao seu estar no mundo, a educação 

da mente é indispensável para dar sentido a este estar no mundo”. (Munduruku, 2012, p. 

70). Necessário se torna reafirmar que, para os indígenas, o futuro é algo não especulado, 

assim os tempos não se compõem de forma linear, mas de forma circular, holística entre 
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o passado e o presente, que se estabelecem e alimentam de forma mútua. Um processo de 

autorressignificação em que as memórias do passado alimentam as ações do presente, 

ajudando, assim, a responder ao que o hoje os demanda. 

Os contadores de história, os guardiões da memória, as bibliotecas vivas e o saber 

necessário à mente se localizam junto dos mais velhos, sábios que ensinam, de forma oral, 

a cultura e o tempo da memória, presente em circularidade. O valor da memória ancestral 

para educar a mente dos jovens. 

É, pois, através do ato de ouvir histórias, contadas pelos guardiões da 
memória, que nossa gente educa sua mente, de modo que o indígena 
vive no corpo aquilo que sua mente elabora pela silenciosa e constante 
atenção aos símbolos que as histórias trazem. O corpo que vive o tempo 
presente alimenta-se, preenche seu vazio, através daquilo que a 
memória evoca do tempo imemorial. Não é, portanto, uma vida sem 
sentido, próxima ao reino animal, como queriam os colonizadores de 
antigamente. Pelo contrário, é uma vivência plena de significações que 
reverberam pelo corpo. Nossos povos são, portanto, leitores assíduos 
dos sentidos da existência. Educa-se, portanto, para a compreensão do 
mundo, tal qual ele nos foi presenteado pelos espíritos ancestrais. 
Educa-se para viver esta verdade que, para a nossa gente, é plena e nos 
mostra o caminho do bem-estar, da alegria, da liberdade e do sentido. 
(Munduruku, 2012, p. 71) 

O educar do espírito se associa ao educar para sonhar. O tentar integrar o inconsciente 

com o consciente passado pela análise dos sonhos é uma forma de educar o espírito, 

utilizada pelos povos indígenas, meio de compreender e ler o sonho que traz importantes 

ensinamentos para o viver. O sonho, como lugar em que mundos outros se podem 

conectar, como uma linguagem do universo e da relação entre os seres, é um elemento 

que pertence a um universal coletivo e morada dos espíritos criadores. Todos os seres 

vivos possuem uma alma e são parentes entre si, por isso, para os povos indígenas, existe 

a eminente necessidade de proteger todos aqueles que compõem o ambiente ao redor. 

Almas do rio, das plantas, dos animais, dos seres humanos conectadas, dialogando através 

do sonho e de suas conexões espirituais. 

Resumindo: o corpo é o lugar onde reverberam os saberes da mente 
(intelectual) e os saberes do espírito (emocional). Educar é, portanto, 
preparar o corpo para sentir, apreender e sonhar. Pode ser também para 
sonhar, apreender e sentir. Ou ainda, apreender, sentir e sonhar. Não 
importa. É um mesmo movimento. É o movimento da Circularidade, 
do Encontro, do Sentido. (Munduruku, 2012, p. 3) 

No trabalho realizado por Florestan Fernandes sobre a educação na sociedade tupinambá, 

em 1975, identificou-se que a educação promovida se volta para a inserção do indivíduo 

na estrutura tribal tupinambá, sem anular comportamentos individuais e formas de auto 
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realização, integrando e diferenciando os indivíduos que desenvolvem suas 

potencialidades – um jogo de equilíbrio entre o coletivo e o indivíduo. A educação se 

servia da oralidade, num processo em que todos aprendem e ensinam juntos, permeados 

pelo valor do exemplo, das ações. Os conteúdos a serem ensinados relacionam-se à 

formação de um bom tupinambá, ensinando este a viver nessa sociedade mediante 

aprendizagens sobre o controle da natureza, a relação do homem consigo, com o outro e 

com o sagrado. 

Em entrevista de Aílton Krenak à Revista Periferias, a liderança indígena destaca que a 

educação, antes de pensar em currículos, conteúdos ou em uma agenda de ações, deve 

elaborar os objetivos de condução desse processo, ou seja, o que vai fundamentar a prática 

educacional formativa, baseada em quais fundamentos, voltada para a formação de qual 

tipo de pessoas. A crítica destina-se à estruturação de leis e diretrizes que o Estado 

delimita que podem, em geral, fomentar uma educação formadora de mão de obra pouco 

crítica, individualista e enquadrada de acordo com as demandas do mercado. Algo que 

Paulo Freire também ressalta, quando indaga se a perspectiva educacional junto ao 

oprimido poderá ser bancária ou libertadora, possibilitando a transformação da realidade. 

A educação tinha de ser um ambiente privilegiado para o menino e a menina 

experimentarem isso. “Uma pessoa no mundo é essa potência toda, essa possibilidade de 

interagir com tudo. Não pode ser esse enquadramento da pessoa, do que tem-se [sic] 

insistido em fazer”. (Krenak, 2018, p. 7) 

Um conceito outro é trazido por Aílton Krenak, quando questiona a formação para a 

cidadania que poderia ser complementada ou superada pela formação para a “florestania”. 

Conceito criado por Antonio Alves, poeta, jornalista e cronista do Acre, na década de 

1980, que defende um novo arranjo das pessoas com a natureza, compreendendo que a 

experiência antropocêntrica deve ser questionada, para que se abra espaço para uma visão 

também “florestocêntrica”. 

Cidadania relaciona-se, em geral, com as pessoas que vivem nas cidades e seu conjunto 

de direitos e deveres estipulados e respeitados pelos partícipes dessa organização. Na 

Constituição de 1988, uma das funções da educação é a formação cidadã que se baseia 

nos preceitos estruturados e descritos em tal documento. Em contraponto, se a formação 

do cidadão se aproxima das atividades realizadas nas cidades, nos grandes centros 

urbanos, no concreto e, por vezes, no cinza, tal concepção entra em crise, quando se 

encontra com o verde em seus mais diversos tons possíveis. A pessoa formada para ser 
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cidadã teria os instrumentos para respeitar, defender e vivenciar as florestas? A formação 

cidadã não está ignorando, desse modo, grande parte do que compõe o território 

brasileiro? 

Em suma, a “florestania” propõe outras reflexões de conhecimento, implicando 

diretamente o processo educacional e formativo das pessoas, quando implementa a visão 

do Mundo das Aldeias, dos Povos da Floresta que compreendem a floresta como um 

sujeito, um ser vivente que deve ser respeitado e protegido como qualquer ser humano. 

Em si, a “florestania” quebra com hierarquias e põe em relação de igualdade o ser humano 

e a floresta, na defesa de que o ser humano deve compreender sua dependência em relação 

à floresta. Não existirá floresta sem preservação humana, da mesma forma que não existe 

ser humano sem os recursos da floresta. Essa lógica põe em cheque toda a construção 

produtivista e consumista implantada pelo capitalismo, pois, se compreendido o valor das 

florestas, da manutenção da natureza e da finitude destes elementos naturais, 

inviabilizam-se uma destruição sistemática desses espaços e o uso ilimitado da floresta 

para a produção. 

Pessoas de base “florestanista” são 

(...) pessoas que têm um exercício cidadão dentro da floresta com a 
defesa dos territórios, da floresta, da biodiversidade, da capacidade 
desses povos se articularem e se moverem em amplos espaços, que não 
tem que ser na cidade. É como se estivesse questionando a hegemonia 
das cidades sobre os modos de assentamento, de comunidade, e tem que 
ter mesmo essa resistência da florestania questionando a cidadania 
urbana, porque a tendência dessa cidade urbana é devorar tudo que tem 
em seu entorno e negar a potência de outras formas de ser cidadão. 

A florestania é uma ótima maneira de colocar em questão se as cidades 
é mesmo o melhor lugar para as pessoas cooperarem umas com as 
outras, reproduzir vida e cultura, ou se elas são só consumidores de 
energia, inclusive de recursos naturais porque as cidades sugam tudo 
que está em volta. Para uma cidade existir ela precisa construir Belo 
Monte, pelo menos dizem que precisa. (Krenak, 2018, p. 8) 

Uma experiência de conscientização educativa e literária, organizada por Eliane 

Potiguara em 1980, indica que também a questão de gênero é levada a debate com os 

povos indígenas, quando se forma o Grupo de Mulheres Indígenas (GRUMIN). Eliane 

Potiguara relata: 

(...) já discutíamos a questão da inserção de gênero, o papel da mulher 
na sociedade e, na educação dos filhos, na formação da comunidade, na 
preservação da cultura indígena. Já vínhamos falando disso. Por quê? 
Porque era algo que acompanhávamos desde a época de nossas avós, de 
nossas tias. Elas não tiveram oportunidade de expressar opiniões sobre 
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essas preocupações, justamente porque havia uma repressão. 
(Potiguara, 2012, p. 125In: Munduruku, 2012, p. 125) 

Esse grupo dedicava-se a debater temáticas de gênero, ações educacionais e formação de 

mulheres dentro das aldeias indígenas, utilizando como instrumento educativo a Série 

Cadernos Conscientizadores – Informativo GRUMIN e a cartilha Terra mãe do índio. O 

conteúdo desses materiais continha relações de conscientização política, ainda no período 

de ditadura militar no Brasil, de conscientização para a necessidade de estabelecer direitos 

para a população indígena, reforçando as atividades já iniciadas pelo Movimento Indígena 

na década de 1970. Compreendendo as dificuldades de distribuição e divulgação à época, 

esses materiais conseguiram não se limitar aos potiguaras na Paraíba e perpassaram por 

mãos de jovens e lideranças indígenas em âmbito nacional, auxiliando, assim, a formação 

de uma consciência política e de luta junto a jovens, mulheres e homens. 

O GRUMIN tem por objetivo organizar grupos para pensar “quem somos na história do 

Brasil”, partindo de um exercício de conscientização e politização, além da  

(...) organização de grupos de mulheres indígenas interessadas em 
definir e fortalecer seus papéis, não só na História do Brasil, mas o seu 
papel na comunidade indígena e no seio de sua família que tanto sofreu 
e sofre com as invasões de terras e seus desdobramentos. (GRUMIN, 
1993, p. 5) 

No boletim do GRUMIN de 1993 acessado, verifica-se uma divisão em quatro partes: 

Editorial: Memória de nossos avós; Unidade I: Entendendo os fatos; Unidade II: Olhando 

para nós mesmos; e Conclusão: É hora de mudar. 

A parte Editorial indica os objetivos do GRUMIN e a necessidade de manter os laços com 

as ações de nossos avós, contudo compreendendo as dificuldades da sociedade em que 

vivem no tempo presente, que ainda é conduzida pelos dominadores. Uma introdução 

convocatória para a união de educadores, famílias e mulheres no combate e junção de 

forças para a luta contra o apagamento da memória dos avós, que, para os indígenas, 

significa a luta pela permanência de sua história e sabedoria ancestral. 

Os fatos a serem entendidos na Unidade I destacam a importância de compreender as 

relações de poder manifestas em níveis, tais como: a submissão de povos por outros 

povos; nas relações familiares; na acumulação de bens; dominação dos mares; nas 

relações com os estados e municípios; na discriminação dos índios; nas migrações 

indígenas impostas pela necessidade de sobrevivência; na criação de ricos e pobres; e na 

consciência de que “O Brasil não foi descoberto, foi invadido”, fala de Ângelo Kretã. 
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Tais relações de poder são as fontes criadoras e alimentadoras do racismo, dos conflitos 

e produção de armas, das imigrações, da competição pelo poder e das vaidades do poder 

governamental que desconhecem, e, se conhecem, renegam, as situações de miséria a que 

os povos são submetidos. Camponeses, boias-frias, trabalhadores urbanos e rurais, 

seringueiros, ribeirinhos, favelados, negros, índios, idosos, mulheres, crianças e 

deficientes físicos são os personagens a quem a dor e sofrimento são imputados. A 

acumulação de dinheiro também é identificada como forma de fortalecer exércitos, 

fomentar o racismo, estimular a imigração de pobres para os grandes centros urbanos, o 

poderia do governo e a repressão física e psicológica. 

Partindo dos fatos expressos e, olhando agora para nós mesmos, a Unidade II traz 

questionamentos e reflexões mediante indagações, tais como: Quem somos? 

Relacionando-se com a herança deixada pelos avós, pela cultura, pela terra, assim como 

a herança negativa deixada pelos dominadores, indicando o que é positivo para os 

indígenas (terras, histórias, lendas, línguas, danças, pinturas, força) e o negativo legado 

(paternalismo, distúrbios físicos e psicológicos, escravidão, ódio, competição, opressão, 

desintegração social); O que queremos? – Traz indicações do que é uma vida em 

harmonia nas ações indígenas que se nutrem do RESPEITAR: os avós, o cacique, o líder, 

a cultura, as artes, as tradições, a espiritualidade tribal, a história da origem da vida, a 

ancestralidade, a cooperação, os cemitérios, todo o conjunto da natureza, as mulheres, as 

crianças, a coragem, a terra como cultura, a lealdade, pureza e o amor; É preciso retirar 

essa roupa de invasor antes que morram nossas tradições. Essa roupa não nos pertence! 

(GRUMIN, 1993, p. 20); E qual é nosso futuro? Depois de retirar a roupa imposta pelo 

colonizador que destrói a cultura e constrói vícios dos brancos, como acumulação de 

riqueza, desprezo cultural, individualismo, competição, entre outros, o Movimento 

Indígena defende o combate ao inimigo comum, a união, a conscientização para que o 

futuro se escreva com base nos ensinamentos dos sábios e no seu passado ancestral. 

A educação indígena construída com base nas demandas dos povos indígenas tem seu 

primeiro legado legislativo na Constituição de 1988, que instaura o capítulo VIII Dos 

Índios e delimita o reconhecimento das terras, das culturas, das religiosidades, tradições 

e crenças desses povos. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, institui-se a educação bilíngue e intercultural para os povos 

indígenas com estes objetivos: proporcionar a recuperação da memória, reafirmar as 

identidades étnicas e valorizar a língua e a cultura dos povos; garantir acesso à informação 
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e conhecimentos sobre sociedades indígenas e não indígenas; ter apoio técnico e 

financeiro da união; elaborar os programas educacionais feitos pela comunidade; 

fortalecer a língua materna; criar currículos estruturados em conteúdos culturais da 

comunidade indígena; proceder à elaboração e publicação de materiais e realizar 

programas de formação de pessoas especializadas nas comunidades para trabalhar nas 

escolas indígenas. 

Podem ser resumidas, de forma simplificada, quatro etapas em relação à educação escolar 

indígena: a primeira como modelo catequizador dos indígenas, perpassando do século 

XVI ao século XX, retirando e apagando os saberes dos povos, sendo uma educação para 

o indígena; a segunda é também pensada para os indígenas, de cunho integracionista, 

elaborada por outros e implementada pelo Estado nas aldeias verificadas nos anos 1970; 

a terceira, que se encontra em implementação, associa-se a uma educação escolar 

indígena delimitada, constitucionalmente confirmada nas leis educacionais brasileiras, 

elaborada e feita pelos povos; e a quarta é a de educar os não índios para os saberes, 

culturas e tradições dos Povos das Florestas. Essa última etapa teve força legal com base 

na Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que insere na educação básica nacional a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em todos os 

currículos escolares. Contudo, ainda se verifica uma dificuldade em produção de 

materiais, de formação de professores e aplicação desses conhecimentos nas escolas. 

A Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo elaborou, em 2019, a 

publicação Currículo da Cidade, Povos Indígenas: orientações pedagógicas, apostila 

escrita em parceria com Daniel Munduruku, um dos principais pesquisadores sobre 

educação indígena. Esse material é oferecido para o uso de todos os docentes das escolas 

públicas municipais de São Paulo de ensino fundamental, em que os objetivos são os 

seguintes: romper com elaborações e construções estereotipadas sobre os povos 

indígenas; ensinar o respeito e valorização das diferenças culturais que compõem o 

município, principalmente em relação aos povos indígenas; e identificar o que podemos 

aprender e ensinar com esses povos.  

O material é elaborado mediante a lógica da oralidade, sem aplicação de formas ou 

preceitos academicistas, pondo em diálogo docentes e a cultura indígena. O primeiro 

capítulo destina-se a debater o uso das palavras certas para tratar dos indígenas, e, como 

exemplo, questiona-se a denominação colonizadora de índio, que foi ressignificada pelos 

Movimentos Indígenas, mas que hoje tem como preferência o uso do termo indígena, pois 
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este simboliza uma coletividade, e não somente uma individualidade de índio. Nessa terra 

tinha gente é o segundo capítulo, que trata das histórias indígenas, suas tradições, 

ancestralidades, valor da contação de histórias, tudo sendo elaborado com o olhar dos 

próprios indígenas. O terceiro capítulo debate as distintas visões que contam a história 

dos indígenas no Brasil – Descobrimento? Achamento? Invasão? Encontro? –, levando 

em conta a políticas assimilacionistas e integracionistas, as resistências e o romantismo 

nacional ante os povos indígenas. Pensando de forma local, o quinto capítulo trata dos 

povos indígenas que residem no município de São Paulo, como os territórios Jaraguá, 

Barragem e Guarani do Krukutu e também os localizados em todos o estado. Todos esses 

capítulos põem, ao fim, um Resumo da Oca (em contraponto ao resumo da ópera, 

expressão popular na cultura brasileira), que traz um pequeno texto resumindo o que foi 

aprendido e debatido. Livros, filmes e textos complementares estão disponíveis no 

caderno como indicações de complementação dos estudos. Também são indicadas 

sugestões de atividades, denominadas Criando Piolhos, em que a tentativa é estimular a 

reflexão, criticidade e criatividade ante os temas abordados. O ato de catar piolhos, para 

alguns povos, é um momento de diálogo afetuoso, em que os mais jovens deitam suas 

cabeças no colo de suas mães, tias, avós e outros parentes para aprender lições: 

Educar é como catar piolho na cabeça da criança. É preciso que haja 
esperança, abandono, perseverança. A esperança é crença de que se está 
cumprindo uma missão; o abandono é a confiança do educando na 
palavra; a perseverança é a perseguição aos mais teimosos dos piolhos, 
é não permitir que um único escape, se perca. Só se educa pelo carinho 
e catar piolho é o carinho que o educador faz na cabeça do educando, 
estimulando-o, pela palavra e pela magia do silêncio. Ser educador é ser 
confessor dos próprios sonhos e só quem é capaz de oferecer colo para 
que o educando repouse a cabeça e se abandone ao som das palavras 
mágicas, pode fazer o outro construir seus próprios sonhos. E pouco 
importa se os piolhos são apenas imaginários! (Munduruku, 2019, p. 7 
apud Secretaria Municipal de São Paulo, 2019) 

Pensando ou catando piolhos, identificam-se muitos ensinamentos que os não indígenas 

poderiam inserir nos espaços de educação escolar com os adolescentes e jovens do ensino 

médio, pois a etapa de luta agora se encontra na necessidade de estruturar um currículo 

que também abarque a cultura dos povos originários. 
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CAP3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO PERCURSO HISTÓRICO 

BRASILEIRO E O ENSINO/APRENDIZAGEM DE ARTES NOS IFS 

Este capítulo apresenta o estudo realizado com o objetivo de compreender historicamente 

como se estruturou o sistema de formação profissional brasileira, de que premissas partiu 

e quais formulações contém. Identifica-se que, no Brasil pré-colonial, o trabalho com a 

formação para atividades laborais era compreendido em um sentido diferenciado do 

processo que, na Europa, estabelece um modelo com características pré-capitalistas. Os 

adolescentes e jovens que exerciam atividades nas sociedades indígenas brasileiras 

recebiam, na comunidade e no decorrer de sua vida, um tipo de formação no e pelo 

trabalho, por vezes determinada de acordo com a sua maturidade, o gênero e as 

necessidade dos sujeitos e da coletividade. 

Com a colonização, o ato de trabalhar adquiriu uma dimensão que se confina com esse 

conceito ocidentalmente construído e passou por uma transformação que agora insere 

nessa atividade o exercício de dominação, submissão e escravização sobre os corpos não 

brancos. O trabalhar, verificado antes da colonização, distancia-se da relação orgânica 

entre o ser e sua posição na sociedade indígena. Para os brancos colonizadores, o trabalho 

torna-se uma forma de acúmulo e ganho com o mínimo de exercício físico, realizando 

atividades de mando e exploração dos escravizados. 
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Nesse cenário, é inserida uma falsa dicotomia que marca a educação e formação 

profissional no Brasil: a falsa distinção e separação entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual, que na essência não é mais do que a separação entre trabalho pesado e 

socialmente desqualificado das restantes funções de mando e organização dos lucros 

destinados ao patrão branco. Essa falsa distinção indicaria que os trabalhos realizados 

com carácter manual, uso do corpo e da força humana seriam inferiores aos trabalhos que 

se ligariam ao exercício do intelecto. Essa separação entre corpo e mente no 

desenvolvimento de atividades laborais é em si falsa, sem possibilidade de realizar. Um 

escritor, por exemplo, quando se utiliza de intelecto para elaborar uma obra, necessita do 

exercício manual e do seu corpo para concretizar sua escrita. Da mesma forma que um 

pedreiro, quando constrói uma parede usa de seu intelecto para fazer os cálculos 

matemáticos necessários. Tal separação, quando se relaciona aos modelos educacionais, 

serve para reforçar e manter um sistema de distinção e supervalorização de um tipo de 

ensino elitizado e acadêmico em relação a um mais popular e profissional, de um trabalho 

ante o outro. Justamente nesse contexto, torna-se possível perpetuar relações de poder em 

que os trabalhadores de “atividades manuais” e, consequentemente, seus ganhos, são 

inferiores perante o trabalhador que usaria “prioritariamente” seu intelecto. Compreende-

se que, apenas como um valor de hierarquização de poderes econômicos e sociais, essa 

dualidade e separação entre corpo e mente são possíveis de perpetuar, cumprindo uma 

função ideológica entre os que socialmente são mais ou menos valorizados. Contudo, ao 

longo da história da educação profissional no Brasil, é possível verificar, por meio dos 

modelos discriminatórios ocidentais (ensino acadêmico e ensino profissional) essa 

diferenciação entre trabalho manual e intelectual, que contribui para a implementação de 

uma dualidade formativa como forma de manutenção das estruturas sociais e da 

concentração de poder econômico. Tal dualidade apresenta-se nas políticas públicas de 

formação profissional em que a aprendizagem associada a atividades manuais sempre foi 

destinada aos empobrecidos e as atividades do intelecto eram de domínio dos que tinham 

maiores condições financeiras. 

Um dos desafios deste capítulo é compreender o impacto dessa dualidade formativa na 

história do ensino profissional para a manutenção de uma sociedade hierarquizada e com 

tipos de trabalho atribuído de acordo com a condição econômica e social dos indivíduos. 

Após séculos de colonização e de uma formação profissional que afirmava e preservava 

essa distinção no intuito de manter uma estrutura social hierarquizada, é possível verificar 
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a defesa de outras possibilidades, procurando outro modelo pautado em preceitos 

marxistas acerca de uma educação para os trabalhadores ofertada de forma integrada. 

Alguns exemplos e estudos sobre a formação integrada que chegam ao Brasil têm como 

base as considerações de Marx (2017), Gramsci (2006), Pistrak (2015) e Krupskaia 

(2017), que têm por premissa a defesa de uma educação que seja ofertada de forma igual 

para todos, sem distinção de classe, e permita o desenvolvimento de potencialidades 

intelectuais, manuais, físicas, de forma integrada, visando formar integralmente o ser 

humano. 

O estudo que se realizou tem como base de pesquisa documentos, legislações e 

referências bibliográficas, trazendo um desenho do percurso histórico da educação 

profissional brasileira e dando maior destaque ao nível da formação de segundo grau, 

atual ensino médio técnico, em que a disputa pela oferta de uma formação integrada não 

é sempre posta em pauta. O lócus de destaque da investigação são as Escolas de 

Aprendizes e Artífices (EAA) de 1909, que vão passando por alterações legislativas e de 

configuração educacional e chegando aos tempos atuais como os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em 2008. 

Desde as EAAs, que possuíam uma visão assistencialista sobre a educação profissional, 

até os IFs, que têm por base uma formação integrada voltada para o desenvolvimento 

científico, cultural e tecnológico dos estudantes, foram muitas as disputas, principalmente 

por pressões patronais, sindicais, da sociedade civil sobre os órgãos governamentais e 

legisladores. Esta tese enfrenta e trata, no domínio referido, questões pertinentes, a saber: 

Que modelo de educação e escola de ensino profissional deveria ser seguido, partindo de 

quais fundamentos e de quais interesses econômicos e sociais? Como foram se 

perpetuando, modificando ou se metamorfoseando as propostas de educação profissional 

no Brasil historicamente? 

Entre períodos em que as políticas públicas educacionais intencionalmente se destinavam 

a manter a distinção entre a formação de trabalhadores manuais dos filhos das elites 

intelectuais, passando por tempos de tentativas de integração formativa, as disputas estão 

em constante movimento no Brasil. Destaca-se na história recente maior defesa da 

formação integrada e integral dos sujeitos após o período de mais de duas décadas de 

ditadura militar. No início de debates sobre a escrita de uma nova constituição no fim da 

década de 1980, o tema da educação integrada a ser ofertada nos cursos técnicos 

profissionais é estimulado por entidades da sociedade civil em defesa da educação 
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pública, ante as disputas com o sistema patronal, sistemas educacionais privados e atores 

governamentais que tinham a preferência pela manutenção da ordem vigente nas políticas 

públicas de educação discriminatória. O que foi compreendido por estudiosos brasileiros 

acerca da educação técnica profissional integrada? Como essa perspectiva se apresenta 

em disputa na elaboração das políticas públicas no tocante à educação profissional? Essa 

defesa da educação integrada consegue ter espaço nas escolas técnicas federais? Traz 

alguma alteração para a organização dos cursos? 

Tratando do espaço específico do ensino/aprendizagem de artes, na linguagem das artes 

visuais60, inicialmente se busca tanto compreender quais são as considerações das 

professoras e professores de artes visuais acerca da formação voltada para o trabalho 

quanto identificar que tipo de concepção de trabalho eles consideram. Tratando do espaço 

dos IFs, em que, na atualidade, está em vigor a oferta de cursos na modalidade de ensino 

médio integrado ao técnico para adolescentes em todo o país, pretende-se perceber o que 

esses docentes expõem como consideração sobre a formação integrada, o currículo 

integrado e a participação do ensino de artes visuais nesses cursos. 

Na conclusão deste capítulo, são apresentadas algumas propostas de práticas de 

ensino/aprendizagem em artes visuais realizadas pelos docentes que compreendem o que 

seria um princípio de formação integrada executado por uma atividade de integração 

curricular. 

Os documentos utilizados como base para investigação foram a Resolução CNE/CEB61 

nº 6, de 20 de setembro de 2012, e o Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que delimitam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Tais legislações servem para identificar o que as políticas públicas esclarecem sobre os 

temas abordados: trabalho, formação para o mundo do trabalho, formação integrada, 

currículo integrado e arte. A escuta das vozes dos docentes é realizada mediante a análise 

 
60 Nos IFs existem professores das quatro linguagens da arte (artes visuais, música, dança e teatro) atuando 
em diversos campus. Em geral, cada campus possui somente um docente de arte que leciona com base em 
sua formação específica. No Brasil, as licenciaturas em Arte são divididas pelas linguagens, não há 
licenciatura em Educação Artística. Um longo debate no meio da arte brasileiro é o combate à polivalência, 
ou seja, que um professor licenciado em música trabalhe com artes visuais ou teatro. Em 2017, foi instituído 
legalmente que as quatro linguagens de arte deveriam estar presentes no currículo, contudo a maioria das 
escolas públicas brasileiras tem somente um docente de arte. Atualmente existe uma pressão das direções 
e coordenações para que o docente formado em artes visuais também trabalhe música ou dança, mesmo 
não tendo formação para isso. 
61 Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB), órgãos governamentais 
que deliberam e fornecem pareceres sobre as legislações educacionais da educação básica brasileira e de 
nível técnico. 
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dos textos produzidos por estes e compilados nos Anais dos Encontros Nacionais de 

Professores de Arte dos IFs (ENPAIF), realizados anualmente de 2016 a 2019 e 

organizados pelos IFs de São Paulo, Goiás, Brasília e Paraná. Os textos selecionados 

foram escritos por docentes de artes visuais62 e estão inseridos na linha de práticas 

educativas em arte. 

 

 

 

 

3.1 Premissas e estruturas da educação profissional no Brasil: breve contexto 

histórico 

As sociedades indígenas brasileiras, antes da colonização, possuíam uma perspectiva 

totalmente diferenciada do que seria o ato de trabalhar, qual seria sua influência na vida 

das sociedades e como se pensava algum tipo de formação que auxiliasse as pessoas a 

exercer algum tipo de função na comunidade, tendo por critério de distinção a idade e o 

gênero. O trabalho caracterizava-se como uma parte intrínseca da vida, uma ação humana 

orgânica para a manutenção das pessoas que estavam juntas em determinada organização 

social. Talvez seja até possível contestar se a terminologia e conceito de trabalho 

explicitados por Marx e pelos demais estudiosos do tema poderiam ser aplicados em tais 

sociedades, as quais, em estudos marxistas, seriam consideradas sociedades pré-

capitalistas que exercitariam um tipo de comunismo primitivo de subsistência em uma 

relação de pertencimento, proteção e cuidado com a natureza, realizando práticas de baixa 

exploração dos elementos naturais (em geral vistos por essas comunidades também como 

seres viventes com as pessoas). Tal processo desorganizado pela colonização não 

possibilitou o conhecimento de quais seriam as formas constitutivas dessas sociedades, 

se não houvesse ocorrido a imposição de uma forma social europeia. Contudo, mesmo no 

desafio da manutenção dessas organizações sociais de acordo com seus preceitos, a 

existência desses povos mostrou e demonstra ainda hoje uma configuração diferenciada 

sobre o trabalho, sua concepção e ações formativas. 

 
62 A escolha pela linguagem das artes visuais ocorre devido a minha formação em artes visuais, não tendo, 
assim, conhecimentos teórico-prático para analisar trabalhos sobre outras linguagens. 
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Consciente dos efeitos da colonização e de suas marcas profundas na forma organizativa 

social, política e econômica no Brasil, analisa-se que, nas terras indígenas, sempre houve 

imposições, assimilações e repúdios ao modelo europeu branco, heteronormativo, cristão 

e escravocrata. Tratando do âmbito das relações de trabalho, as imposições ocorreram 

pela forte opressão, submissão e extermínio das sociedades autóctones e, posteriormente, 

da escravização negra. Os saberes indígenas e negros são apropriados pelos colonizadores 

que não possuíam conhecimentos suficientes para lidar com os desafios do novo território 

colonizado. Quilombos, revoltas, fuga dos indígenas e tantos outros movimentos de 

resistência compõem um cabedal de ações de repúdio ao sistema implementado de forma 

bruta, em que o trabalho passava a ser exercido por meio de ações coercitivas e 

extremamente violentas. 

A visão de trabalho, como tripalium63, como um pecado divino do ideário judaico-cristão 

imputado devido à desobediência humana, é exportada pelos colonizadores para as terras 

colonizadas, o que impõe uma grande marca de maculação ao exercício do trabalhar. 

Reforçando esse pecado por meio da força, da brutalidade, do castigo e da servidão, não 

se estranha que, para muitos trabalhadores no Brasil, historicamente, trabalhar se 

configure como um martírio, algo que tem de ser feito para o sustento e sobrevivência 

dos senhores e manutenção do sistema capitalista, por meio dos quais se possibilitam 

poucas formas de realização pessoal (realizações que não estariam ligadas ao consumo 

que o salário proporcionaria). Todos esses elementos tecem os fios históricos do país 

permeado por contradições e movimentos, algumas vezes fluidos, outras vezes brutos, 

ante o exercício do trabalho nessas terras. 

Na colonização predomina uma configuração do trabalho ante uma base pré-capitalista 

exportadora e concentradora das riquezas na metrópole portuguesa e europeia, em que o 

exercício do trabalhar ocorre por meio da exploração de mão de obra escravizada. A 

formação das trabalhadoras e trabalhadores escravizados se dava no e pelo trabalho e 

alguns que demonstrassem interesse de aprendizagem e expedientes laborais conseguiam 

receber algumas instruções técnicas (especialidades no plantio, na construção). Esses 

aprendizes, de acordo com Cunha (2000), eram selecionados por meio de algumas 

características, como força, habilidade, atenção, ou das relações sociais que mantinham 

 
63 Incialmente o tripalium, em latim, era um instrumento composto de três paus com pontas de ferro 
utilizado para poder bater o trigo ou milho e auxiliar na raspagem e coleta dos grãos. Também é conhecido 
como um instrumento de tortura romano. A palavra trabalho, derivada do tripálio, está associada ao 
instrumento de tortura romano. 
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com os senhores, sua lealdade, uso de instrumentos, entre outros. Muitos desses negros 

que exerciam alguma atividade de maior mando perante seus irmãos se elevavam a uma 

condição melhorada, obtinham alguns ganhos e parcos privilégios que influenciavam na 

aquisição de uma postura de assimilados, de defensores do opressor diante do escravizado 

oprimido. O capitão do mato é um retrato dessa característica de mestiços e negros 

assimilados, próximo ao que é apresentado por Amílcar Cabral, e tem como atividade de 

trabalho castigar, caçar e recuperar a propriedade fugida de seus senhores, os corpos 

negros muito similares ao seu. Em geral, a formação e o trabalho destinado aos 

escravizados estavam ligados a atividades braçais, de força, sem acesso à leitura e à 

escrita, ou à instrução que não se relacionasse as suas atividades laborais. 

As escolas-oficinas, criadas durante o período colonial no Brasil (entre 1530 e 1822) e 

concentradas geralmente nos centros mais urbanizados, eram conduzidas por jesuítas e 

nelas se oferecia uma formação profissionalizante para artesãos. Um modelo que se 

baseava em premissas educativas europeias, sendo dirigido preferencialmente ao ensino 

de crianças e jovens – indígenas, negros e mestiços – para o exercício de tarefas 

mecânicas e de manualidade (sapateiro, pedreiro, ferreiro, tecelagem, construção), ou 

aquisição de saberes de cuidado doméstico, ofertado às meninas e alguma formação 

religiosa para a manutenção de um grupo de futuros participantes da igreja. Essas escolas-

oficinas ajudavam a suprir demandas do mercado de trabalho mais especializado na 

colônia, assim como domesticavam e geravam a assimilação de parte de uma população 

catequizada para aceitar, respeitar e valorizar o apoio religioso a eles destinado. Uma 

gratidão que, mais tarde, foi questionada pelos detentores de grande parte do poder 

econômico e de políticos, culminando na expulsão dos jesuítas do Brasil, a par de 

movimentos semelhantes forçados na Europa. 

Dessas duas formas apresentadas de formação profissionalizante, uma envolvendo o 

trabalho escravo e a outra sendo institucionalizada e religiosa, inicia-se um processo 

discriminatório em relação ao trabalho manual no Brasil, que, ao longo dos séculos, fica 

sob a pecha de trabalho desqualificado, feito por pobres, mestiços, indígenas e negros. 

Em uma sociedade onde o trabalho manual era destinado aos escravos 
(índios e africanos), essa característica “contaminava” todas as 
atividades que lhes eram destinadas, as que exigiam esforço físico ou a 
utilização das mãos (...). Aí está a base do preconceito contra o trabalho 
manual, inclusive e principalmente daqueles que estavam socialmente 
mais próximos dos escravos: mestiços e brancos pobres. (...) atividades 
manuais que os brancos livres queriam que ficassem preservadas para 
si. Nesses casos, as corporações de ofício faziam normas rigorosas, 
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impedindo ou pelo menos desincentivando o emprego de escravos em 
certos ofícios. Em decorrência procurava-se “branquear” esses ofícios, 
dificultando o acesso de negros e mulatos ao seu exercício. (Cunha, 
2000, p. 90) 

Aqui se verifica a criação de uma escala do serviço braçal em que algumas atividades 

mais embranquecidas se tornam mais valorizadas e se limita a formação dessa mão de 

obra por meio não da capacidade do aprendiz, mas com base no racismo e pelo maior 

grau de assimilação e subordinação. Germes do racismo estrutural ficam enraizados na 

cultura brasileira, fazendo com que mesmo o trabalho braçal entre em disputa e estabeleça 

hierarquias racistas. Se, na atualidade, a maioria das domésticas brasileiras são mulheres 

negras, isso justifica, como exemplo, a constatação da permanência do preconceito. 

Séculos se passaram com o maior domínio desse tipo de ralação de trabalho imposto aos 

escravizados e indígenas, reforçando, cada vez mais, a hierarquia e distinção social 

consolidada pela separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. O trabalho 

manual, braçal de menor qualidade ou de nível primário, com pouco ou sem ganho, é 

rotulado como algo a ser exercido somente pelos escravizados: realizar construção, cuidar 

das lavouras, colher, extrair metais preciosos, exercer atividades domésticas, passando 

pelos enfezados, ou escravos tigres, que eram responsáveis pela coleta dos dejetos 

humanos nas maiores cidades que não tinham nenhum tipo de saneamento básico. 
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IMAGEM 01 - DEBRET, Jean-Baptiste. Máscara que se usa nos negros. Rio de Janeiro: Museu Castro 

Maya, 1820-1830, aquarela 18,7x12,5. 

 

As atividades braçais secundárias seguem passando por um embranquecimento e 

começam a receber um status mais elevado ante as atividades dos escravizados, os quais 

seriam trabalhadores “livres” exercendo funções que necessitam de alguma formação 

profissional que associa esforço físico e uma demanda intelectual, como é o caso dos 

sapateiros, carpinteiros, ferreiros, fabricantes de medicamentos, planejador de 

construção. O exercício de um trabalho mais relacionado ao intelecto, que exigiria maior 

formação e desenvolvimento das funções cognitivas e cerebrais, são atividades destinadas 

a uma parcela mínima da sociedade colonial branca que detém o poder econômico e 

político: administrar, governar, delimitar políticas, cuidar dos lucros e desempenhar 

atividades de exportação são alguns dos trabalhos destinados aos que possuem o capital 

e os meios de produção. Essa divisão artificial entre trabalho manual e intelectual auxilia 

na manutenção da hierarquia econômica e social no Brasil e implica a implementação de 

modelos educativos profissionais distintos: um para os ricos e o outro para os 

empobrecidos. 

Durante o período do Império (1822-1889), com a fuga da corte portuguesa para o Brasil, 

houve um processo de implementação de indústrias estatais e privadas, a fundação do 

Banco do Brasil, a ampliação de atividades culturais, a formação do Estado Nacional 

(antes fragmentado pelas capitanias) e a organização de um aparelho escolar estatal e 

privado de educação. As ideias ocidentais começaram a adentrar o modo de organização 

social e, nas colônias, sendo entendidas como um meio de acalmar e impedir revoltas 

(evitando, assim, uma revolução aos moldes franceses) contra o Império. A indicação 

volta-se para a oferta de uma instrução inicial para “todos”, a qual já teria como finalidade 

formar para uma civilidade que acate e valorize os moldes aristocráticos e europeus de 

progresso e desenvolvimento. A educação também é entendida como uma forma de ajudar 

a combater a violência existente nas grandes cidades em organização. 

Os jesuítas, mesmo banidos ante a separação entre a Igreja e o Estado, eram os que 

detinham o maior número de escolas de ensino secundário no Brasil, as quais, com os 

anos, iam sendo reorganizadas, tornando-se privadas, confessionais, mas não 

hegemonicamente jesuítas. O ensino superior também teve destaque nesse período, pois 

era necessário formar pessoas qualificadas para determinadas funções de mando. Com a 
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chegada da corte, migraram para o Brasil aproximadamente 15 mil pessoas, muitas das 

quais precisavam exercer uma profissão ou ser formadas para exercer funções no Estado, 

nas indústrias, no banco, nas academias. O Estado novamente reforça a falsa distinção do 

trabalho manual e intelectual, por meio da criação de cursos de ensino acadêmico voltados 

para atender à necessidade dos migrados. A Academia da Marinha, a Academia Real 

Militar, a Academia de Artes, curso de Agricultura, de Desenho Técnico, Química, entre 

outros, são implementados nas capitais, como o Rio de Janeiro e Recife. 

O ensino profissional, nesse período, distanciava-se do ensino secundário acadêmico 

(realizado em poucos colégios ou por meio de atividades particulares individuais 

baseadas nas aulas régias de humanidades) e da educação superior. A profissionalização 

ia sendo separada da formação geral básica. Suas mantenedoras incialmente eram 

associações civis, religiosas, filantrópicas ou estatais. Um dos modelos pode ser 

verificado nas casas de educandos artífices: 

Entre 1840 e 1856 foram fundadas as casas de educandos artífices por 
dez governos provinciais, que adotaram o modelo de aprendizagem de 
ofícios vigentes no âmbito militar, incluindo os padrões de hierarquia e 
disciplina. Crianças e jovens em estado de mendicância eram 
encaminhadas para estas casas, onde recebiam instrução primária – no 
âmbito da leitura, da escrita, da aritmética, da álgebra elementar, da 
escultura, do desenho, da geometria, entre outros – e aprendiam alguns 
dos seguintes ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, 
carpintaria, sapataria, entre outros. Concluída a aprendizagem, o artífice 
permanecia mais três anos no asilo, trabalhando nas oficinas, com a 
dupla finalidade de pagar sua aprendizagem e formar um pecúlio, o que 
lhe era entregue no final do triênio. (Manfredi, 2016, p. 55) 

Essas casas eram mantidas pelo Estado e tinham uma conotação de obra de caridade em 

que as crianças e jovens desvalidos poderiam ter algum tipo de possibilidade formativa e 

de trabalho. Contudo, tais escolas seguiam um modelo disciplinar e disciplinador, que 

tentava impedir quaisquer movimentos de organização social dos empobrecidos e 

também reduzir a violência, a vagabundagem, os furtos, entre outros problemas que 

vinham crescendo com a implementação das grandes cidades não totalmente planejadas. 

Tal disciplinamento pode ser constatado pelas atividades de instrução profissional sendo 

realizadas em arsenais militares e também em oficinas particulares. 

Outra criação foram os liceus de artes e ofícios para a formação primária e profissional 

mantidos por doação de benfeitores e alguns com a ajuda também governamental. Eram 

entidades que ofertavam cursos primários e cursos de ciência aplicada (aritmética, 
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geometria, física, química, álgebra...) e de artes (desenho ornamental, figura humana, 

geométrico, ornamental, arquitetônico, maquinário, naval, esculturas, construção...). 

Em 1830, encontraram-se criadas algumas escolas para meninas com o ensino de prendas 

domésticas, oração, leitura, escrita e das quatro operações matemáticas. Elas eram 

submetidas a um currículo muito reduzido ante a que os homens tinham acesso e sua 

aprendizagem tinha evidente relação com o que o poder masculino europeu considerava 

ser destinado às mulheres, como os afazeres domésticos, cuidados do lar e da família. 

Não eram proibidas de acessar os estudos, mas os estudos oferecidos já as limitavam a 

ser representantes da sacra figura maternal, da mulher do lar, prendada e submissa aos 

mandos do matrimônio. 

Há que se destacar também que alguns desses cursos profissionalizantes oferecidos nas 

casas, nos liceus, nas escolas primárias e nas academias não permitiam o ingresso de 

escravos, mesmo aqueles que porventura já fossem libertos. Os negros não podiam 

participar de escolas nem primárias nem normais, pois existia “um temor constante de 

que os negros viessem a se organizar, e, certamente, o domínio da leitura e da escrita 

poderia tornar-se um instrumento poderoso para essa organização” (Villela, 2016, p. 108). 

Os indígenas também não tinham representatividade nem participação. Não havia a 

abertura para a inserção dos indígenas nesses cursos, do mesmo modo que muitos desses 

povos também não queriam ser inseridos nesse sistema, pois tinham como prioridade 

manter sua cultura e sua forma educacional e social distante das imposições dos brancos. 

De acordo com Manfredi (2016), o Império implementa um caráter assistencialista e 

compensatório para a educação profissional, contribuindo para perpetuar a organização 

social excludente construída no período colonial. O trabalho tenta metamorfosear-se em 

algo digno para envolver a população pobre no exercício de um trabalho artesanal – que 

se afasta do trabalho braçal escravizado e malquisto – e agora é qualificado, com 

aquisição de conhecimentos das letras, da matemática, das ciências aplicadas, das artes e 

da qualificação profissional. 

Com a Proclamação da República Brasileira (1889), o poder das oligarquias agrárias 

ainda é grande, conseguindo aniquilar levantes e revoltas populares, como a de Canudos, 

mas não conseguindo barrar algumas mudanças sociais e econômicas que estavam sendo 

germinadas durante o império. Uma das principais mudanças foi a Abolição da 

Escravatura em 1888, que “libertou” negras e negros de um processo de mais de três 
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séculos de submissão, trabalho forçado e mortes e os inseriu em outro movimento de 

subjugo, passando pela empregabilidade em trabalhos inferiorizados e braçais, 

domésticos, sem acesso à educação e formação profissional. Também se iniciou um 

processo político que visava embranquecer a sociedade brasileira por meio da imigração 

de trabalhadores europeus que traziam saberes mais especializados e principalmente 

ocupavam postos de trabalho nas lavouras de café. 

Com o desenvolvimento e expansão no mundo do trabalho, que demandava agora maior 

qualificação profissional, na Primeira República (1889-1930) se fortaleceram e se 

espalharam sistemas de educação pública, privada, sindical e católica voltados para a 

formação dos trabalhadores. A ação de qualificação profissional voltou-se para um 

público de trabalhadores urbanos das grandes cidades que já iniciavam processos de 

organização entre seus pares. 

É apontado por Cunha (2000) que, em 1889, um grupo de quatrocentos trabalhadores de 

oficinas estatais do Rio de Janeiro escreveu um memorial e o entregou a Benjamin 

Constant (engenheiro e professor em escola militar, considerado como um dos fundadores 

da República) com a indicação de um plano de medidas necessárias para que fosse 

possível a incorporação dos operários na sociedade brasileira. Nesses planos, eram 

consideradas como importantes medidas: salário mínimo, remuneração adicional de 

produtividade, descanso semanal, férias remuneradas, aposentadoria, redução de jornada 

de trabalho para sete horas, tratamento de saúde, acesso a aprendizagem. Essa mudança 

representativa das reivindicações operárias ocorreu justamente por ocasião da 

implementação de empresas produtivas que necessitavam de trabalhadores mais 

instruídos e esse aumento da instrução dos trabalhadores gerava um movimento de 

questionamento sobre o sistema de trabalho por eles integrado. Muitas ideias sobre a 

busca de direitos e melhores condições de trabalho se fortaleceram com a imigração dos 

trabalhadores europeus operários que já haviam experimentado processos de 

reinvindicação e de organização de movimentos operários. Nesse período, surgiram 

movimentos grevistas, principalmente nas atividades industriais. 

Tendo essa problemática como uma das motivações, tentou-se consolidar um tipo de 

educação profissional de contenção enfrentando as duas vertentes: (i) as classes dirigentes 

queriam um ensino que conseguisse apaziguar os movimentos reivindicatórios; e (ii) a 

classe industrial demandava uma educação pública que pudesse emancipar, econômica, 

social e politicamente, os trabalhadores, muito próxima da lógica liberal da formação de 
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uma classe de consumo. A criação das 19 Escolas de Aprendizes e Artífices (EAAs), em 

1909, por Nilo Peçanha tinha por intento atender a tais demandas. 

Ainda com um cunho assistencialista, as EAAs espalhadas pelas capitais do país tinham 

a finalidade de atender meninos, entre os 10 e 13 anos, que fossem desfavorecidos da 

fortuna, sendo o curso primário obrigatório aos não alfabetizados e o curso de desenho 

também obrigatório. Os cursos eram oferecidos no período noturno e o custeio dessas 

EAAs ficava a cargo de estados, municípios, União e associações particulares. Tais 

escolas tiveram um desempenho questionável, pois não conseguiam os professores 

qualificados necessários para lecionar, porque as instalações de algumas unidades eram 

precárias, faltavam materiais e recursos, e os cursos ofertados aproximavam-se mais de 

atividades artesanais (sapataria, marcenaria, alfaiataria dentre outros) do que das atuais 

atividades demandadas pela produção manufatureira, industrial e fabril.  

Questionava-se, à época, também o grande nível de evasão nessas escolas, que podia 

chegar, em média, a 39%, dado constatado pela pesquisa de Santos (2016). Contudo, o 

autor também indica que parte dos estudantes evadidos saíam dos cursos por avaliar que 

já tinham alcançado um grau mínimo de aprendizagem que lhes facilitaria o acesso ao 

trabalho. Por serem oriundos da pobreza, muitos desses jovens viam, na inserção precoce 

ao trabalho, uma forma de manter seu sustento e ajudar os familiares. As escolas 

certamente possuíam seus problemas, mas a forma organizativa social e econômica que 

submetia grande parte da massa de trabalhadores brasileiros à pobreza e miséria cobrava 

seu preço ante as ações educacionais, principalmente em tais escolas que atendiam os 

adolescentes mais pobres. 

É importante observar, neste momento, uma reconfiguração das atribuições dos 

trabalhadores: o trabalho que era disputado e mantido pelos descendentes dos colonos e 

migrantes europeus, com melhor ganho, passava a ser agora oferecido aos mais pobres, 

mestiços, negras, indígenas e negros com alguma qualificação. Se, anteriormente, aqueles 

eram os sapateiros, os marceneiros, profissionais artesanais e afins, agora eles se 

transformam nos operários industriais e fabris mais qualificados e mais bem remunerados, 

elevando, assim, seu status. Grosso modo, poder-se-ia dizer que os mais abastados 

formavam o grupo dos grandes industriais, engenheiros, fazendeiros, médicos, 

advogados, entre outros, que exerciam um trabalho de mando que demandava 

qualificação intelectual particular; o mecânico, o torneiro, o agricultor eram aqueles 

oriundos de uma camada mediana, emergente brasileira e imigrante que chegava a obter 
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uma formação secundária profissional; o peão de fábrica e o trabalhador de atividades 

artesanais são agora os mais empobrecidos que, por vezes, conseguem um ensino 

primário e têm sua formação profissional realizada em escolas assistencialistas ou no 

exercício do trabalho e uma significativa parcela de miseráveis (geralmente eram ex-

escravos e seus descendentes) que não tinham formação profissional nem ensino primário 

e realizavam atividades esporádicas de baixíssimo ganho, como atividades domésticas, 

rurais, entre outras. 

Duas perspectivas do ensino profissional são expostas durante o período da República: 

uma que traz o assistencialismo e a compensação como mote e outra que orienta para a 

dignificação do trabalho que combateria os males da vadiagem e também as ideias 

revolucionárias de movimentos iniciais de trabalhadores. Para Manfredi (2016), é 

possível considerar que a visão de trabalho relacionado ao emprego se expande e começa 

a enraizar no ensino profissional brasileiro que deixa de se resumir a características 

artesanais e vai se associando à produção manufatureira com um viés ainda mais 

capitalista (assalariamento, fragmentação das atividades, trabalhador/consumidor, maior 

valor da mercadoria). 

Na década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, verificou-se que o 

desenvolvimento pretendido para o Brasil passaria pelo aumento da produção industrial 

de larga escala que poderia vir até a substituir o modelo agroexportador que tanto poder 

dava às oligarquias cafeeiras e sofreu um abalo em 1920, durante a grande crise 

econômica. Vale destacar que esse período se localizou entre duas grandes guerras que 

trouxeram demandas para os produtores do sul global, demandas de produtos 

industrializados. O aumento e concentração populacional agora nos grandes centros 

urbanos também são um fator que destaca a alteração de uma sociedade rural e agrária 

para uma sociedade urbana e industrial, que traz consigo a imposição de demandas 

formativas profissionais e melhorias no desempenho dos trabalhadores. 

No Brasil, de acordo com Ianni (1971), de 1930 a 1950, a organização econômica 

estruturou-se mediante uma submissão ao imperialismo europeu e norte-americano, 

exercido pela grande exploração de recursos e remessas dos lucros enviados para o 

exterior. A relação com os Estados Unidos, na época entre guerras, foi estreitando-se, o 

que acarretou o desincentivo da formação de um capitalismo nacional, implementado por 

um sistema mais autônomo brasileiro que, mais tarde, poderia conter a 

internacionalização da economia. 
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Com uma burguesia se tornando cada vez mais internacionalizada e industrial, com os 

lucros exportados, passando pela forte industrialização que tendia a formar uma massa 

trabalhadora mais organizada por meio de sindicatos, esse foi um período de 

oportunidades reivindicatórias para os operários, assim como de assimilações de seus 

movimentos pelas ações políticas. Se, no governo de Getúlio Vargas, os trabalhadores 

organizados conseguiram ter acesso a direitos, como salário mínimo, férias remuneradas, 

jornada de trabalho estabelecida, limitação do trabalho de mulheres e crianças, carteira 

de trabalho, entre outros, também nesse período, algumas confederação e organizações 

de trabalhadores tiveram seu direito de livre organização enquadrado, impondo-lhes um 

necessário vínculo com o Ministério do Trabalho. 

Ademais, nesse período, em 1937, inseriu-se constitucionalmente o debate acerca do 

ensino técnico, industrial e profissional, que reforçou a dualidade do trabalho braçal e 

intelectual. Uma educação estratificada pela classe à qual pertence: 

Art 129 – A infância e à juventude, a que faltarem os recursos 
necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação, 
dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições 
públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber 
uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências 
vocacionais. 
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios 
e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da 
sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse 
dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem 
como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo 
Poder Público. (Brasil, 1937, p. 25) 

 

Ou seja, para as empobrecidas se deve disponibilizar um ensino pré-vocacional 

profissional para que elas, desde seus 10 anos de idade, já aprendam qual serviço vão 

executar. A escola particular destina-se a quem pode custeá-la, separando, assim, os filhos 

da burguesia nacional dos filhos dos trabalhadores. Desse modo, o ensino secundário traz 

consigo a marca da divisão social do trabalho mediante a distinção de classe com base no 

acúmulo de capital que as famílias e estudantes dispõem. 

Dando destaque ao ensino profissional, este, para Santos (2016, p. 217), se divide em dois 

ramos: um que “compreendia a aprendizagem que ficava sob o controle patronal, ligado 

aos Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e um outro ramo que estava 
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sob a responsabilidade direta do Ministério da educação e da Saúde, que era constituído 

pelo ensino industrial básico”. 

Por meio de pressão dos setores patronais organizados na indústria e no comércio, estes, 

com a ajuda governamental, criam o próprio sistema de formação profissional entre 1942 

e 1946, o denominado Sistema S, o qual engloba o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI – serviços de qualificação profissional industrial), o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC – formação para trabalhos na área do comércio e 

serviços), o Serviço Social de Comércio (SESC – lazer e cultura aos filiados) e o Serviço 

Social da Indústria (SESI – uso do ambiente de trabalho para aperfeiçoamento e oferta de 

vagas em suas escolas do ensino básico, superior e pós-graduação). Tal sistema, 

diferentemente do das EAAs, propiciava uma formação instrumental e de qualificação 

profissional aos filhos de uma parcela da classe trabalhadora industrial e comercial. Tal 

sistema, mantido por aportes públicos e pela contribuição dos empregadores e 

empregados das empresas filiadas à Confederação Nacional da Indústria (CNI), atuava (e 

ainda atua) nacionalmente, oferecendo serviços, cursos, atividades recreativas e culturais, 

em sua maioria, pagos. 

Com a promulgação da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, as antigas EAAs foram 

transformadas em Liceus Industriais que se destinavam a ofertar ensino profissional em 

todos os ramos e graus, não se restringindo, assim, ao nível primário ou somente 

profissional. O perfil do alunado também se alterou com a inserção de estudantes de 

outras camadas sociais. Os Liceus Industriais ainda permanecem, sendo administrados 

pela União e passando por mudanças mediante a Reforma de Gustavo Capanema, então 

ministro da Educação e Saúde, que implementou a Lei Orgânica do Ensino Industrial em 

1942, que organizou o ensino de acordo com a seguinte configuração: O ensino primário 

de formação básica geral para crianças de 7 a 12 anos; o ensino médio de 1º ciclo 

diferenciava-se pelo curso ginasial voltado para os futuros dirigentes que iriam seguir 

carreiras superior indistinta; o curso normal para iniciar a formação de professoras; o 

ensino básico voltado para a profissionalização em uma das áreas disponíveis; o ensino 

médio de 2º ciclo, sendo o curso colegial pré-requisito para acesso ao ensino superior, 

normal de segundo ciclo, que concluía a formação básica dos professores que já estavam 

habilitados para lecionar; os cursos técnicos voltados para a formação de um trabalhador 

já especializado que poderia acessar o ensino superior somente se este tivesse relação com 
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a sua área técnica; e o ensino superior, que concentrava a oferta de cursos para as pessoas 

oriundas das classes mais abastadas. 

Assim sendo, os Liceus Industriais passaram por uma reorganização que lhes retirou o 

cunho mais assistencialista das EAAs e os colocou no ramo de educação profissional, da 

formação dos futuros trabalhadores não oriundos mais dos grupos empobrecidos e 

desvalidos. Os cursos profissionais ofertados nos liceus relacionavam-se com as 

demandas locais, contemplando um dos três ramos disponíveis, cujas vagas para esses 

cursos eram destinadas a adolescentes de ambos os sexos, com mais de 13 anos de idade. 

Se o liceu ofertasse cursos do 1º ciclo do ensino médio, seria chamado de escola 

industrial; se ofertasse cursos de 2º ciclo, seria denominado escola técnica. É importante 

salientar que o acesso desses adolescentes ocorre agora por meio de exames de admissão, 

avaliando os conhecimentos adquiridos, ou seja, insere-se um sistema de disputa em que 

maioritariamente os admitidos deixam de ser os mais empobrecidos.64 

A implementação da Lei Orgânica do ensino industrial (Decreto-Lei nº 4.078, de 30 de 

janeiro de 1942) ideologicamente implementou, em sua política, maior distanciamento 

das atividades laborais. Tornando agora mais explicitados os níveis de formação 

existentes e determinando as condições em que o trabalhador era impossibilitado de 

adquirir qualquer outro nível de formação, mesmo se conseguisse chegar ao 1º ciclo do 

ensino médio completando o curso básico, este seria um trabalhador de segundo escalão, 

um trabalhador especificamente vocacionado para atividades essencialmente manuais. Os 

que conseguiam completar o 2º ciclo do ensino médio e se tornavam técnicos possuíam 

maior status e seu perfil mantinha as características daqueles oriundos de classes 

medianas, agora mais intelectualizadas e mais bem formadas, ganhando maiores 

proventos e querendo disputar as vagas no ensino superior (o que não era bem visto pelas 

classes altas). Ou seja, identifica-se, no Estado-Novo, um movimento de manutenção das 

 
64 Neste período, implementa-se uma distinção entre as escolas de aprendizagem e escolas industriais. As 
escolas de aprendizagem, em geral dentro ou próxima das fábricas, relacionam-se mais com a oferta de 
cursos do 1º ciclo do ensino médio, para menores que já trabalhavam, não tinham completado 
necessariamente o ensino primário, necessitavam de formação profissional e eram mantidos pelos 
empregadores, com menor carga horária de trabalho sem prejuízo salarial, e os cursos eram de quatro anos 
e tinham uma parte profissionalizante e outra de educação geral. As escolas de aprendizagem, do aprender 
em serviço, aproximavam-se do modelo do Sistema S, que, por vezes, era até executado por suas unidades. 
As escolas industrias destinavam-se a menores que já haviam completado o ensino primário e não eram 
trabalhadores, mas iriam receber uma formação industrial mais aprofundada. Os Liceus Industriais 
aplicavam esse tipo de formação. 
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estratificações sociais reforçado pelo modelo educacional implementado pela União e em 

destaque na formação dos que vivem do trabalho. 

A queda do Estado-Novo (1946) e a reintrodução do país em um processo mais próximo 

da democracia acarretam algumas implicações para a educação profissional e seu sentido 

formativo. Alguns resquícios do sistema educacional estado-novista permaneceram. 

Contudo, com a reabertura do Congresso, foi possível também implementar algumas 

alterações. Nesta etapa, introduziu-se uma perspectiva mais liberal de educação, 

retomando preceitos de Anísio Teixeira (que toma como um dos seus fundamentos 

escritos de John Dewey), que tenta inserir a educação profissional num contexto de maior 

equivalência ante o ensino médio de 2º ciclo colegial. A aprovação da Lei nº 1.076, de 31 

de março de 1950, também conhecida como lei da equivalência, oportunizou que os 

estudantes oriundos da educação técnica de 2º ciclo optassem por fazer um curso superior 

que não teria necessariamente relação com a sua formação técnica de base, promovendo 

um ensino secundário mais articulado e menos direcionado à profissionalização pré-

matura. Em 1959, os Liceus Industriais foram denominados como Escolas Técnicas 

Federais (ETF), que conseguiram maior autonomia em sua gestão e na organização 

didática de seus cursos. Essas ETF também são reconhecidas nacionalmente como 

estabelecimentos de excelência em relação ao ensino técnico de segundo grau, devido à 

sua trajetória longeva e, nesse período, já eram consideradas escolas de classes medianas 

e algumas aproximações com a elite, tendo seu acesso feito por meio de processos 

seletivos concorridos. 

No que se refere aos cursos de ensino médio de 1º e 2º ciclos, seguem-se algumas 

distinções. Aos cursos de 1º ciclo, que anteriormente já era associado a uma das linhas de 

formação profissional (industrial, comercial e agrícola), agora se torna uma etapa de 

formação geral voltada para a ampliação de fundamentos culturais, exploração de 

aptidões, orientação para a escolha profissional, iniciação a atividades produtivas, 

conhecimento do papel da ciência e tecnologia, entre outros. Uma segunda ramificação 

do 1º ciclo ocorre na oferta de cursos de aprendizagem profissional mais direcionados 

àqueles que adquirem saberes já nas fábricas, ou sendo limitados aos estudos de uma 

profissão específica. Enquanto os cursos industriais eram mais politécnicos, com 

aprendizagens de forma mais diversificada e mediante a vocação de algumas habilidades 

técnicas, os cursos profissionalizantes se caracterizavam pela formação monotécnica, 

voltada mais diretamente para a formação de mão de obra. 
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Algumas das alegações para que o ensino industrial secundário em 1959 se alterasse 

foram identificadas por Cunha (2005): controlar a precocidade dos estudantes à escolha 

de uma profissão, para que esse tipo de educação fosse mais direcionado para a descoberta 

de vocações profissionais; ser necessária a extinção do curso industrial básico que 

fortalecia a precocidade de escolha; e direcionar ao Sistema S a excelência em formação 

profissional. 

A prerrogativa seria conseguir caminhar para um ensino ginasial único com a 

especialização técnica sendo feita no 2º ciclo, em que a finalidade seria oferecer uma 

educação geral para todos que fosse flexível para não profissionalizar os estudantes 

precocemente e aproximar a formação geral da formação técnica mediante as descobertas 

vocacionais dos alunos. São apontadas três razões para esta proximidade: 

Primeiro, seria um imperativo de justiça social em uma sociedade 
democrática, pois haveria uma formação básica comum a todos. 
Segundo, seria retardada especialização, deixada para o 2º ciclo, 
conforme os ditames da psicopedagogia. Terceiro, haveria uma 
desejável adequação às necessidades industriais, demandando 
trabalhadores altamente qualificados (de nível correspondente ao 2º 
ciclo) e outros sem qualificação especial (correspondentes aos níveis 
primários de 1º ciclo). (Cunha, 2005, p. 167) 

Ou seja, mesmo que a premissa inicial destaque a justiça social a ser promovida por meio 

da educação, as legislações, por fim, ainda persistem em promover uma segregação da 

formação generalista na formação profissional. Para os filhos e filhas dos trabalhadores, 

o ensino poderia restringir-se à aprendizagem profissional como conclusão formativa, 

pois eles teriam como prioridade trabalhar e ajudar financeiramente em casa. Para esses 

jovens, a possibilidade de fazer um curso de 2º ciclo que demandava testes para aceitação 

tornava-se um desejo distanciado pela forma organizativa educacional, social e 

econômica brasileira. E, mesmo que para alguns que conseguissem concluir seus estudos 

de 2º ciclo, e agora com a possibilidade de fazer cursos superiores relacionados a qualquer 

área, sendo necessário somente ultrapassar a concorrência, a conquista mais se 

aproximava de uma batalha árdua. Os alunos que faziam seu colegial secundário já eram 

os que tinham acesso a uma educação acadêmico-generalista ampliada que facilitaria sua 

inserção em cursos superiores, e os que faziam cursos técnicos não. Assim se verifica que 

o ensino superior continua sendo destinado a uma parcela ínfima, o ensino técnico 

gratuito a pouquíssimos, o ensino ginasial a poucos e a aprendizagem profissional àqueles 

que conseguem pagar sua formação. A maior parte da população ainda seguia recebendo 
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sua formação profissional de forma familiar, com conhecidos “mestres” e no ato de 

trabalhar (principalmente os trabalhos relacionados a manualidade). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024/1961 ainda demostra uma 

perpetuação e segregação formativa, mas tenta flexibilizar mais o acesso dos estudantes 

do ensino profissionalizante para o ensino secundário, assim como do ensino técnico para 

o ensino superior. Dados trazidos por Santos (2016) indicam que a maioria das matrículas 

no ensino médio de 2º ciclo (1.129.421 matrículas) era feita nas capitais, das quais 50% 

eram em cursos de colegial secundário, 45% no normal (formação de professores) e 

comercial e somente 5% nos cursos industriais e agrícolas. Ou seja, a formação dualista 

destacava-se com a grande valorização do ensino generalista ante a educação profissional 

entendida como uma formação manual. 

Justamente nos anos de 1950, começavam também a ser inseridas ideias em relação à 

teoria do capital humano (TCH), que voltava a educação para um aspecto mais próximo 

das relações do capital, de compra de conhecimento para venda deste no mercado de 

trabalho. É importante ressaltar essa ideologia, pois, mediante seus princípios, muitas 

alterações educacionais seriam propostas e inseridas nas políticas públicas de educação 

técnica. 

O estudo parte de pesquisa realizada por Frigotto (2010) sobre a temática que traz 

inicialmente considerações acerca da teoria do desenvolvimento que baseia as ações da 

TCH. A teoria do desenvolvimento preconiza a necessidade da produção ante todas as 

demais existências, a produção e transformação de tudo que for possível em mercadoria, 

aumentando taxas de acumulação, e o progresso ocorre por meio do desenvolvimento, da 

extração progressiva do capital e do lucro. A propagada separação entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos reforça a ideia de superioridade intelectual produtiva 

diante da inferioridade manual, ou seja, separa-se o mundo pelos que desenvolvem 

tecnologias, produzem e consomem, produzindo e reforçando as desigualdades. Assim 

são afirmados aspectos da divisão internacional do trabalho em que os países periféricos 

do sul global seriam os produtores e consumidores das tecnologias concebidas pelo 

desenvolvimento tecnológico do norte global. 

Ao partir dessa teoria, a educação começa a ser identificada como “uma educação como 

produtora de capacidade de trabalho, potenciadora de trabalho e, por extensão, 

potenciadora da renda, um capital (social e individual), um fator de desenvolvimento 
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econômico e social.” (Frigotto, 2010, p. 26). Ou seja, defende-se aqui a concepção de 

que, por meio da educação, seria possível conseguir ascender econômica e socialmente 

em face da disponibilidade do sujeito. Essa concepção ideológica indica que, pelo 

desenvolvimento individual, as estruturas poderiam ser alteradas, escondendo, assim, a 

imobilidade que as estruturas econômicas perpetuam. A desigualdade poderia ser 

“corrigida” pelo acesso à educação e esforço individual. Um falseamento da realidade e 

das conexões entre educação, trabalho, ascensão econômica e social. 

O conceito de capital humano é estabelecido mediante discussões e bases determinadas 

por T. Shultz (prêmio Nobel de economia em 1979) sobre a relação entre educação e 

crescimento econômico e quais seriam os nexos entre o crescimento de um país com o 

desenvolvimento educacional existente. A estruturação do conceito e da teoria seria fruto 

das contradições em que o sistema capitalista, já em processo de enfraquecimento, se 

utiliza de uma dissimulada retórica, para escamotear suas deficiências e os consequentes 

problemas e discriminações sociais que ele constrói. Uma das correlações estabelece que, 

quanto mais o sujeito investe em sua formação desenvolvendo mais habilidades e 

competências, maior a possibilidade de ele adquirir rendas maiores. Com base nessa 

teoria, professoras e professores doutores deveriam ser os trabalhadores mais bem pagos 

devido à sua grande aquisição de conhecimentos, anos de investimento educacional e alto 

grau de qualificação. 

Embasado no conceito de capital humano, Frigotto identifica: 

O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir 
um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de 
determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume de 
conhecimentos que funcionam como geradores de capacidades de 
trabalho, e consequentemente, de produção. De acordo com a 
especificidade e complexidade da ocupação, a natureza e o volume 
dessas habilidades deverão variar. A educação passa, então, a 
constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar 
economicamente as diferenças de capacidade de trabalho e, 
consequentemente, as diferenças de produtividade e renda. 

O conceito de capital humano – ou mais extensivamente de recursos 
humanos – busca traduzir o montante de investimento que uma nação 
faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais 
futuros. Do ponto de vista macroeconômico, o investimento no “fator 
humano” passa a significar um dos determinantes básicos para o 
aumento da produtividade e elemento de superação do atraso 
econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se no fator 
explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 
consequentemente, de mobilidade social. (Frigotto, 2010, p. 51) 
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A TCH, mediante a premissa de desenvolver o capital humano, reduz a educação a algo 

relativo ao seu teor econômico, tanto das instituições (rankings com listagem de melhores 

escolas) quanto dos estudantes (diplomas renomados como etiquetas de grife). Ela 

também ajuda a reforçar a premissa de que a educação seria uma alavanca para a melhoria 

da condição econômica do indivíduo, fazendo com que este tenha algum tipo de 

mobilidade social. Tudo que se relaciona ao educacional ficaria assepsiado de debates e 

análises críticas políticas, sociais, éticas, resumindo-se ao que o mercado demanda de um 

profissional e às conquistas materiais e sociais que o estudante alcançará por ter comprado 

esse produto.  

O mercado demanda qual deve ser a formação, as habilidades e competências a serem 

adquiridas, dando maior carga utilitária ao educar, reduzindo-o a um tipo de prática de 

distribuição de tecnologias e procedimentos instrumentalizados que também estabelecem 

como ponto de avaliação a perspectiva da meritocracia, da competitividade e da 

responsabilização por sucessos e fracassos. Se a educação parte da TCH, ela está 

voltando-se para a formação do homo economicus, que é fruto do sistema capitalista 

associado a uma educação burguesa, que cria o homem-objeto, descrito por Freire, em 

que habilidades como reflexão, ética, criticidade não precisariam ser desenvolvidas, pois 

o necessário seria a faculdade da competitividade, individualismo e egoísmo. 

Essa teoria escamoteia o papel segregador que o ensino comporta e desconsidera as 

condições de aprendizagem de um resultante do seu histórico social, enquadramento 

familiar e acesso à informação. 

Outro enfoque importante para essa teoria relaciona-se ao aumento do valor do saber 

diplomado, certificado ante o saber experienciado, construído ao longo da vida de 

trabalho das pessoas. Muitas escolas profissionalizantes conseguem seu lucro em torno 

da fábrica de certificação, uma demanda imposta pelo mercado que, consequentemente, 

cobra do trabalhador a comprovação de seu saber. A falta de comprovação das 

qualificações e a falta de experiência (principalmente para os mais jovens) são fatores que 

apresentam empecilhos para conseguir uma vaga no mercado de trabalho formal. 

Recorda-se que o mercado de trabalho não funciona mediante uma verdadeira livre 

concorrência, mas infestada por pressões sociais e intromissões dos mais poderosos nos 

critérios de escolha e de promoção, assim como mantém laços de parentesco e fortalece 

nepotismos. Essa é outra forma de dissuasão usada pela TCH, pois o que se constata após 

um período de walfare state nos países do norte global, da exploração dos países do Sul, 
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dos movimentos de libertação na África, do desenvolvimento tecnológico e da aplicação 

de políticas neoliberais é uma diminuição dos postos de trabalho e precarização das 

condições do trabalhador. Assim sendo, exige-se do trabalhador uma qualificação não 

como elemento de barganha real para conquistar uma vaga de trabalho, mas como fator 

de impedimento, de breque, de contenção de um número cada vez maior de trabalhadores 

que procuram trabalho num mercado que precisa de menos trabalhadores. 

A política educacional implementada durante o período de ditadura militar no Brasil teve 

como características o uso de grande poder repressivo contra movimentos estudantis, a 

proporção de um aumento de ações privatistas na educação, uma exclusão de grande parte 

da população empobrecida das escolas públicas, a desmobilização de ações realizadas 

pelos professores, o contingenciamento de recursos para as universidades públicas, a 

estagnação de número de vagas universitárias e uma reforma prejudicial ao ensino 

superior, e, no âmbito do ensino técnico, a implementação da obrigatoriedade deste em 

todas as escolas de nível médio. 

Com o apoio de acordos firmados entre o Ministério da Educação e Cultura com a Agency 

for International Development estadunidense (MEC-Usaid), apresentando demandas para 

a educação, assim como os empresários e entidades patronais, o ensino técnico instala-se 

com uma característica de atender apenas às demandas dessas entidades. A intenção volta-

se para diminuir o caráter mais generalista do ensino médio e implementar uma 

instrumentalização profissional para todos os jovens que, de acordo com governo, teriam 

menos tempo de pensar em política se estivessem exercendo uma profissão. 

A reforma proposta para o ensino médio implementando compulsoriamente o curso 

técnico teve como um dos panos de fundo a necessidade identificada pelo regime 

ditatorial de refrear as ações dos estudantes universitários contra o governo. A década de 

1960 apresentou uma erupção de movimentos estudantis pelo mundo com pautas e 

reinvindicações diversas. No âmbito brasileiro, a luta era para aumentar vagas nas 

universidades públicas e maior investimento nelas, para que a qualidade do ensino 

pudesse ter maior destaque. Também eram significativos os protestos que contestavam o 

regime e traziam agitações indesejadas para os militares, culminando no Ato Institucional 

nº 5, que acabava com as liberdades democráticas no país. 

Como um modo de refrear tais demandas, utilizava-se o ensino médio que, de acordo com 

o então ministro da Educação Roberto Campos, serviria para atender a maioria da 
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população, deixando o ensino superior para uma minoria da elite brasileira. A 

profissionalização levaria a uma redução da procura por vagas em universidades. 

Novamente o debate aqui se concentra na escolarização de parcela da população brasileira 

composta pelas classes medianas e pelas classes altas. Nas décadas de 1960 e 1970, um 

terço da população brasileira, maior de 15 anos, não era alfabetizada, e os homens 

estudavam, em média, 2,4 anos durante sua vida, mulheres 1,9 ano e os negros 0,9 ano.65 

Ou seja, apresenta-se aqui a formação compulsória técnica para uma parcela da população 

da classe mediana que está em busca de status e melhores condições de trabalho, partindo 

do acesso a estudos universitários. 

Nas palavras de Valnir Chagas (In: Piletti, 2018, p. 215), membro do Conselho Federal 

de Educação: “Para todo tipo de aluno dos meios pobres, amadurecido precocemente 

pelas dificuldades da vida, a iniciação antecipada numa atividade produtiva será mal 

menor, decerto, que um acréscimo de estudos gerais cuja função se perderá e cuja 

utilidade ele não poderá perceber”. 

A reforma promovida pela Lei nº 5.692/71 altera o ensino de 2º grau, tornando-o 

obrigatório, com duração de quatro anos e exclusivamente profissionalizante com a 

formação de auxiliar técnico, sendo realizada em três anos, e a de técnico, realizada em 

quatro anos. Para o ingresso na universidade, só poderia candidatar-se quem tivesse 

obtido um desses níveis e fizesse o processo do vestibular. Como justificativa para a 

implementação dessa reforma, foram propostas duas premissas de acordo com Cunha 

(2005): a terminalidade e a frustração. A terminalidade voltava-se para a necessidade de 

que, ao fim do ensino secundário, os estudantes vissem alguma utilidade nesse nível de 

estudos, ou seja, tivessem adquirido uma profissão e pudessem exercer um trabalho, não 

sendo necessário chegar aos estudos superiores para se manter. Uma premissa 

questionável, pois, como assinalado, a maioria dos estudantes secundaristas não se 

encaixavam no perfil socioeconômico de baixa renda, que necessitavam de um trabalho 

de forma emergencial para sua subsistência ou de familiares. A obrigação de finalizar os 

estudos secundários relacionava-se com a demanda de acesso universitário que poderia 

oportunizar a eles melhor trabalho, com mais rendimentos, nos empregos de carreira nas 

entidades públicas, ou na continuidade de trabalho de familiares (advogados, médicos, 

 
65 Estudos do Inep-MEC – Estatística da Educação básica no Brasil. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/ 
/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486988 
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engenheiros, entre outros), conseguindo, assim, manter seu status socioeconômico e – 

quem sabe? – até ascender. 

A frustação ocorreria pela falta dessa terminalidade identificada. Como muitos estudantes 

terminavam o anterior ensino médio geral e não conseguiam passar nos vestibulares, eles 

se sentiriam frustrados pela derrota e também por não terem adquirido nenhuma formação 

profissional. Não se põe aqui em causa a demanda existente e reivindicada pelos 

estudantes: a necessidade do aumento de vagas em estudos universitários. Também não 

se questiona que, no Brasil, a formação profissional estava aliada a uma perspectiva de 

trabalhador braçal no imaginário da época e, assim sendo, não ajudaria na manutenção de 

uma condição existente de classe mediana. Compreendendo esse contexto, é identificável 

que justamente essa classe se levantou contra a execução da lei. 

Outras problemáticas foram encontradas, tais como: a falta de estrutura de escolas 

públicas e particulares para a oferta dos cursos que não tinham laboratórios, maquinário, 

docentes formados, entre outros;, a escolha de cursos desligados das demandas da 

indústria e mais voltados para o setor de serviços porque faltava estrutura e algumas 

escolas privadas e públicas burlavam a lei e continuavam a oferecer cursos com maior 

base de ensino geral; e as Escolas Técnicas Federais (ETF) que contavam com melhor 

infraestrutura para os cursos, quando se tentou implementar uma cobrança de anuidade 

que foi fortemente rechaçada pelos alunos. 

Sobre as Escolas Técnicas Federais (ETF), é importante destacar: 

O fato de essas escolas terem sido usadas como paradigmas de ensino 
profissionalizante custou caro a várias delas. Paradigmas de difícil 
reprodução pelos colégios, tanto públicos quanto privados, elas foram 
procuradas para estabelecer convênios com esses colégios, pelos quais 
deveria fornecer a parte especial do currículo das habilitações próprias 
do setor industrial. Com isso, a clientela dessas escolas industriais 
cresceu muito, pois além dos seus alunos, passaram a atender, também, 
os de colégios públicos e privados. Esses convênios foram legitimados 
pelo próprio texto da lei, que recomendava a cooperação entre as 
escolas e a montagem de centros interescolares. Em contrapartida, em 
alguns casos, os alunos das escolas técnicas passaram a frequentar aulas 
das disciplinas de cultura geral nos colégios públicos. Onde isso 
ocorreu, provocou profundo desagrado entre os professores das escolas 
industriais: os das disciplinas da parte geral viam sua importância 
progressivamente diminuída; os das disciplinas da parte especial viam 
sua carga horária aumentada. Ademais, alunos de escolas técnicas 
foram utilizados, improvisadamente, como professores da parte 
especial do currículo, em certos estados, acarretando novos problemas 
pedagógicos e disciplinares. (Cunha, 2005, p. 196) 
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Aqui se identifica um paradigma que, de forma pendular, será perpetuado ao longo da 

trajetória das ETFs até sua atual configuração em Institutos Federais (IFs), que é o da 

implementação de escala de valor entre o ensino básico e o ensino técnico, questão que 

será apresentada mais adiante. Tais escolas são consideradas como ilhas de referência nos 

estados (a maioria dos estados, à época, só possuíam de uma a três unidades), o que lhes 

rendeu também uma percepção social de que, nas ETF, o ensino era de qualidade, 

elevando seu grau de aceitabilidade pelas classes medianas e altas e sendo, cada vez mais, 

disputadas suas vagas. Nos centros urbanos, os estudantes dessas escolas também 

obtinham grande êxito no acesso aos cursos superiores. 

Verificando todas as problemáticas e insatisfações oriundas dessa alteração educacional, 

a legislação foi, em 1975, reavaliada e compreendeu-se que seria inviável transformar 

todas as escolas secundárias em escolas técnicas por causa do aumento de gastos, da 

formação técnica que poderia viciar o profissional, do pouco atendimento às demandas 

do mercado e do necessário investimento tecnológico e maquinário, entre outros. Assim, 

alterou-se a concepção de educação profissional técnica, aproximando-a de algo mais 

relacionado ao profissionalizante, em que os estudantes iriam aprender noções mais 

básicas sobre o trabalho, mais flexível, adquirindo habilidades que poderiam ser 

aproveitadas em diversos tipos de emprego. O currículo alterou-se, aumentando a carga 

horária das disciplinas gerais e diluindo as atividades da parte profissional, sendo possível 

até dividir o curso em duas partes distintas de obrigatoriedade de conclusão pelos 

estudantes. Trata-se de uma distinção entre a formação profissional voltada para o 

mercado de trabalho e a educação para o trabalho, que articularia a formação geral com a 

valorização do trabalho e aquisição de habilidades tecnológicas. Essa formação geral para 

o trabalho atendeu às demandas das escolas privadas, principalmente as que atendiam 

setor de renda alta, que não estavam interessadas em ter formação profissional, e sim 

alcançar estudos superiores. Em 1983, os estabelecimentos de ensino de segundo grau 

ficaram desobrigados de ofertar o ensino profissional compulsório. 

 

 

3.2 Redemocratização no Brasil: disputas na política pública do ensino profissional 

Ao fim de um período composto por mais de duas décadas de ditadura militar no Brasil 

(1964-1985), iniciou-se um tempo de transição para uma lenta, gradual e segura – 
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expressão apresentada pelo general Ernesto Gaisel para caracterizar um abrandamento da 

repressão – reabertura do país para o processo de democratização. Com a derrota da força 

popular e de seu movimento das Diretas Já, o primeiro governo civil brasileiro é eleito 

indiretamente por meio de um colégio parlamentar. Esse foi um tempo de tensões, 

acomodações e ajustes para que a democracia retomasse suas atividades no território 

brasileiro. É sabido que, durante essa transição, muitos benefícios foram dados aos 

militares, principalmente com a anistia deles ante as torturas e mortes provocadas pelo 

regime. Diferentemente de alguns países vizinhos, como a Argentina, no Brasil foram 

propiciados mais elementos de apagamento com poucas investigações ou acertos de 

contas entre familiares, parentes de vítimas de tortura e morte pela ditadura. Não se 

verificou, em terras brasileiras, uma força coletiva das Mães da Praça de Maio ou 

investigações e condenações no combate aos crimes da ditadura, nem muito menos a 

perpetuação da memória histórica e social dos tempos ditatoriais, como existem nos 

espaços de Memória e Direitos Humanos espalhados pela Argentina. 

Na história brasileira, em momentos de eminência de qualquer convulsão social, a 

tendência da burguesia política e econômica direcionava-se para tentar apaziguar os 

ânimos e, de forma manipuladora, retomar o controle do poder pelos de cima. As 

negociações para que se acalmasse a revolta popular eram feitas por meio de acordos de 

gabinete, com pouca escuta das vozes populares, delimitando um cálculo de menor perda 

possível para os de cima. 

Tais constatações permitiam questionar a efetividade de uma democracia no Brasil e 

indagar se esta, em algum momento, teria realmente sido instaurada neste país. Se a 

democracia é um modelo de governança em que o povo exerce o poder, torna-se possível 

questionar a aplicação desse sistema no Brasil, pois grande parcela da população 

brasileira nunca teria tido verdadeiro acesso aos poderes democráticos, para além de seu 

voto (por vezes também manipulado e extorquido pelas elites, num processo 

popularmente conhecido como voto de cabresto). 

Durante o período da redemocratização (desde 1985), verificaram-se elementos dessa 

disputa no território educacional público, especificamente na formação que deveria ser 

destinada aos trabalhadores e futuros trabalhadores. Duas forças podem ser destacadas 

nessa disputa da redemocratização: força econômica e a força política. Expressando quais 

seriam as demandas dessas forças, são identificáveis as tensões existentes entre elas na 

disputa pela inserção de suas concepções e premissas nas leis educacionais. 
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A força econômica pautava suas ações para que o gasto do Estado com educação pública 

fosse sempre reduzido, deixando para a iniciativa privada esse grande bolo de recursos 

ser captado pelas escolas privadas. O pensamento era voltado para a linha neoliberal de 

educação, em que o aprender/ensinar se configurava como mais uma mercadoria a ser 

distribuída no mercado de acordo com o bolso de cada um, entendido como mero 

consumidor. Se a condição de maior riqueza fosse apresentada, a escola seria a de grande 

prestígio social e oferta de serviços exclusivos para pais e alunos. Sendo a condição de 

classe média, o dilema girava em torno da possibilidade de comprar o melhor sistema 

educacional de acordo com as posses, sonhando com as escolas Vips, podendo custear as 

escolas médias e temendo aproximar-se das escolas para pobres. E as escolas para pobres 

eram a escola do bairro, com uma mensalidade barata, que oferecia o serviço que fosse 

possível com os ganhos adquiridos. Uma ilustração do que é uma escola para ricos e outra 

para pobres já foi sinalizada por Paulo Freire66 como modelo burguês educacional. 

O que se pretendeu foi aproximar o modelo de mercado dos sistemas de ensino público, 

inserindo a padronização (apostilas, manuais, materiais que podem ser aplicados em larga 

escala); a testagem padronizada em larga escala – discurso reforçado posteriormente nos 

anos 2000 pela aplicação mundial do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos 

(PISA), organizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e apoiado pelo Banco Mundial; a construção dos rankings escolares, 

identificando as “melhores e piores” escolas; o uso de voucher, que serve como poder de 

barganha do estado e dos pais, para que as escolas obtenham recursos; ao fim, a 

mcdonaldização das escolas, assinalada por Pablo Gentili (2008). Essa prática, já aplicada 

nos Estados Unidos, é analisada por Diane Ravitch (2011), revelando a série de impactos 

educacionais e sociais negativos do modelo de padronização, rankings e do modelo de 

mercado para a educação pública. 

A força política é composta de espectros diversificados que representariam as demandas 

sociais para a construção de políticas públicas educacionais. A redemocratização rompeu 

a estrutura bipartidária existente nos tempos de ditadura militar e possibilitou a abertura 

de um debate mais heterogêneo acerca das políticas. Durante a ditadura e após sua longa 

existência, partidos foram criados e legalizados, podendo atuar e pleitear cargos nas 

disputas municipais, estaduais e federais. Algumas legendas partidárias foram usadas para 

 
66 Referência: FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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atender e incluir políticos oriundos da ditadura militar – como o Partido da Frente Liberal 

(PFL); outros que participaram da ditatura como oposição formaram o Partido 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e demais partidos de representação; a 

esquerda como Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores 

(PT). 

De acordo com Ghiraldelli JR. (2015), todos elaboraram suas propostas para a educação 

brasileira, trazendo perspectivas distintas. O PMDB, sem ter inicialmente uma plataforma 

unificada para a educação, contou com experiência de alguns membros de gestões 

anteriores em estados e municípios para elaborar sua proposta. Liderados por Guiomar 

Namo de Mello e Neidson Rodrigues, a sua proposta teve como característica uma 

percepção de centro-esquerda, pensando numa educação mais democrática, mais popular, 

com a participação da sociedade, a criação de comissões municipais e uma defesa da 

escola pública.  

O PDT no governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro (1983-1987/1991-1994) conferiu 

uma experiência exitosa dos Centros Integrados de Educação Popular (CIEPs) que 

ofertavam educação pública, gratuita para os pobres cariocas, tendo por base uma 

educação popular e como base de fundamentos as premissas de Darcy Ribeiro. Contrário 

ao que se denominava pedagogias desvairadas, Darcy Ribeiro tecia críticas acerca da 

educação verbalista, decoreba, mandonista, expandida pela mídia em videoaulas, 

professor tecnicista, entre outros.  

O PT destaca o combate às práticas privatistas da educação nacional, questiona o baixo 

salário pago aos docentes, o reduzido número de vagas e traz como propostas: ampliação 

da rede de ensino, ampliação de verbas, aumento do número de creches, redução da 

repetência e evasão, políticas para a remuneração dos educadores, merenda escolar, 

ampliação de vagas em cursos noturnos para trabalhadores, garantia de ensino público 

gratuito em todos os níveis, democratização do ensino universitário, participação 

democrática por meio de conselhos populares. As bases de fundamento para a escrita do 

projeto petista são as considerações de Paulo Freire e Florestan Fernandes, pensando 

acerca de uma educação libertadora e politizante. 

Nesse espaço de disputas entre poder econômico e poder político-partidário, com a 

eleição indireta para presidente, subindo ao cargo José Sarney, da aliança entre PFL e 

PMDB, a educação passou a ser governada por um setor mais conservador do PMDB 
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com Marco Maciel, sendo o primeiro Ministro da Educação. Algumas conquistas são 

verificadas, tais como: o aumento orçamentário para a educação, a distribuição gratuita 

de livros didáticos e, no setor da educação técnica, o início da construção de mais cem 

unidades escolares. Entretanto, a defesa da escola pública e gratuita não ganhou grande 

amplitude, ainda tendo muito peso as reivindicações de setores privados e confessionais 

de educação. O desastre econômico e inflacionário verificado nesse governo 

impossibilitou que muitas ações no âmbito da educação pública fossem concretizadas, 

não conseguindo, assim realizar, melhorias profundas e necessárias nessa área. 

Na Constituição de 1988, permeada pelos debates e propostas diversas para as políticas 

educacionais, ficou consolidado que a educação é um direito social que deve ser ofertado 

a todos, sendo de competência da União, estados e municípios proporcionar meios de 

acesso. Também ficou delimitado que a educação de nível médio é de responsabilidade 

dos estados e da União. 

No seu capítulo III, destinado à educação, cultura e desporto, na seção I, que fala sobre a 

educação, em seu art. 205, estabelece: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 1988, p. 107) 

É destacado na Constituição o dever do Estado, da família e da sociedade para a oferta da 

educação no Brasil e, como forma de atender às demandas econômicas, a oferta pode ser 

pública ou privada. Também são destacados três objetivos básicos para a educação: o 

desenvolvimento da pessoa, o preparo para cidadania e a qualificação para o trabalho. 

Tais objetivos ressaltam o que deveria ser a função formativa da escola brasileira, 

compreendendo que, ao fim do ensino básico, os estudantes devem ter adquirido uma 

formação para a vida, para a cidadania e para o trabalho. É importante refletir sobre quais 

entendimentos são feitos a respeito de que vida, cidadania e trabalho. 

Dentro de um documento amplo como a Constituição (1988), não está delimitado 

especificamente o entendimento dessas três dimensões formativas educacionais. A vida 

seria uma aproximação dos preceitos familiares, sociais, religiosos, definidos pelos 

estados? Exercer a cidadania aproxima-se de uma ação crítica, participativa, propositora, 

ou já predeterminada e obediente que acate as ordens da família da sociedade e do Estado? 

Com a cidadania, que consiste nos direitos e deveres das populações que vivem nas 

cidades, é necessário inserir também o exercício da “florestania”, aprendendo os direitos 
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e deveres da floresta e suas populações. Sua ausência na constituição tem um significado: 

a desconsideração sobre os saberes da floresta e dos povos indígenas para a formação da 

população brasileira. E a qualificação para o trabalho? De que trabalho se trata? De 

formação para o mercado de trabalho, de acordo com as demandas econômicas, ou do 

conhecimento do mundo do trabalho, das lutas das trabalhadoras e trabalhadores, da 

condição de exploração do trabalho ou do trabalho, como a possibilidade de uma 

realização pessoal não determinada pela condição de classe ou étnica de cada indivíduo? 

Todos esses elementos compõem um cenário de disputa no âmbito educacional brasileiro 

onde ideias de uma educação pública, gratuita, popular, crítica pode ser colocada em 

disputa junto à defesa da educação como mercadoria, um bem, um elemento mantenedor 

da estratificação de classes, entre outros. 

É justamente nesse espaço de abertura democrática e conflito de fundamentos que se 

disputam a formação técnica e a qualificação para o trabalho nas escolas federais. 

Posteriormente à escrita da Constituição, iniciou-se a elaboração das Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), finalizada em 1996, que novamente põe em disputa 

perspectivas distintas sobre a educação técnica. Nesse tempo, o debate sobre a educação 

integrada tem seu auge, retomando algumas proposições anteriores e trazendo novos 

elementos para as discussões. 

 

 

3.3  Concepção de formação integrada: pela superação da dicotomia de valor entre 

o trabalho manual e o trabalho intelectual 

Uma das propostas que permanecem ao longo da história sobre o trabalho e seus 

processos educacionais, desde a colonização no Brasil, está centrada na construção 

falseada da hierarquia de valor entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Verifica-

se, nas escolas de formação profissional, que tal hierarquia faz parte de disputas e 

enfrentamentos políticos, econômicos e sociais. A esse respeito, a quem se devem 

destinar as atividades de força, corporais e qual seria o grupo que deveria cuidar do 

pensar, da intelectualidade. 

Essa falsa hierarquia e a possibilidade de separar o trabalho manual do intelectual só são 

possíveis de afirmar quando se apresenta o trabalho apenas com base em premissas do 
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capitalismo e de suas estruturas fragmentárias. Essa segregação torna-se impossível de 

ser observada e estimulada nas formas de trabalho existentes em sociedades indígenas 

antes da contaminação e da imposição colonial, bem como nas que prolongam seus modos 

de vida em processos de luta e resistência. 

O dicionário de filosofia de Nicola Abbagnano (2007) traz, em seu verbete trabalho, 

algumas indicações históricas do pensamento filosófico que, em determinados tempos, 

afirmaram a separação entre intelecto e manualidade e, em outros tempos, questionaram 

tal segregação. O conceito de trabalho é apresentado em três dimensões: 

(...) 1) a dependência do homem, no que diz respeito à sua vida e aos 
seus interesses, em relação à natureza: o que constitui a necessidade 
(...); 2) a reação ativa a essa dependência, constituída por operações 
mais ou menos complexas, destinadas à elaboração ou à utilização dos 
elementos naturais; 3) o grau mais ou menos elevado de esforço, 
sofrimento ou cansaço, que constitui o custo humano do trabalho. 
(Abbagnano, 2007, p. 1147) 

Nos destaques dados pela citação, o trabalho teria, em seu sentido filosófico ocidental, 

características que o ligam à dependência, à necessidade, à reação e ao custo, termos que 

se ligam principalmente a um ideário da submissão ao capital e às penas capitais cristãs. 

Essa penalidade inserida na Bíblia aparece como um castigo imposto ao homem por ter 

cedido ao pecado original, ou seja, se, no Jardim do Éden, não havia a necessidade do 

trabalho para se alimentar, depois de terem contrariado o Criador e recebido o castigo 

divino, somente pelo trabalho seria possível manter-se. Nesse sentido, o trabalho pode ser 

compreendido como uma dependência e necessidade realizado com esforço e sofrimento 

do corpo. Assim, o trabalho fruto da necessidade, que é realizado por meio corporal e 

manual, configura-se como um castigo, o tripalium, a tortura da qual todos os seres 

humanos querem ser libertos. A contraposição entre trabalho manual e intelectual, entre 

as artes mecânicas (físicas) e as artes liberais (intelecto) é consagrada no período 

renascentista com a divisão entre a vida contemplativa e a vida ativa. Com esse 

pensamento e já com os germes do capitalismo, os exploradores chegam às Américas e 

tentam implementar essa estrutura de segregação do trabalho manual e intelectual por 

meio de processos de escravização. Para as populações originárias, tal segregação não 

possuía sentido algum, pois estas realizavam suas atividades para sua sobrevivência sem 

o peso da necessidade do pecado ou do sofrimento imposto. Ser e fazer, agir e pensar, 

intelecto e corpo estão imbrincados de forma natural durante a realização das atividades 

necessárias para a manutenção da coletividade. 
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Giordano Bruno, em 1584, questionou tal segregação, trazendo a possibilidade de 

dignificar o trabalho manual e dando a ele a devida importância, como o faz Leibniz, 

quando destaca a fundamental contribuição dos artesãos, camponeses, artistas. O trabalho 

manual permanece sendo dignificado pelo iluminismo, que não consegue compreender a 

separação entre intelecto e manualidade na construção humana. De Rousseau a Kant, 

essas considerações foram explicitadas, compreendendo que o espírito não se concretiza 

sem a ação mecânica, sem corpo. Assim sendo, a segregação entre trabalho manual e 

intelectual só pode ser compreendida e mantida quando se pretende estabelecer relações 

de hierarquia e classificação sobre o trabalho, ofertando privilégios aos que se utilizam 

do intelecto e impondo o sofrimento para os que usam os corpos e as mãos. 

Atualizando essa constatação já nos períodos da era industrial, quando o trabalho era 

compreendido como emprego, este possuía uma conotação mais próxima do que seria o 

castigo do que o ato de trabalhar por uma realização, por uma relação de coletividade ou 

por ação do homem na natureza, com outros humanos na composição do ser social, nos 

termos indicados por Marx e Lukács. E, se o ponto de partida era essa compreensão, o 

modelo educativo seguia uma prerrogativa delimitada, em maior parte, pelo que se 

denomina atualmente mercado de trabalho, associado às demandas vindas do poder 

econômico, solicitando que essa formação seja mais ligeira, instrumental, não preocupada 

com a formação crítica dos que trabalham. Se o trabalho é considerado, em seu sentido 

mais amplo, como função humana e humanizadora, a educação para o trabalho reflete 

sobre o mundo do trabalho, percursos históricos e reflexões críticas ante o tema. Nos 

espaços escolares de formação profissional e profissionalizante, no entanto, pelos seus 

protagonistas são verificadas disputas entre esses princípios. 

Essa dualidade formativa a ser ofertada para a juventude brasileira pode ser constatada ao 

longo do percurso histórico já estudado com as políticas públicas que envolvem a 

formação profissional de nível médio. A divisão constitui-se na oferta aos jovens 

abastados de uma formação voltada para alcançar estudos de nível superior e outra 

destinada aos empobrecidos, limitada a uma formação instrumental profissionalizante. 

Essa divisão entre uma escola clássica e outra profissionalizante foi objeto de reflexões 

de Gramsci (2006), que delimitava essa questão como um projeto racional e estruturante 

das políticas educativas, no intuito de reforçar uma divisão social do trabalho (manual e 

intelectual). Em suas reflexões, um dos questionamentos volta-se para os problemas da 

formação meramente profissionalizante: 
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A escola profissional não deve tornar-se uma incubadora de pequenos 
monstros aridamente instruídos num ofício, sem ideias gerais, sem 
cultura geral, sem alma, mas apenas com olhos infalíveis e mão firme 
(...). É também, através da cultura profissional que se pode fazer com 
que do menino brote o homem, desde que essa seja a cultura educativa 
e não apenas informativa. (Gramsci, 2006, p. 76) 

A referida formação desses pequenos monstros pode ser caracterizada por um processo 

que privilegia as demandas do sistema capitalista, que tem como prerrogativa a oferta de 

uma formação alienante, instrumental, não emancipatória e informativa. Seria o oposto 

do que se pretendia na escola unitária ou das premissas de uma escola politécnica cuja 

base seguisse as reflexões marxistas, em que se pretendia articular saberes teóricos e 

práticos na formação dos/as trabalhadores/as. Essa junção dos saberes teria por finalidade 

tentar romper as relações de hierarquia entre os conhecimentos intelectuais e manuais, 

entre a formação do trabalhador somente manual e a educação do intelectual, num 

processo que combatia a discriminação social. 

Conforme analisa Marx (2017), no processo econômico capitalista, por meio da expulsão 

dos campesinos das terras e da concentração destas nas mãos dos senhores feudais e da 

igreja, propiciou-se a formação de uma massa expropriada – “homens livres” – futuro/as 

operários/as que viveriam da venda de sua força trabalho, em geral física, para conseguir 

o mínimo de sustento material por meio de um arco salário. Tal trabalhador “livre” difere 

de um campesino, de um artífice ou artesão. Esse trabalhador “livre”, por vezes, é forçado 

a executar tarefas mais aleatórias que lhe demandariam mais da força física do que do 

intelectual e cognitividade. O sentido tanto ontológico como teleológico do trabalho, 

baseado nas premissas de Lukács (2013), seria artificialmente suprimido das ações desse 

trabalhador “livre” que, em verdade, transita para uma servidão, subjugado pelo salário 

necessário à manutenção de sua sobrevivência. 

Para Sennett (2009), o artífice seria aquele que associa, em seu ato de trabalhar, a mente 

e a mão. Não há concretude sem elaboração imaginativa anterior, sem uma habilidade e 

aptidão desenvolvidas nos patamares mais elevados em que “as pessoas são capazes de 

sentir plenamente e pensar profundamente o que estão fazendo quando o fazem bem” 

(2009, p. 30). O artífice faz uso da tríade da “mão inteligente”, pois coordena mão, olho 

e cérebro na execução de uma atividade, porque é um estudioso e “utiliza soluções para 

desbravar novos territórios. A solução de problemas e a detecção de problemas estão 

intimamente relacionadas em seu espírito” (2009, p. 22). Esse ser que pensa e executa 

para as relações de trabalho em escala artesanal é de pouco interesse para o mercado de 
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trabalho industrial, por isso não precisa de ser formado, pois não se enquadra facilmente 

como executor de atividades, mão de obra e força braçal. 

O caso dos sapateiros politizados, relatado por Hobsbawm (2015), pode ser uma 

ilustração do que se propõe aqui expor. Esses trabalhadores, categoria que já possuía certo 

engajamento político e social no século XVIII, foram os primeiros que se organizaram 

nacionalmente em sindicatos na Inglaterra, em 1792, e nas terras latino-americanas, na 

Argentina, nos fins do século XIX. Os sapateiros demonstravam grande nível de leitura e 

conhecimento associado a uma particular destreza manual. Eles eram conhecidos como 

os velhos sábios que possuíam uma biblioteca da qual muito se orgulhavam. Como 

explicação plausível para o intelectualismo dos sapateiros,  

Hobsbawm (2015) destaca que essa era uma profissão sedentária, com menor sobrecarga 

física, em que a exaustão do corpo não limitava tanto o exercício do pensar, observar e 

conversar. Nas oficinas, que eram espaços formativos, trabalhavam de forma conjunta, 

tendo um deles o papel de leitor dos jornais e livros em voz alta, que era uma exposição 

coletiva à cultura, conhecimentos do ofício e debates políticos. Alguns sapateiros eram 

conhecidos por serem os políticos das aldeias, porque tinham contato com uma 

quantidade expressiva de pessoas e transitavam entre os salões nobres e as vilas 

empobrecidas, falando com base em seu conhecimento literário e vivencial, expondo suas 

ideias e tecendo laços de confiabilidade pela especificidade do serviço prestado. A 

influência dos sapateiros declinou quando o processo industrial atingiu a produção de 

sapatos, passando-os de artífice sabedor para trabalhador assalariado braçal. O capital, 

em sua torpe sabedoria, operou na dissuasão dos grupos organizados e políticos, 

realocando-os em seu devido lugar e desvalorizando seus conhecimentos triádicos, e os 

realinhou a uma esteira produtiva alienante. 

Esse retrato dos sapateiros ajuda-nos a refletir sobre a demanda imperativa da segregação 

nos processos formativos dos trabalhadores. O saber intelectualizado nas mãos dos 

trabalhadores pode ser considerado uma ameaça, uma disfunção do sistema, uma 

possibilidade de questionamento e pouca aceitação ao que é imposto. Desse modo, 

promover uma formação integrada para essa categoria é algo não aconselhável e pouco 

prudente na visão das classes mais abastadas, conclusão que pode ser observada 

historicamente na educação brasileira. 

Para além da problemática da interrupção de uma processo formativo mais 

intelectualizado e crítico dos trabalhadores, também se verifica a total exclusão da 
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possibilidade do trabalho no sentido vivenciado pelos povos indígenas, da ação do 

ser/fazer para a manutenção da coletividade sem a preocupação com acúmulo ou 

concentração de riqueza, pois a terra tudo dá e igualmente se oferece a todos, de acordo 

com as necessidades. Para a estrutura de pensamento capitalista, essa ação de trabalho 

comum, unitária, voltada para a coletividade é indesejável (como formas de organização 

em cooperativas, comandada pelos trabalhadores). Se tal ideia se complementa com a não 

necessidade de acúmulo de bens (questionando uma sociedade de consumidores e 

predadores dos recursos naturais), muito do que a estrutura lógica capitalista apresenta 

pode ser questionada e, quem sabe, rompida. Assim sendo, essas formas outras de pensar, 

organizar e formar pelo/para o trabalho sofrem tentativas intencionais de ser apagadas, 

esquecidas ou desconsideradas no discurso hegemônico do capital e das classes 

dominantes. 

As experiências questionadoras existentes podem ser conferidas em distintos modelos de 

organização social-políticos apresentados ao longo da história ocidental e oriental. 

Práticas socialistas e comunitaristas aplicadas em países, como Cuba, Laos, Nepal, 

Rússia, China, entre outros, mesmo em meio às contradições e, por vezes, aproximações 

a uma lógica capitalista, possuem processos educativos que se distinguem e pensam a 

formação de todos, de forma mais igualitária e questionadora, sem incentivar a 

diferenciação entre manualidade e intelecto. A experiência destacada nesta tese, como 

exemplo de estudo, será a tentativa soviética de elaborar e executar uma escola com base 

na pedagogia socialista e com uma formação politécnica. 

Uma das principais formuladoras da proposta pedagógica socialista durante a revolução 

Russa foi Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, que trabalhou no Comissariado do Povo 

para a Educação, o Narkompros entre 1917 e 1929. O pensamento da época seria a 

construção de uma sociedade sem separação por classes em que a educação seria um dos 

pilares para erguer essa nova constituição social. O fundamento para estruturar o 

pensamento educacional socialista tem como base as ideias de Marx, identificando que a 

preparação do trabalhador do futuro deveria ser multilateral, politécnica e 

compreendendo o trabalho em seu sentido produtivo: multilateral porque não devia 

propiciar ou incentivar uma formação unilateral que tivesse como centralidade a execução 

de uma tarefa específica (muito próxima do que era o trabalhador industrial caracterizado 

por Charles Chaplin no filme “Os Tempos Modernos”); politécnica em que o trabalhador 

tem o domínio intelectual e manual da técnica, sem obter somente o conhecimento 
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instrumental ou somente teórico sobre a técnica (um saber na teoria sem nunca ter 

executado na prática ou seu contrário). Trabalho produtivo que difere no sentido de 

acumulação, concentração, exploração de mais valia, incentivo à criação de cidadãos 

consumidores. Alguns exemplos dados, à época, ao trabalho produtivo seriam estes: 

formação de brigadas, cuidados com jardim, produção de estatísticas, separação e entrega 

de correspondências, costura, limpeza de ruas, fabricação de alimentos, distribuição 

cartazes, livros, produção de manuais. 

No contexto exposto por Krupskaya (2017), a escola pública da Rússia Czarista excluía 

“qualquer trabalho físico e o ensino era somente de leitura, escrita e aritmética. Eram 

escolas que visavam, principalmente, formar operários obedientes e cumpridores dos 

deveres”. (p. 37). Uma escola que não tinha uma preocupação em desenvolver a formação 

multilateral ou contar um trabalhador que pense e analise. Essa escola era denominada 

como escola de ensino que já estava sendo criticada e substituída por uma escola do 

trabalho (Arbeitsschule) na Alemanha. A escola do trabalho tinha como característica a 

valorização da formação para o trabalho e o desenvolvimento da independência dos 

estudantes e de sua personalidade. A crítica feita com relação a essas escolas girava em 

torno de sua não contestação sobre o modelo capitalista de formação econômica e social; 

uma escola para o trabalho que não tecia críticas em relação à situação que o capitalismo 

impunha aos trabalhadores; uma escola que auxiliava na perpetuação da estrutura de 

classes e incentivava a obediência. Para Krupskaya, somente em um governo dirigido 

pelos trabalhadores, a escola poderia atender ao interesse destes; uma escola do trabalho 

em um sistema burguês vai defender o interesse dos que estão em posição de poder. Assim 

sendo, Krupskaya não questiona necessariamente os métodos utilizados pela escola do 

trabalho alemã, a crítica tecida consiste em: qual o propósito, o que fundamenta essa 

escola, qual ideologia ela traz e qual modelo de sistema social e econômico ela defende. 

É importante destacar essa consideração, pois algumas metodologias, modelos de 

atividades e estruturação curricular podem ser aproveitados de vertentes pedagógicas 

distintas, contudo o fundamento da prática deve ser o questionamento e possível alteração 

do sistema educativo capitalista, e não a sua manutenção. 

A escola politécnica seria um espaço para essa crítica e formação do novo trabalhador 

que realizaria aprendizagens politécnicas que destacavam a importância da formação 

geral associada com a aprendizagem de várias áreas, como agrária, artística, artesanal, 

mecânica, ou seja, a aprendizagem em todos os ramos da técnica associados à realização 
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de um trabalho produtivo. Krupskaya (2017, p. 62) também questiona a segregação entre 

a escola média e a profissional que é considerada uma “expressão do caráter de classe da 

escola moderna que cria dois tipos de educação, um – a escola média – para “osso 

branco”, e outro – a profissional – para “osso preto”. Uma escola além de classista, uma 

escola racista que deveria ser totalmente rejeitada e considerada como inaceitável. 

A escola pretendida por um projeto socialista, de acordo com Krupskaya (2017, p. 70), 

deveria ter os seguintes fundamentos: romper o caráter de classe, fazendo com que todos 

tenham acesso igual à escola, merecendo a mesma educação; ensinar o valor do trabalho 

na constituição social coletiva; realizar uma formação multilateral, reflexiva, integral, 

crítica, compreendendo o que se passa ao seu redor e no mundo; ter preparação teórica e 

prática em todos os tipos de trabalho; contar com pessoas capazes de construir uma vida 

social racional, cheia de conteúdo, bonita e alegre. Nessas escolas, dever-se-ia fortalecer 

a saúde física dos estudantes; proporcionar alimentação de qualidade; ter tempo de 

descanso; usar roupas adequadas; ter cuidados de higiene; conservar o ambiente limpo 

com ar fresco; praticar exercícios físicos; realizar, no verão, atividades no campo; 

estimular atividades criativas e de arte; realizar jogos coletivos; participar de atividades 

do trabalho produtivo com os adultos; e participar dos sindicatos, cooperativas e 

organizações camponesas na escola. 

Quanto ao ensino médio, recomenda-se: 

A segunda etapa da escola acontece em uma idade em que há 
autoaprofundamento, elaboração e sistematização das experiências 
adquiridas. Este é um período de estudo. O jovem, homem ou mulher, 
estuda a si mesmo, a sociedade, os vários ramos do conhecimento e suas 
habilidades. O pensamento crítico funciona de forma particularmente 
forte. Neste período, a pessoa está se formando. (...) (Krupskaya, 2017, 
p. 73) 

O ensino médio, que abrange estes anos da vida escolar, atualmente não 
presta muita atenção à individualidade do estudante, à necessidade de 
elaboração independente da experiência adquirida por ele. O trabalho 
produtivo e o desenvolvimento de predisposições sociais possuem um 
papel muito insignificante no ensino médio moderno; (...) (Krupskaya, 
2017, p. 74) 

(...) na escola socialista em comparação com a escola atual, é o fato de 
que a única finalidade da escola é a possibilidade do desenvolvimento 
multilateral pleno do estudante: ela não deve suprimir a sua 
individualidade, mas apenas ajudar na sua formação. A escola socialista 
é uma escola livre, onde não há lugar para o adestramento, quartéis e 
memorização. (Krupskaya, 2017, p. 75) 

 

No Brasil, os principais autores e pesquisadores sobre a questão da educação integrada e 

da sua relação com os Institutos Federais seriam Frigotto (2010), Ciavatta (2010) e Ramos 
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(2010), que compilaram, no livro “Ensino Médio Integrado: concepções e contradições”, 

conceitos sobre o que seria esse ensino médio integrado e a formação integrada. Na 

compreensão do que seria a ideia de formação integrada, Ciavatta (2010) considera: 

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 
historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar 
e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução de 
preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 
escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-
tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação 
humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem a ao adulto 
trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo 
e para a atuação como cidadão pretendente a um país, integrado 
dignamente a sua sociedade política. Formação que, neste sentido, 
supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 
fenômenos. (Ciavatta, 2010, p. 85) 

Os preceitos trazidos sobre a formação integrada tratam o que historicamente já era 

verificado no processo de divisão formativa, distinguindo a burguesia dos trabalhadores. 

Ciavatta (2010) aponta quais seriam as premissas para tentar superar o que seria um 

processo reducionista, que trata a formação do trabalhador como algo meramente 

instrumental que seja indicado por uma formação que trate das questões histórico-sociais, 

promova a criticidade, possibilite acesso aos saberes culturais, científicos e tecnológicos, 

adquirindo a capacidade de ler o mundo e atuar de forma cidadã, tenha a pesquisa como 

premissa e compreenda o trabalho em seu sentido ontológico. 

Frigotto (2010) inicia sua escrita delimitando a dimensão ontológica e ontocrítica do 

trabalho com base em Lukács, deixando explícito que emprego não é necessariamente 

sinônimo de trabalho. As formas que historicamente o trabalho vem assumir – servil, 

assalariado, escravagista, empreendedor – são fenômenos inseridos em uma realidade 

posterior em que ele se volta para a produção de valores de troca na produção de 

mercadorias. Se essa base é o fundamento da educação, a escola vai inserir em seu espaço 

conceitos da teoria do capital humano, da empregabilidade, do empreendedorismo e do 

desenvolvimento de competências e habilidades para estas serem vendidas no mercado. 

Em sua concepção: 

O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao 
mundo do trabalho, da cultura e da ciência, constitui-se em direito social 
e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida. 
Trata-se de uma base para o entendimento crítico de como funciona e 
se constitui a sociedade humana em suas relações sociais e como 
funciona o mundo da natureza, da qual fazemos parte. Dominar no mais 
elevado nível de conhecimento estes dois âmbitos é condição prévia 
para construir sujeitos emancipados, criativos e leitores críticos da 
realidade onde vivem e com condições de agir sobre ela. Este domínio 
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também é condição prévia para compreender e poder atuar com as 
novas bases técnico-científicas do processo produtivo. 

Sua relação com o mundo do trabalho não pode ser confundida, 
portanto, com o imediatismo do mercado do trabalho e nem com o 
vínculo imediato com o trabalho produtivo. (Frigotto, 2010, p. 76) 

O debate trazido por Ramos (2010) ocorre em torno do currículo integrado e dos desafios 

em sua organização. Como premissa, o projeto de formação dos jovens deveria estar 

centrado na pessoa humana, pensando em um projeto de sociedade e modos de 

transformação para a ela chegar. Para tanto, pensar uma formação que integre os saberes 

deve exigir que “a relação entre conhecimentos gerais e específicos seja construída 

continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura”. 

(Ramos, 2010, p. 122). Defende-se que a formação integrada deve partir de múltiplos 

olhares em que os saberes básicos e os saberes técnicos estejam associados a uma reflexão 

crítica voltada para a solução de problemas encontrada pelos educandos. 

Para além de superar a falsa dicotomia entre trabalho manual e intelectual, ou de abolir 

escalas de valores que o capitalismo insere nos modos do trabalho, o que se constata é 

que a formação integrada deve reconhecer e questionar a separação da sociedade em 

classes e desarticular os processos que mantêm essa estrutura. A tomada de consciência 

sinalizada por Marx é um dos caminhos para superar uma sociedade classista, e tal 

conscientização necessita da educação para seu desenvolvimento. Por isso, o espaço da 

escola e do modelo de educação a ofertar é muito disputado e atualmente dominado pelo 

poder hegemônico no sistema social existente. Para isso, os fundamentos de uma escola 

politécnica, integrada devem estar ligados com as reais demandas das trabalhadoras e 

trabalhadores, assim como de seus filhos, rompendo com a dominação burguesa que 

forma para o adestramento e passividade. Nessa formação, elementos importantes seriam 

a aquisição de conhecimentos gerais, sociológicos científicos, tecnológicos, de produção, 

cultura e do trabalho, sendo aprendidos de forma integrada. O/A estudante, 

independentemente de sua classe, cor ou gênero, receberia igualmente pela educação 

pública esses conhecimentos, assim como desenvolveria a sua criticidade, criatividade, 

suas mais distintas habilidades, destacando a importância da construção da sua 

consciência social na formação do indivíduo. É de significativa importância salientar que 

essa formação deve estar relacionada com as necessidades da comunidade com o 

exercício de um trabalho produtivo que beneficie o coletivo, pois desconstrói o 

pensamento de uma formação individualista e competitiva. Os jovens em sua formação 
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devem pensar em sua realidade e receber conhecimentos que lhes permitam intervir na 

melhoria da situação existente. 

Nesse sentido, com base na realidade brasileira, deveriam ser considerados na formação 

integrada os saberes que os povos indígenas trouxeram para a concepção de uma forma 

distinta do que é o trabalho. O pensamento da relação entre trabalho, formação e 

comunidade também é algo que os indígenas já realizavam como cultura própria. A 

junção entre ser/fazer de forma orgânica, observada pela formação dos indígenas, também 

é um sinal do que pode ser entendido como educação integrada. 

A disputa por modelos formativos segue em movimento constante, no qual forças se 

debatem para conseguir ter maior espaço em escolas públicas e privadas. A dominação 

de uma concepção neoliberal de educação se apresenta como um desafio para a inserção 

de outros modelos formativos nas escolas. Em terras brasileiras, essas se apresentaram 

nas últimas décadas de forma explícita, principalmente no espaço da educação técnica e 

das políticas públicas federais. 

 

 

3.4  Metamorfoses da legislação do ensino médio integrado pós-redemocratização 

Com a reabertura democrática no Brasil, a legislação sobre a educação pública brasileira 

passa por metamorfoses que, por vezes, trazem rupturas e propõem aproximações em 

outros determinados tempos, de acordo com a mudança governamental partidária na 

presidência, implementado um projeto diferenciado para o ensino médio técnico. Nesta 

parte da tese, serão estudados os períodos desde o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) até o de Michael Temer em 2018. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 demanda a escrita de leis que 

organizam a educação brasileira em todos os seus níveis. Tal demanda é apresentada aos 

políticos, sociedade civil, empresários, entre outros envolvidos no debate sobre as 

políticas públicas educacionais brasileiras. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) é finalizada 

em 1996, novamente expondo as disputas já apresentadas no período da constituinte entre 

poderes políticos, econômicos e da sociedade civil. Considerada como maior lei 

educacional em funcionamento no Brasil, as disputas por espaços, brechas e acomodações 

ficaram a cargo dos três setores explicitados que trouxeram suas pautas para o debate. 
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A concepção de educação, principalmente do ensino público, que pauta as demandas do 

poder econômico (Banco Mundial, setor financeiro, fundos investidores, burguesia), 

girava em torno de premissas neoliberais que configuraram como gastos aquilo que o 

estado disponibiliza para custear as ações educativas públicas. Um relatório do Banco 

Mundial de 1989 já recomendava que o ensino público brasileiro de segundo grau deveria 

ter seus gastos executados de forma mais equânime. Um dos motivos dessa inequidade 

seriam os grandes montes de dinheiro público gastos nas escolas federais diante do que 

os estados e municípios injetavam em suas escolas. Outro questionamento direcionava-

se aos destinatários pertencentes às escolas federais, em geral estudantes oriundos de uma 

classe mediana e, por vezes, mais abastada, os quais tinham como objetivo maior receber 

uma educação de qualidade, para alcançar uma vaga universitária e não necessariamente 

para exercer a formação técnica recebida. De acordo com Cunha (2005), o relatório 

propunha algumas ações: 

Para atingir a equidade, o relatório propôs três ações imediatas voltadas 
para as escolas técnicas federais: (i) a introdução do sistema de “custo 
compartilhado, que quer dizer, a cobrança de anuidades, mediante 
sistema de empréstimos do tipo crédito educativo e/ou mediante a 
cobrança de taxas conforme as possibilidades de cada aluno; (ii) atrair 
mais estudantes de baixo nível de renda para essas escolas; (iii) 
expandir as matrículas mais rapidamente do que a construção de novas 
escolas, para reduzir o custo unitário. A longo prazo, as escolas técnicas 
federais deveriam concentrar seus currículos nas ciências básicas e na 
matemática, reduzindo, em consequência, a ênfase profissional e 
tecnológica. (Cunha, 2005, p. 246) 

Nessas indicações do relatório, verificam-se práticas neoliberais de ajuste para o ensino 

público dos países terceiro-mundistas, em que os investimentos públicos sempre devem 

ser reduzidos e inseridos em métodos capitalistas e de lucro para o capital, como a 

cobrança de mensalidades ou créditos, empréstimos estudantis (realizado em qualquer 

banco, com juros “baixos”, formando posteriormente uma massa de jovens endividados, 

caso que ocorre nos Estados Unidos atualmente). Mesmo pensando na inserção de 

estudantes de baixa renda nessas escolas e cobrando taxas de acordo com as 

possibilidades do aluno, o terceiro ponto indica que a escola técnica federal pretendida 

deveria ser mais especializada nas ciências e matemáticas e reduzir progressivamente seu 

caráter profissional. Nessa perspectiva, o governo FHC já eleito iniciou um processo de 

cefetização67 das escolas técnicas federais, que terá como um primeiro impacto o aumento 

 
67 Transformação das ETF em CEFET oferecendo não mais cursos técnicos integrados, mas cursos de 
ensino médio, técnico concomitante, subsequente e cursos superiores tecnólogos. Mudança aplicada 
durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. 
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de oferta de cursos para tecnólogos, uma formação semissuperior para conseguir refrear 

a demanda por cursos superiores e expansão universitária no Brasil. Nesse período, 

também as escolas técnicas federais são renomeadas para Centros Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia – CEFETs. 

Os projetos apresentados para o ensino médio técnico eram elaborados por diversas 

entidades, como o governo federal por intermédio do Ministério da Educação (MEC) e 

Secretaria de Ensino Técnico (Senete posteriormente Semtec), Ministério do Trabalho e 

Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor), ONGs, Movimentos 

Sindicais, Organizações sociais, Fórum em Defesa da Escola Pública e demais setores 

empresariais. 

O Plano Nacional de Educação Profissional proposto pela Sefor tinha como base a defesa 

pela qualificação e requalificação dos trabalhadores e também a possibilidade de uma 

formação continuada. A intenção era combater a separação entre formação básica e 

educação profissional, pensando na educação integrada, que formasse para além da 

aquisição dos saberes de uma determinada profissão, oferecendo acesso aos demais 

conhecimentos e também a uma formação para gestão, formas de organização coletiva, 

entre outros. 

O Sistema Nacional de Educação Tecnológica apresentado pelo MEC tinha como 

objetivo ofertar formação geral tecnológica, ampliando o sistema de cefetização e dos 

cursos de tecnólogos, pondo, em segundo plano, os cursos médios técnicos. Suas 

premissas partiam de modelos de países capitalistas avançados e dos órgãos mundiais, 

como Banco Mundial, OCDE, Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A sociedade civil organizada apresenta seu projeto que tinha como pressuposto a 

construção de um sistema de ensino integrado, ofertado de forma gratuita, que associasse 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura. As escolas de nível secundário teriam como 

princípio a formação omnilateral dos estudantes com o desenvolvimento da autonomia 

moral e a autodisciplina intelectual. Uma educação em que fossem adquiridos 

conhecimentos sobre os princípios científicos gerais, habilidades básicas instrumentais e 

obtivesse uma compreensão social partindo de uma reflexão histórico-crítica. Suas bases 

eram justamente os conceitos de formação integrada já explicitados anteriormente. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias de São Paulo 

(Fiesp), representavam o setor empresarial industrial nessa disputa. Em sua proposta, 
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defenderam a valorização do aumento da escolaridade básica, principalmente de nível 

fundamental, e a oferta de capacitações e requalificações com o Sistema S (Senai, Sesi, 

Senac). Dava-se importância à expansão de cursos profissionalizantes no Sistema S, sem 

haver preocupação com uma formação integrada dos jovens e trabalhadores a serem 

qualificados. Tratava-se de uma formação ligeira para o mercado de trabalho. O 

documento (1996) “Custo Brasil: agenda no Congresso Nacional” baseava-se nos 

preceitos da teoria do capital humano para investir em sua educação e obter sucesso. Em 

outro documento (1996), “Competitividade: propostas dos empresários para a melhoria 

da qualidade da educação”, incentivava que houvesse ampliação das parcerias público-

privadas em que o Sistema S poderia ser um parceiro na escrita dos currículos de educação 

profissional. 

Todas essas propostas foram acessadas pelo governo de FHC, assim como trouxeram os 

dados do Banco Mundial para o debate. No planejamento político-estratégico de 

1995/1998, o governo debateu sobre a existência de maior flexibilidade dos currículos de 

ensino médio para que estes pudessem se adaptar, de forma mais rápida, às demandas do 

mercado de trabalho. O Decreto nº 2.208/97 apresenta a definição de que a formação 

técnica poderia ocorrer de forma concomitante ou subsequente. Concomitantes seriam 

cursos em que o estudante faria o ensino médio básico (disciplinas gerais, matemática, 

arte, história e demais) em uma escola e simultaneamente o ensino técnico em outra ou 

na mesma instituição. O subsequente seria a possibilidade de fazer o ensino médio básico 

e depois completar o ensino técnico na mesma escola ou em outra unidade escolar. 

Basicamente, as duas propostas desconsideram o desenvolvimento de um ensino 

integrado entre a formação básica e profissional. 

O nível técnico é destinado a proporcionar habilitação profissional aos 
alunos matriculados no ensino médio ou dele egressos. Os cursos 
técnicos terão organização curricular própria, independente do ensino 
médio, sendo ministrado de forma concomitante ou sequencial a este. 
Assim, ficou terminantemente proibido oferecer um curso técnico 
integrado com o ensino médio, a não ser nas escolas agrotécnicas. A 
única possibilidade de integração curricular admitida entre o ensino 
médio, ainda assim a posteriori, é o aproveitamento neste de até 25% 
do total da carga horária mínima, de disciplinas profissionalizantes 
cursadas naquele. Os currículos das habilitações técnicas poderão ser 
organizados em módulos, os quais terão caráter de terminalidade, dando 
direito a certificados de qualificação profissional específica. (Cunha, 
2005, p. 255) 

No que se relacionava ao currículo, Manfredi (2016) delimitou alguns aspectos a serem 

observados: organização curricular por meio de disciplinas agrupadas, formando módulos 
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que tinham por base saberes relacionados a áreas e setores da economia; o aluno poderia 

compor seu itinerário formativo por meio de módulos; os módulos poderiam fazer parte 

de mais de uma formação técnica; seria possível cursar módulos diferentes em escolas 

diferentes (públicas ou privadas); a organização curricular deveria ser normatizada pelos 

órgãos federais e estaduais; e as diretrizes curriculares deveriam ser elaboradas pelo MEC 

com base nos estudos de demanda do setor produtivo. Foram elaborados alguns 

documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (2000), que delimitaram 

as áreas curriculares: Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Posteriormente, a Matemática 

tornava-se uma área específica, ficando quatro áreas curriculares distintas. Nesse 

documento, também foi inserida a lógica de competências e habilidades a serem 

desenvolvidas com os estudantes, defendida pelo mercado de trabalho e órgãos 

internacionais. 

Os CEFETs, mediante esse decreto, tiveram seus cursos técnicos de nível médio 

desfeitos, ofertando, assim, separadamente o ensino médio básico e o curso técnico de 

forma concomitante ou subsequente. Ou seja, se anteriormente as ETEFs tentavam 

estabelecer uma formação integrada, os CEFETs valorizavam a separação entre formação 

básica e técnica. Justamente nesse momento se via instalada uma disputa de valorização 

entre os saberes técnicos e os saberes básicos. 

Já foi indicado nesse histórico que os estudantes das ETEFs, em sua maioria, tinham 

interesse em fazer o ensino médio básico nessas escolas para posteriormente tentar 

concorrer a vagas no ensino superior. Desse modo, muitos estudantes não ingressavam 

no mercado de trabalho depois de sua formação técnica, e outros tantos nem a mesma 

área técnica seguiam nos estudos superiores. Isso é uma das críticas apresentadas por 

entidades, como Banco Mundial e outras organizações, indicando que as ETEFs 

formavam mão de obra que não entraria no mercado, algo que seria um desperdício de 

recursos em uma escola “cara”. 

De fato, muitos estudantes não seguiam para o mercado de trabalho, e sua busca nas 

ETEFs era poder fazer um ensino médio gratuito de qualidade, ajudando-os a se 

prepararem melhor para a disputa das vagas universitárias. Contudo, a problemática não 

se encontra nesse desejo dos estudantes; ela se encontra na qualidade desfasada do ensino 

médio da rede pública dos estados, na concorrência exacerbada e na falta de vagas no 

ensino superior. A todos os estudantes deveria ser possibilitado o acesso a um ensino 
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médio de melhor qualidade e gratuito, assim como a possibilidade de poder escolher entre 

iniciar uma carreira e continuar estudos universitários. O sistema educacional brasileiro 

promove e perpetua desigualdades, utilizando-se desses instrumentos de contenção 

(vestibulares) e degradação da educação pública. 

Nesse cenário de separação entre o ensino médio básico e técnico dentro dos CEFETs se 

instaura uma disputa na valorização dos conhecimentos básicos ante os conhecimentos 

técnicos. A procura pelo ensino médio básico, com processos seletivos muito disputados, 

é muito grande e os cursos técnicos perdem um pouco de seu prestígio perante os 

estudantes que querem preparar-se para os vestibulares. Ou seja, os CEFETs podem ser 

considerados neste momento como cursinhos de luxo, em que parte de uma classe média 

mais abastada e de classe média entra nessas escolas para cursar um pré-vestibular 

gratuito e de qualidade, enquanto os cursos técnicos ficam como uma segunda opção ou 

são procurados por um nível de alunado menos preparado e de menor poder aquisitivo 

(indicando que nessas escolas ainda não são contemplados os filhos das classes mais 

empobrecidas ou miseráveis ainda).  

Em meio a tal separação, insere-se artificialmente uma disputa entre as disciplinas 

técnicas e gerais. Os professores da área geral dizem ser esses conhecimentos os mais 

importantes, porque os estudantes procuram os CEFETs para fazer a formação básica e 

ter maior aquisição de conteúdos para passar nos vestibulares; por outro lado, os docentes 

das áreas técnicas defendem a tradição histórica da formação técnica de qualidade dos 

CEFETs. À época, se a procura por vagas fosse o dado usado para comprovar essa 

“maior” valorização do ensino básico, este, por ser mais disputado, poderia ser 

considerado como mais valorizado concorrencialmente do que os cursos técnicos. Ou 

seja, o Decreto nº 2.208/1997 incentivou novamente a separação dos saberes, promoveu 

a prática de uma educação “desintegrada” e implementou uma hierarquia artificial entre 

conhecimentos básicos e técnicos durante quase uma década. 

Com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, em 2004, é escrito outro decreto que revoga 

o 2.208/1997. Na elaboração do novo Decreto nº 5.154/2004, foram ouvidas entidades de 

diversos setores acadêmicos, sociais, empresariais, entre outros, com propostas diversas 

para a educação técnica de nível médio. Como um governo caracterizado pela formação 

de alianças interpartidárias e redução dos conflitos de classe, a proposta acomodou e 

contemplou as propostas de todos os setores, não fazendo, assim, uma sinalização mais 
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radical pela defesa do ensino médio integrado. No decreto, delimita-se que a educação 

profissional de nível médio poderia ser ofertada: 

Parágrafo 1º A articulação entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio dar-se-á de forma: 

I- integrada, oferecida aos concluintes do ensino fundamental que 
recebiam a habilitação profissional técnica com a conclusão do ensino 
médio; 

II- concomitante, ofertada aos que já concluíram o ensino fundamental 
e poderiam realizar seu ensino médio e o ensino técnico em instituições 
distintas; 

III- subsequente, disponibilizada para os que já concluíram o ensino 
médio. (Brasil, 2004, p. 2) 

Ou seja, o documento tanto contempla a forma anterior de oferta dos cursos técnicos 

concomitantes e subsequentes quanto retoma a possibilidade de o ensino integrado ser 

realizado agora nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (os antigos 

CEFETs tornam-se agora os atuais IFs). 

Contrapondo-se ao decreto do Governo FHC, que buscou separar o 
ensino técnico do ensino médio regular, a marca distintiva do novo 
decreto é a articulação, entendida de forma ampla e abrangendo os 
distintos aspectos envolvidos na questão da educação profissional. 
Assim, prevê-se a ‘articulação de esforços das áreas da educação, do 
trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia’ (artigo 2º, inciso II); e se 
introduz, no artigo 3º, o conceito de ‘itinerário formativo’, definido 
como ‘o conjunto de etapas que compõem a organização da educação 
profissional em uma determinada área, possibilitando o aproveitamento 
contínuo e articulado dos estudos’ (artigo 3º. § 1º). (Saviani, 2008, p. 
155) 

As três modalidades podem ser realizadas dentro dos IFs, entretanto, de acordo com a Lei 

nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu art. 8.º, 50% das vagas deveriam ser 

destinadas à educação profissional técnica de nível médio na forma integrada. Muitos 

cursos concomitantes e subsequentes foram ofertados pelo Sistema S em diversas linhas 

de formação técnica, qualificação, requalificação, entre outras. 

Também nesse período, ocorre a maior expansão da Rede Federal composta pelos IFs 

com a construção de mais de 500 novos campi espalhados por todo o território nacional, 

com um funcionamento agora de 644 campi no Brasil.68 Nessa expansão dos campi, 

alguns fenômenos que afetaram a realização dos cursos técnicos integrados podem ser 

verificados. Um deles está na forma como foi conduzida a expansão da rede em que 

alguns estados inciaram seus campi ofertando apenas cursos concomitantes e 

 
68 Dado referente ao portal do MEC. Disponível em: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-
federal 
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subsequantes e outros já levaram em conta a obrigatoriedade dos 50% de vagas de cursos 

integrados. Os estados que iniciaram atividades com cursos integrados, como o Rio 

Grande do Norte, realizaram concursos públicos para docentes da área básica e técnica e 

levaram para os campi uma equipe já formada de docentes dessas áreas.  

Os campi que iniciaram suas tividades de forma concomitante e subsequente, caso de São 

Paulo, levaram para os campi somente os docentes da área técnica e fizeram parcerias 

com escolas estaduais para ofertar os cursos. Posteriormente, devido à legislação dos 50% 

de vagas integradas, são realizados os concursos e põem em prática cursos integrados. 

Essa característica fez com que os campi que inciaram com cursos integrados já 

começassem com uma equipe completa, que debatia o que seria a integração, fazia 

tentativas de projetos e atividades integradas e experimentava mais adiantadamente o que 

seria a construção de um currículo integrado. Como havia docentes novos e antigos, a 

disputa na maior valorização da educação básica ou técnica era questionada e se iniciava 

um processo de equalização na valorização dos sabres. 

Nos campi que iniciaram de forma concomitante e o subsequente, verificou-se o oposto 

disso. Visto que tais campi começaram pela área técnica para posteriormente serem 

inseridos docentes da área básica, o espaço do campus já estava delimitado. As disputas 

por espaços e pela implementação de uma formação integarda era prolongada e 

demandava maiores esforços, para que fosse possível realizar esse tipo de formação. 

Muitos campi são conhecidos nas cidades do interior em virtude da oferta somente de 

cursos técnicos, sendo, assim, necessários maior divulgação e convencimento da 

sociedade sobre os cursos técnicos integrados. As experimentações de trabalhos 

integrados iniciaram em parcerias entre professores das disciplinas básicas para, 

posteriormente, alcançar diálogos com as disciplinas técnicas. A implemenntação de um 

currículo integrado é um processo mais demorado que ainda segue atualmente em 

construção. 

A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que regula o ingresso nas universidades e 

institutos federais, implementou as cotas para estudantes oriundos de escolas públicas. 

Essa lei determina que 50% das vagas dos IFs nos cursos médios integrados devem ser 

destinadas a estudantes que fizeram seu ensino fundamental em escolas públicas, o que 

muda a realidade dos IFs de forma nunca antes observada. Consideradas como 

instituições educativas voltadas para um público de classe média e por vezes média alta, 

em que os estudantes, em sua maioria, vinham de escolas privadas, muitos dos quais 
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faziam cursinhos preparatórios para conseguir obter uma vaga nos concursos dos cursos 

técnicos, agora se verifica a entrada de um outro perfil de alunado. São estudantes de 

escolas de nível fundamental públicas, oriundos de uma classe média e média baixa (com 

renda familiar de até 1,5 salário mínimo), em sua maioria pardos (33%), quando já 

aparecem dados de alta declaração racial indígena (1%) e preta (6%)69, algo anteriormente 

quase não identificável. Desse modo, verifica-se que os IFs agora contemplam também 

outro perfil de adolescentes que trazem outras demandas de vivências experimentadas em 

espaços e tempos distintos. Os desafios que trazem essas novas adolescências são 

elementos para pensar sobre o que seria um ensino médio integrado nesses espaços e com 

esses estudantes. 

Durante o governo da presidente Dilma Roussef, foram iniciados alguns debates sobre 

uma reformulação do ensino médio, pensando em uma base curricular, que não foi 

concretizada durante o seu governo. Mas, devido a problemáticas financeiras constatadas 

durante o início do segundo mandato da presidente, pela Portaria nº 25, de 13 de agosto 

de 2015, foram delimitados conceitos e fatores de cálculo do aluno equivalente que agora 

balizam as atividades de gestão. Por meio dessa portaria, pode-se observar uma alteração 

de carga horária dos cursos de ensino médio técnico integrado que trouxe o impacto de 

redução dos tempos destinados ao núcleo básico. Em seu § 2º, a portaria delimita assim a 

carga horária mínima: 

b) para cursos técnicos integrados ao ensino médio, 3.000, 3.100 ou 
3.200 horas, conforme o número de horas para as respectivas 
habilitações profissionais indicadas no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos, seja de 800, 1.000 ou 1.200 horas. (Brasil, 2015, p. 2) 

 
A composição da carga horária dos cursos integrados nos IFs é composta por um valor 

mínimo atribuído a cada curso técnico, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos70, somada à carga horária do núcleo básico. Em geral, os cursos integrados dos 

IFs têm emtorno de 3.500 a 4.000 horas totais. Exemplificando, um curso de técnico em 

Informática, que tem 1.200 horas de parte técnica e 2.300 de parte básica. contemplando 

3.200 horas, agora deve ter 1.200 horas de parte técnica e 2.000 de parte básica, uma 

redução de 200 horas no curso na área básica. Essa alteração fez com que os docentes dos 

cursos integrados vivenciassem, nesse momento, a demanda de redução da carga horária 

 
69 Dados disponíveis em: https://www.ifsc.edu.br/documents/38101/1079513/Diretrizes+EMI+-
+Reditec2018.pdf/0cd97af4-bad5-b347-4869-7293ac87eb69 
70 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file 
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e de uma disputa sobre onde esta vai afetar. No que toca à arte, vive-se um momento de 

muito cuidado e defesa, para que a carga horária da disciplina não passe por mais redução. 

Com a deposição da presidente Dilma Roussef em 2016, abriam-se debates sobre a 

importância de uma reforma no ensino médio brasileiro. Na primeira proposição, foi 

aventada a possibilidade de retirar a obrigatoriedade das disciplinas arte, educação física, 

filosofia e sociologia dos currículos. Tal ação foi muito combatida e não obteve êxito em 

sua execução. Contudo, a reforma do ensino médio, atual Lei 13.415/2017, aprovada 

durante o governo de Michel Temer, retoma a concepção de educação fragmentada, em 

que os alunos deverão cursar inicialmente uma formação geral básica de 1.800 horas, 

tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e depois poderão 

“optar” por um itinerário formativo em uma das áreas: Linguagens, Matemática, Ciências 

da Natureza, Humanas ou Técnica. Essa nova organização está ainda em debate, mesmo 

com a vigência da lei, levando muitos dos IFs a não serem realizadores de tal prática. 

No art. 8º da Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, que atualizou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, assim se estabeleceu: construção de 

currículo com base na BNCC; integração curricular como organização do currículo; 

cultura e linguagens digitais, pensamento computacional; processo histórico de 

transformação social e cultural; organização de conteúdos, metodologias, avaliação 

teóricas e práticas; consideração a respeito de a educação integral acontecer em espaços 

múltiplos, extrapolando a permanência na escola. Não há um impedimento que a 

integração curricular seja feita como em 1997, contudo não há um incentivo para tal 

prática. 

As avaliações do que se propôs como mudanças nos últimos anos ainda estão sendo 

elaboradas por pesquisadores e estudiosos na área educacional, havendo muitas ressalvas 

com relação ao modelo adotado e como ele poderá ser exequível no âmbito dos estados, 

municípios e IFs. Em contrapartida, inicialmente é possível identificar um movimento de 

alterações e metamorfoses das políticas públicas educacionais por meio de alternações 

governamentais. 

A Rede Federal passou por modelos distintos de formação técnica, obtendo resultados 

avaliados como satisfatórios pela comunidade docente, discente, gestora e externa. O 

ensino médio integrado tem demandado esforços da coletividade para a elaboração de um 

modelo de currículo integrado que tenha como prerrogativa a superação de um ensino 
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fragmentado e se cumpram as finalidades dos IFs, indicadas pela Lei nº 11.892/08: ofertar 

a educação profissional e tecnológica, formando cidadãos para a atuação profissional em 

diversos setores com ênfase no desenvolvimento socioeconômico e promover integração 

e verticalização da educação básica e profissional. 

Partindo dessa finalidade, indica-se a pertinência de realizar um ensino médio técnico 

integrado como modelo de organização curricular, oferecendo uma educação tecnológica 

nos modelos que tendem a combater uma fragmentação artificial que separa trabalho 

manual de intelectual e a formação técnica da formação básica. Ter um currículo 

ampliado que proponha diálogos e as inter-relações de saberes auxiliem no sentido de 

viabilizar uma formação que não seja somente profissionalizante, tampouco conteudista, 

voltada para a execução de testes e vestibulares de saberes enclausurados. Considera-se 

de grande importância uma formação para os adolescentes, jovens e adultos que seja mais 

diversificada, crítica, autônoma e siga considerando questões do tecnológico e do trabalho 

associados aos saberes estruturados ao longo do percurso histórico humano, com a 

pesquisa e a extensão sendo desenvolvidas. Tal processo educativo deve basear-se em 

aspectos socioeconômicos e culturais que trabalhem a criticidade e a propositividade para 

a compreensão e solução de problemas locais da comunidade de forma aberta ao diálogo 

e ofereçam uma formação integral aos sujeitos. 

A educação integrada que tanto debate a importância do trabalho produtivo apara além 

do trabalho em sua relação com o capital. Estando no Brasil, também deveria levar em 

conta as caraterísticas do trabalho e dos modos formativos implementados pelas 

comunidades indígenas originárias e dos processos de resistência de outras comunidades. 

Na disputa entre o que é promover uma formação integrada, também está a compreensão 

sobre o trabalho por onde tal educação integrada se vai pautar. Aprender com as 

comunidades indígenas, quilombolas sobre modelos distintos de trabalho deve ser um 

elemento considerado dentro da estruturação de uma educação integrada. É de 

significativa importância colocar em confronto a narrativa do mercado de trabalho em 

que a necessidade de ter um emprego é de maior importância ante uma vida 

experimentada pelo trabalho como formação do ser social. E, nesse confronto, abrir 

espaço para que os IFs sejam locais de trocas e da presença de outros discursos sobre o 

que seria o trabalho e uma formação para o trabalho de forma integrada. Dialogar com 

coletivos, cooperativas, organizações agonísticas, comunidades e apresentar caminhos 

desobedientes ante o que sistema capitalista prevê. Além de construir currículos e 
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atividades que se realizem de forma integrada, superando qualquer tipo de formação 

fragmentária e unilateral do ser humano, inserir nesses currículos perspectivas 

desobedientes ante o sistema é elemento desafiador para os docentes dentro dos IFs. 

 

 

3.5 Artes visuais no ensino médio integrado: o que pretende? 

O ensino/aprendizagem do artístico e pelo fazer artístico no ensino médio integrado 

dentro dos IFs passa por transformações históricas, principalmente no que se relaciona à 

concepção dos conteúdos curriculares e sua estrutura de oferta. Inicialmente o ensino 

artístico era considerado com base na relação da arte com as artes aplicadas, um ensino 

de arte voltado para a produção de bens e útil na formação dos artesãos. Nas Escolas de 

Aprendizes e Artífices (EAAs), esta era a perspectiva de ensino/aprendizagem da arte, 

arte para se projetar e construir bens, quando se aprendia sobre desenho geométrico, 

modalidades de desenho técnico, desenho para projeção, entre outros. Nessas escolas de 

formação profissional, não eram ensinados conteúdos artísticos que tivessem relação com 

as belas artes, conhecimentos de história da arte, modos de contemplação da arte. A 

compreensão de um entendimento da arte, do debate sobre a arte e os processos de criação 

artística, usando de modelos do ensino artístico europeu, estavam restritos às filhas 

(principalmente) e aos filhos das classes altas. Qualquer conhecimento relacionado à arte 

produzida por negros e indígenas, ou de natureza popular, era totalmente desconsiderado 

em todos os espaços de ensino/aprendizagem da arte. Novamente se verifica a distinção 

entre as denominadas belas artes e as artes aplicadas de acesso discriminado por meio da 

classe a que se pertence. Assim, pode-se observar que existiria uma diferenciação social 

e educativa entre artes mais elevadas, intelectualizadas e uma arte para o fazer, artesanal 

e popular, de construção que seria centrada na manualidade. Ou seja, de novo, a separação 

artificial entre intelecto e manualidade, como um dos germes implementados que 

contaminam a arte, do mesmo modo que, como consequência, se tenta invisibilizar as 

artes negras e indígenas no Brasil e desvalorizar o artesanal. 

Mesmo com a vontade de apagar, desconsiderar ou refrear o acesso de indígenas e 

afrodescendentes à arte em ambas as modalidades, a tentativa não consegue total êxito. 

Por meio da produção artística pictórica e escultórica de Antonio Francisco Lisboa (1738-

1814), conhecido como Aleijadinho, em virtude de suas condições de saúde, o estado de 
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Minas Gerais possui a maior exemplificação do barroco brasileiro, distinto do europeu 

em suas formas. A temática religiosa permaneceu, porque as construções com o uso de 

esculturas e pinturas eram patrocinadas, em sua maioria, pelas igrejas. Entretanto, a forma 

que anjos e santos possuem nas igrejas barrocas brasileiras dá destaque às características 

fenotípicas negras. 

Na imagem que representa Jesus, identifica-se que sua pele é mais escura, com os lábios 

mais carnudos, os cabelos são encaracolados, as mãos pouco delicadas, mais próximas da 

mão de carpinteiro trabalhador, com olhos pretos, retirando grande parte do que se espera 

de um Jesus do barroco europeu. A expressividade do barroco brasileiro feito por 

afrodescendentes é mais excessiva, dramática, com movimentos mais enfatizados, talvez 

correspondendo a toda a ginga negra. 

 

IMAGEM 02 LISBOA, Antônio Francisco. Cristo. MG: Santuário de matosinhos, s/data, escultura 

madeira. 

 

Outro exemplo que pode ser assinalado e traz a criação artística indígena são esculturas 

produzidas com os povos das Sete Missões (1626-1801) no estado do Rio Grande do Sul. 

A temática novamente é religiosa, mas a forma das esculturas dos santos, santas e anjos 

possui traços indígenas. Ainda não se identificou o nome de um/a artista específico/a que 

teria produzido. Nas missões, em geral, as obras eram feitas em coletividade, sendo difícil 

nomear um/a criador/a. A imagem de Nossa Senhora da Conceição traz elementos 
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característicos das mulheres indígenas brasileiras, como os cabelos longos e lisos, os 

olhos mais puxados, olhos escuros, nariz e boca mais afinados. 

 

IMAGEM 03 SEM AUTOR/A. Nossa Senhora da Conceição. Rio Grande do Sul, s/d. 

 

Observa-se que, mesmo com a tentativa de apagamento da potência artística dos povos 

indígenas e afrodescendentes e com a implementação de um modelo artístico sacro 

europeu por meio da religião católica, não foi possível retirar dos que criavam e 

executavam as obras sua identidade negra ou indígena. Os temas eram europeus, mais as 

formas artísticas e a construção se amalgamaram com a já existente cultura artística dos 

povos que construíam igrejas, missões e outros e continuaram a produzir artisticamente 

com suas características. 

Contudo, o que se verifica em relação às formas de ensino/aprendizagem da arte entre os 

séculos XVI a XIX é um direcionamento de acordo com a classe que indica a qual tipo 

de arte terá acesso. As Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro (1816 – ainda existente), 

voltada para uma parcela da população mais rica, tinha como premissa o ensino das belas 

artes com características europeias. Os artífices, em geral, de uma classe mediana e baixa 

são formados para a execução de um tipo de arte mecânica. 

No início do século XIX, com a implementação do ensino de desenho de forma 

obrigatória nas escolas primárias e secundárias, identificou-se uma defesa da arte como 

linguagem e expressão que complementavam a escrita, alterando parcialmente sua 
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anterior caracterização entre mecânicas e belas artes. Para Rui Barbosa (1849-1923), 

jurista e abolicionista, a defesa do ensino de desenho na educação profissional 

relacionava-se ao necessário desenvolvimento industrial brasileiro, à educação para o 

trabalho e ao desenvolvimento de valores estéticos e espirituais. 

Com a criação das EAAs, a inserção do ensino de desenho possuía a perspectiva 

produtiva, de artes mecânicas, da formação do artesão que iria produzir bens para o 

mercado. Posteriormente, já nos liceus voltados para a educação profissional, e com o 

atendimento ao ensino de 2º ciclo, a característica do desenho relacionava-se com as 

técnicas e a perspectiva industrial. Nos Liceus Industriais, quando se tornaram Escolas 

Técnicas Federais (ETFs) em 1959, ainda se perpetuava a relação do ensino de desenho, 

não existindo incialmente a inserção do ensino de arte no currículo, mas apenas como 

atividades extracurriculares. Essa possibilidade estava respaldada pela legislação vigente 

que, em 1971, inseriu a educação artística como atividade educativa não obrigatória e sem 

se caracterizar como disciplina. Somente em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases (LBD) 

artes se torna disciplina curricular obrigatória em todos os anos da educação básica. 

Assim sendo, dentro das ETFs, que depois se tornaram CEFETs e os atuais IFs, a 

disciplina arte é obrigatória em todos os cursos de ensino médio integrado. 

O documento que, na década de 1990, norteia o ensino de artes nas escolas brasileiras de 

ensino médio, até a aprovação da Lei nº 13.415 da reforma do ensino médio, é o que 

apresenta os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs são formulados com a intenção 

de promover maior uniformidade de acesso a competências e habilidades básicas a serem 

adquiridas por todos estudantes do ensino médio, cuja premissa é ter domínio da técnica, 

formar pessoas flexíveis, pouco questionadoras e adaptáveis ao mercado de trabalho. Essa 

seria uma imposição do governo a todos as secretarias de educação sem fazer nenhum 

tipo de acolhida às diversidades existentes por todo o Brasil em sua dimensão continental 

e diversidade cultural.  

Uma das críticas tecidas na época sobre o documento seria o seu caráter neoliberal com 

o uso de palavras como consenso, desempenho, competências, habilidades, 

competitividade, flexibilização, descentralização, produção, desenvolvimento, entre 

outros termos lançados pelas recomendações do Banco Mundial ou da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL). Por outro lado, também é criticado 

um excessivo uso de teorias psicológicas no documento, observando mais o indivíduo do 
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que as relações deste com seu entorno. Numa análise feita por Ramos (2002), essa era a 

premissa do documento e das reformas no ensino médio à época como uma forma de 

implementação da pedagogia das competências, demandada pelos empresários ao ensino 

médio técnico, oferecendo uma formação mais voltada para as necessidades 

contemporâneas de produtividade, desenvolvimento e flexibilidade. Complementando 

essa crítica, Saviani (2007) considera que as novas demandas toyotistas71 do modo de 

produção requeriam a formação de outro tipo de trabalhador que tinha expectativa de ser 

empregável (não mais o modelo fordista e taylorista de um trabalhador formado para uma 

atividade e ter um trabalho fixo). Esse trabalhador tinha como habilidade em destaque a 

sua capacidade de se adaptar a vários tipos de trabalho, acompanhando, assim, a 

instabilidade do mercado de trabalho. Nesse modelo de escola, destacava-se a máxima do 

aprender a aprender: 

(...) deslocando o eixo do processo educativo do aspecto lógico para o 
psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; 
do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade, 
configurou-se uma teoria pedagógica em que o mais importante não é 
ensinar e nem mesmo aprender algo, isto é, assimilar determinados 
conhecimentos. O mais importante é aprender a aprender (...) (Saviani, 
2008, p. 429) 

E, em relação à pedagogia das competências: 

(...) a “pedagogia das competências” apresenta-se como outra face da 
“pedagogia do aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos 
de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições 
de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência 
não estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso 
coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos, (...), se 
encontram subjugados à “mão invisível do mercado” (Saviani, 2008, p. 
435) 

 

No que diz respeito à aprendizagem do artístico, ela é inserida na grande área das 

linguagens (Língua Portuguesa, Educação Física, Artes, Língua Inglesa, Espanhol e suas 

tecnologias), compreendendo esse conhecimento como uma forma de linguagem, já vista 

anteriormente, do mesmo modo implementando uma educação que fosse interdisciplinar. 

Uma das bases de referência para a escrita dos PCNs de artes foi a proposta triangular 

trazida por Ana Mae Barbosa, que teve influências do DEBAE e de Jonh Dewey. Tal 

proposta é pensada com base na articulação de três elementos no ensino/aprendizagem de 

arte – contextualização, fruição e fazer. Esses elementos não têm uma ordem rígida de 

 
71 Modo de produção com base na empresa Toyota, em que os produtos são montados de acordo com os 
pedidos realizados, diferentemente dos sistemas taylorista e fordista já referenciados no capítulo 1. 
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uso em sala, podendo iniciar ou terminar uma atividade com qualquer um dos elementos. 

A proposta triangular teve grande influência no ensino de artes em todo o Brasil, 

principalmente nos docentes formados em Artes Visuais desde o fim da década de 1990 

até a atualidade. 

Nos PCNs, o objetivo do ensino de arte no ensino médio seria poder apropriar-se dos 

saberes culturais e estéticos inseridos nas práticas de produção e apreciação artística, 

fundamentais para a formação e desempenho social do cidadão. (PCNs, 2000, p. 46). 

Sugere-se que os estudantes do ensino médio se tornem melhores “cidadãos inteligentes, 

sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e responsáveis, no coletivo, por melhores 

qualidades culturais na vida dos grupos e das cidades, com ética e respeito à diversidade” 

(PCNs, 2000, p. 50). Como habilidades e competências a serem adquiridas, seriam de 

destaque em arte: representar e comunicar, realizando e apreciando produções artísticas; 

investigar e compreender, sendo capazes de analisar e refletir sobre as produções em arte; 

contextualizar socioculturalmente, analisando, refletindo e preservando as manifestações 

artísticas. 

As críticas tecidas aos PCNs de artes voltam-se para seu caráter individualista de 

formação e de uma concepção de arte que pouco promove a produção local, regional, 

nacional e muito menos de artistas negras, negros, indígenas, LGBTQI+, mulheres, entre 

tantos outros “apagados” da história da arte. Mesmo sem a descrição explícita, quando 

não se afirma a necessidade de conhecimentos artísticos locais em sala, abre-se espaço 

para a perpetuação do maior valor atribuído às artes estrangeiras europeias e norte-

americanas. 

Também se questiona a concepção de formação cidadã que deveria perpassar todas as 

áreas de conhecimento, bem como a arte. Esse conceito, como salienta Ramos (2002), é 

extremamente polissêmico, podendo conter diversas compreensões. 

Diante da instabilidade contemporânea, a cidadania não é resgatada 
como valor universal, mas como cidadania possível, conquistada de 
acordo com o alcance dos próprios projetos individuais e segundo 
valores que permitam uma sociabilidade pacífica e adequada aos 
padrões produtivos e culturais contemporâneos. (Ramos, 2002, p. 140) 

Identifica-se também que esse documento, assim como a política pública à época, não 

pensa uma formação integral e integrada nem traz propostas para o ensino médio 

integrado ao técnico. Com a realidade implementada nas ETFs e CEFETs da época, 

separando e desintegrando o ensino médio do ensino técnico, era de esperar PCNs que 
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não promovam a integração curricular entre os conhecimentos gerais com os 

conhecimentos técnicos, confirmando, assim, a proposta de um ensino médio 

desintegrado como política educacional. 

Durante a gestão do presidente Luis Inácio Lula da Silva, foi retomado o pensamento de 

oferta do ensino médio integrado e formulada a lei para que esta fosse promovida nos 

atuais institutos federais. Nesse período (entre 2008 e 2010), foi fortalecida a política de 

capilarização dos IFs para o interior do Brasil, expandindo a Rede Federal e, com essa 

expansão, veio a abertura de cursos de ensino médio integrado (por lei, 50% das vagas 

dos IFs deveriam ser para os cursos médios integrados) e, consequentemente, a abertura 

de concursos para docentes em todas as disciplinas, contemplando as artes. 

Como aspectos positivos dessa expansão dos IFs para o componente curricular artes, 

podiam ser identificados aspectos, tais como: a garantia da presença da arte em todos os 

currículos do ensino médio integrado; a possibilidade de construção curricular e propostas 

de atividades pelos docentes sem restrições; a contratação de docentes formados em arte 

especificamente em suas quatro linguagens (música, dança, teatro e artes visuais); 

tentativas de integração curricular entre artes e disciplinas dos conhecimentos gerais 

(principalmente Língua Portuguesa, História, Sociologia e Filosofia); e o incentivo ao 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão em arte para além do ensino. Como 

desafios ainda vigentes, podem ser delimitados: a baixa carga horário da disciplina arte 

(menos de 3% do total de carga horária do curso integrado); pouca infraestrutura de 

alguns campi para as práticas artísticas (nos campi não localizados nas capitais, somente 

existe um docente de arte trabalhando com a sua linguagem de formação, o que diminui 

o acesso dos estudantes a outras linguagens da arte; arte é concebida por docentes de 

outras disciplinas como diversão e não tem muitos conhecimentos para trabalhar; 

docentes de arte ainda são vistos como decoradores dos campi em tempos festivos; a 

matriz curricular em geral ainda possui grande influência europeia e norte-americana; 

dificuldades para contemplar a integração curricular entre artes e outras disciplinas, 

principalmente na área técnica. 

Essas considerações sobre avanços e desafios da arte nos IFs foram compiladas com base 

em alguns artigos publicados nos quatro Anais do Encontro Nacional de Professores de 

Arte dos IFs, promovidos anualmente entre 2016 e 2019. Nesses anais estão relatadas as 

experiências dos professores de arte na pesquisa, ensino e extensão em todas as 

linguagens artísticas: música, teatro, dança e artes visuais. 



211 
 

Uma alteração na LDB promovida em 2016 pela Lei nº 13.278 foi esta discriminação: 

“Art. 26, § 6º- As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 

constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo” (Brasil, 

2016). A aprovação dessa lei insere no componente curricular arte a necessidade de 

trabalhar com as quatro linguagens artísticas em todos as etapas da educação básica; 

contudo, a lei não delimita que, para o ensino das linguagens, seja ofertada a contratação 

de docentes das quatro linguagens para desenvolver tais saberes e atividades. A formação 

do docente de arte no Brasil é feita por linguagem específica, sendo ofertados cursos de 

licenciaturas em música, teatro, dança e artes visuais de forma independente. Não há 

oferta de formação de docentes em arte de forma polivalente. A anterior licenciatura em 

educação artística foi substituída pelas licenciaturas específicas. Assim sendo, um 

docente único formado em artes visuais não possui os saberes específicos relacionados a 

música, dança e teatro. A lei, mesmo sendo comemorada como um meio de incentivar e 

viabilizar a contratação de docentes das quatro linguagens para as escolas públicas e 

privadas, tem acarretado, em algumas escolas, a cobrança para que o docente formado em 

uma das linguagens lecione todas as outras. Nos IFs, alguns casos são relatos sobre essa 

pressão, para que os docentes contemplem a lei, mesmo sem ter a formação específica. 

Entretanto, a luta que se promove pelos docentes de arte é para que sejam contratados/as 

professores/as das quatro linguagens para que atuem nos campi dos IFs. 

As alterações legislativas aprovadas em 2017, como a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 

13.415/17) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), afetaram, no âmbito legal, a 

presença da arte nos currículos do ensino médio. Na LDB, na secção I – Das disposições 

gerais no art. 26, anteriormente se indicava que: § “2º O ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (Brasil, 1996). Com a implementação 

da Lei nº 13.415/17, a redação toma outro teor: § “2º O ensino da arte, especialmente em 

suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação 

básica” (Brasil, 2017). Ou seja, se anteriormente o componente arte estaria garantido em 

todos os níveis da educação básica (da educação infantil ao ensino médio), agora poderia 

ser ofertado em apenas um dos níveis, ou em dois níveis, ou em toda a educação básica, 

a depender da interpretação que fosse feita da lei. Assim se imprimiu um sentido dúbio 

que podia trazer prejuízos para a permanência do componente arte na educação básica em 

todos os seus níveis, sendo ofertada em todas as escolas públicas e privadas. A depender 
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do gestor, das secretarias de educação, das verbas educacionais e de tantos outros fatores, 

o componente arte pode ser, ou não, contemplado na educação básica como um todo. 

A BNCC insere outra problemática para o componente arte no ensino médio. 

Diferentemente dos PCNs, que trazem uma descrição do que seria o componente 

curricular de arte, a BNCC dilui os saberes da arte em competências e habilidades na área 

de linguagens e suas tecnologias, sem ter uma descrição específica ou um espaço 

descritivo sobre arte. Em verdade, para além dos componentes de Língua Portuguesa e 

Matemática, todos os outros estão diluídos nas áreas de conhecimento, sugerindo uma 

interdisciplinaridade e diálogo entre os saberes que, em suma, se tornam uma massa 

confusa e competências e habilidades a serem adquiridas. A concepção não se volta para 

a promoção de uma aprendizagem integrada entre os saberes, nem mesmo para a tentativa 

de uma interdisciplinaridade, mas tende a transformar os saberes em competências e 

habilidades que sejam utilizadas no mercado de trabalho, estimulando uma formação 

flexível, adaptável, solucionadora de problemas, individualizada, instrumentalizada com 

pouca criticidade e aprofundamento sobre os mais diversos saberes. 

No âmbito do componente arte, nas duas páginas que trazem algumas indicações sobre o 

que seria a arte como conhecimento humano no ensino médio, verifica-se a cooptação do 

léxico utilizado por uma educação que se pretenda contra-hegemônica como: autonomia, 

reflexão, expressividade, sensibilidade, aprender sobre si, sobre o mundo, criticidade, 

saberes da comunidade, indígenas, negros e outros mais. Tal cooptação promove uma 

confusão intencional, fazendo com que, na superfície, se apresente algo sedutor. Mas os 

fundamentos e bases de construção têm como intencionalidade precarizar, reduzir e 

instrumentalizar os saberes/fazeres/sentires/conviveres da arte. Incentiva-se a aprender a 

aprender como se este fosse um elemento de combustão espontânea, sendo desnecessárias 

qualquer mediação, aprendizagem conjunta, coletiva, entre outras. Desconsidera as 

disparidades sociais, econômicas e culturais existentes em todo o território brasileiro, 

como se todos tivessem acesso aos mesmos bens culturais, artísticos de forma igual, sem 

restrições. Com todos os problemas que o componente curricular arte tem e encontra nas 

escolas, por vezes são somente nesses espaços que adolescentes têm contato com 

produções e conhecimentos para além do que é difundido por meio da cultura de massa 

em geral estrangeira. O componente de arte nas escolas de ensino médio tem grande 

percurso ainda para caminhar, no intuito de realizar um processo educacional que seja 

contra-hegemônico, suprimindo relações classistas, racistas e sexistas, contemple os 
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saberes juvenis e ajude na formação integrada entre os saberes dos adolescentes e jovens. 

Tais documentos vigentes, que têm como base a construção de uma sociedade cada vez 

mais de cunho neoliberal, poucas contribuições trazem para que haja a formação voltada 

para uma transformação do ser e do social. 

Em relação aos IFs, as alterações legislativas e a BNCC não trazem tratativas diretas sobre 

a formação de nível médio profissional e técnico integrado. Mesmo com a Lei nº 

13.415/17, inserindo a formação técnica e profissional como um dos itinerários 

formativos, não houve uma proibição da existência dos cursos técnicos integrados, como 

ocorreu em 1997. As diretrizes curriculares para o ensino médio técnico de 2012 ainda 

são válidas, e, até o presente momento, os reitores dos IFs, por meio de sua instância 

maior, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (CONIF), mantiveram os cursos integrados como uma das 

modalidades de curso a serem ofertadas. A BNCC, no tocante à construção dos currículos, 

debateu sobre alterações e, se houver, quais serão estas alterações. Contudo, este é um 

processo que está decorrendo, não sendo possível, no presente momento, delimitar 

objetivamente os efeitos concretos da BNCC nos currículos do ensino médio integrado e 

no componente arte. 

 

 

3.5.1 Como o ensino/aprendizagem de artes visuais se relaciona com a preocupação de 

formar para o trabalho? Para que trabalho? 

A atividade investigativa apresentada nos próximos tópicos tem como base os 48 textos 

escritos pelos docentes de artes visuais que pertencem aos quatro anais dos ENPAIF e, 

do mesmo modo, as legislações vigentes que determinam as diretrizes curriculares para a 

educação profissional técnica de nível médio: Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de 

setembro de 2012, e o Parecer CNE/CEB nº 11/2012. Tais documentos foram 

selecionados porque estão em vigência e determinam quais são os objetivos e finalidades, 

os princípios norteadores, as formas de oferta do curso, a organização curricular, a 

duração dos cursos, avaliação e a formação docente em relação ao ensino médio técnico. 

As duas bases de investigação (textos docentes e legislação) serão analisadas, conferindo 

aproximações e ruídos que sejam indicados no que concerne ao trabalho e seus 

entendimento e função na formação dos estudantes. 
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Referentemente aos anais do I Encontro de Arte/Educadores: a arte/educação nos 

Institutos Federais brasileiros, realizado pelo IFSP em São Paulo, em 2016, tinha como 

temática identidades, percursos e experiências da arte nos IFs. Desses anais serão 

analisados textos referentes à linha denominada Práticas, ensino e democratização da 

artes e oferta das linguagens artísticas nos IFs, totalizando 21 textos na linguagem de artes 

visuais. O II Encontro Nacional de Professores de Arte dos Institutos Federais (ENPAIF), 

realizado pelo IFG em Goiás, em 2017, abordou o tema “PôÉtica de resistência”, com 

quatro textos pesquisados. Realizado pelo IFB em Brasília, em 2018, o III ENPAIF teve 

como tema: “Da base nacional curricular comum (BNCC) à realidade da arte nos IFs”, 

sendo observados 11 textos. O IV ENPAIF, realizado pelo IFPR no Paraná, em 2019, 

abordou a questão de políticas e percursos para o campo das artes nos IFs, pensando nas 

articulações e desafios, sendo 12 textos investigados. Assim sendo, houve um total de 48 

textos. Para este estudo, foram utilizados artigos referentes ao ensino/aprendizagem das 

artes visuais, tentando localizar algumas percepções dos docentes acerca da formação 

para o trabalho, conceitos expressos sobre trabalho, debates sobre a formação integrada e 

suas relações com a arte e descrição de possíveis experiências integradas que foram feitas 

pelos docentes de arte. 

Sendo a pesquisa realizada dentro do âmbito dos IFs, que tem, como uma de suas 

finalidades, oferecer uma formação integrada entre a formação geral e técnica, é 

importante compreender qual é a prerrogativa de formação para o trabalho e qual conceito 

de trabalho se explicita nos escritos dos docentes de artes visuais e nas legislações. Como 

já indicado nesta tese, o conceito de trabalho passa por alterações durante seu percurso 

histórico, assim como a formação pretendida para um bom trabalhador no século XIX é 

distinta do que busca no século XXI. Contudo, a diferenciação entre o labor e o worker 

do trabalho em seu sentido ontológico ante o trabalho de base capitalista fetichizado, o 

trabalho flexível individualizado em relação ao trabalho colaborativo e especializado; 

entre o mercado de trabalho e o mundo do trabalho. Esses binômios conflituosos mantêm 

disputas sobre qual lógica deveria ser defendida pela legislação e pelos escritos dos 

docentes de artes visuais dos IFs expostos nos anais do ENPAIF. 

Na escrita dos docentes, existe certa confusão principalmente quando se utilizam os 

termos mercado de trabalho e mundo do trabalho. O mercado de trabalho faz referência 

ao modo de produção capitalista, de acúmulo, de retirada de direitos trabalhistas, de lucros 

e dividendos em que o trabalhador deve ser flexível, empregável e capaz de se adaptar a 
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todos os impactos do capitalismo e suas crises sobre as vidas humanas. Em se tratando 

do mundo do trabalho, nele cabem a crítica ao sistema do mercado de trabalho e suas 

injustiças, do mesmo modo que anuncia outras possibilidades do trabalhar (coletivo, 

cooperativo) e disputa a narrativa sobre o trabalho com base capitalista, explorador e 

expropriador, expressão da ideologia hegemônica, inserindo a concepção de trabalho em 

que este constrói os seres sociais, nos humaniza e transforma a natureza, atualmente tendo 

a consciência da finitude de recursos naturais e da necessidade de proteção. Seguem-se 

alguns exemplos de como são usados os conceitos de forma assertiva seriam. 

No artigo escrito pelo docente Bezerra (2016), que trata da relação entre arte e tecnologias 

nos currículos, há uma consideração pertinente sobre as demandas do mercado de 

trabalho: 

(...) não compreendemos a Educação Profissional de Nível Técnico não 
mais como formador em habilidades aplicadas ao mercado de trabalho, 
somente como agenciador de conhecimentos acríticos que permitam 
aos educandos atuar numa função remunerada específica, e 
construirmos um movimento numa direção da importância integral das 
ciências da natureza, humanidades e linguagens (...) (Bezerra, 2016, p. 
82) 

O professor destaca aqui que a educação profissional não deveria servir de agenciados de 

jovens acríticos para o mercado de trabalho. Em complementação do que é exposto, a 

educação profissional deveria preocupar-se com uma formação mais integral dos 

estudantes, e não somente com as demandas do mercado. 

Outra crítica à separação entre pensar e agir que algumas políticas públicas estimularam 

na educação profissional que desarticula trabalho, cultura e ciência, diminuindo a 

possibilidade de uma formação integrada e emancipada, seria: 

Esse princípio emancipatório evoca a desconstrução das lógicas de 
classificação internacional do trabalho as quais “reduz os trabalhadores 
a fatores de produção e, em razão disso, torna sua formação um 
investimento em capital humano, psicofísica e socialmente adequado à 
reprodução ampliada do capital” (Frigotto e outros, 2005a, p. 1105). Por 
esse princípio, a lei de criação da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica prevê “estimular e apoiar 
processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
socioeconômico local e regional (Brasil, 2008). (Terraza, 2016, p. 100) 

A professora, em duas partes distintas de seu texto, faz ponderações conceituais que 

ajudam a diferenciar mundo do trabalho do mercado de trabalho: “mercado de trabalho 

pautado pela competitividade e pela lógica do ganho em detrimento do atendimento às 

necessidades individuais e coletivas dos seres humanos (...), enfatizando o mundo do 
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trabalho e as ações que possibilitam uma emancipação desses sujeitos às sujeições 

cotidianas”. (Terraza, 2016, p. 101) 

Em outro artigo, existe uma defesa para a inserção dos estudantes ao mercado de trabalho 

por meio do conhecimento do desenho e suas técnicas. Os autores Dias e Martins (2016) 

ressalvam a importância do desenho e da visualidade e a possibilidade de ser contemplado 

como disciplina própria no currículo. Nesta defesa, remontam à característica de 

formação de mão de obra das antigas EAAs, destacando: “Assim, pretendemos questionar 

os discursos correntes do sistema de ensino atual que preconizam um ensino tecnicamente 

modernizado que prepare para o mundo do trabalho e, concomitantemente seja de 

interesse dos estudantes”. (Dias e Martins, 2016, p. 147). A escrita dos professores indica 

que existe, em sua compreensão, um valor de maior importância atribuído à realidade 

imposta pelo mercado de trabalho na área do desenho e que, assim, os IFs deveriam 

observar também essa demanda. 

Entre os autores elencados para pensar a formação para o trabalho e seu conceito, 

recorreu-se a Ciavatta (2005), Marx (2017), Frigotto (2005), Gramsci (2006) e Ramos 

(2005), que são referências centrais para o debate brasileiro entre trabalho e educação. 

No artigo da professora Silva (2018), destaca-se uma passagem em que Ciavatta descreve 

que a formação integrada é a superação da divisão social do trabalho que segrega as ações 

do pensar, do agir, do executar e do planejar, assim reduzindo o trabalho somente a seu 

aspecto operacional. 

O tema da diferenciação artificialmente construída também é algo que aparece nos textos, 

indicando que, para a formação integrada, é preciso superar a separação e escala de valor 

do trabalho intelectual sobre o trabalho manual. 

No texto da professora Diehl (2019), que relata uma prática de ateliê de cerâmica e cultura 

guarani, existe uma citação de Ormezzano (2001) sobre o trabalhar: 

(...) a oficina é um espaço em que se trabalha sem distinção entre 
intelectual e manual. (...) A oficina é um espaço de troca que evolui pela 
capacidade de seus membros e do sistema de inteireza (...), favorece 
diferentes maneiras de pensar, sentir e perceber, emocionar-se e 
expressar a produção de um saber, do que somos e de quem nós somos 
(Ormezzano, 2001, p. 28-85) 

 

O sentido trazido pelo autor aproxima-se do que é indicado por Sennet (2009), quando 

descreve o trabalho e a atividade do artífice que usa do conhecimento da mão inteligente 
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para poder exercer suas atividades. O aspecto de inteireza é de destacar, pois o que se 

pretende com a formação integrada é justamente promover a formação integral e 

integrada dos estudantes, tendo o trabalho como elemento fundamental, pois, a partir dele, 

constituem-se o humano e as organizações sociais. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, ainda vigente, um dos princípios 

norteadores descritos é: “III - trabalho assumido como um princípio educativo, tendo sua 

integração com a ciência, a tecnologia e a cultura com base na proposta político-

pedagógica e do desenvolvimento curricular” (Brasil, 2012, p. 2). Do mesmo modo, na 

organização curricular: “IV- a pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de 

conteúdos, articulados do ponto de vista do trabalho assumido como princípio educativo, 

contemplando as necessárias bases conceituais e metodológicas” (Brasil, 2012, p. 5). Este 

currículo deve oportunizar aos estudantes: “I- diálogo com diversos campos do trabalho, 

da ciência, da tecnologia e da cultura como referencias fundamentais da formação” 

(Brasil, 2012, p. 5). Um dos critérios para a organização dos cursos é: “I – atendimento 

às demandas socioeconômicas-ambientais dos cidadãos e do mundo do trabalho em 

termos de compromisso ético para com os estudantes e a sociedade” (Brasil, 2012, p. 5). 

Ou seja, o documento que norteia a educação profissional e da indicação de como devem 

se organizar os cursos e o currículo em diversos momentos considera como elemento 

central a compreensão do trabalho de forma histórica e de formação social e contempla 

as demandas do mundo do trabalho de acordo com as demandas locais em que o IFs está 

inserido. No documento, em nenhuma linha é mencionada a palavra mercado, mas 

certamente existem demandas de mercado na gestão dos IFs e a temática do 

empreendedorismo está presente. Em suma, pode-se considerar que, na legislação, a 

defesa do conceito de trabalho se aproxima mais de uma lógica marxista e lukatiana, 

quando estes caracterizam o trabalho para além das demandas do capital. Não há registros 

que informem sobre as formas de trabalho de organizações sociais quilombolas ou 

indígenas, mas é expresso o trabalho em cooperativismo, coletividade, o que pode traçar 

outros percursos formativos com base no trabalho. 

O Parecer 11/2012 indica que o trabalho 

(...) é compreendido como uma dimensão humana de primeira ordem 
no processo de produção da existência e de objetivação da vida humana. 
A dimensão ontológica do trabalho é, assim, o ponto de partida para a 
produção de conhecimentos e de cultura pelos diferentes grupos sociais. 
(Brasil, 2012, p. 29). 
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E sobre a falsa separação entre formação intelectual e manual e suas implicações no 

currículo: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, portanto, devem estar centradas exatamente 
nesse compromisso de oferta de uma Educação Profissional mais ampla 
e politécnica. As mudanças sociais e a revolução científica e 
tecnológica, bem como o processo de reorganização do trabalho 
demandam uma completa revisão dos currículos, tanto da Educação 
Básica como um todo, quanto, particularmente, da Educação 
Profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores, em doses cada 
vez mais crescentes, maior capacidade de raciocínio, autonomia 
intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria e espírito 
empreendedor, bem como capacidade de visualização e resolução de 
problemas. 

A atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, ultrapassando os limites do 
campo estritamente educacional, considera o papel da Educação 
Profissional e Tecnológica no desenvolvimento do mundo do trabalho, 
na perspectiva da formação integral do cidadão trabalhador. Portanto, 
deverá conduzir à superação da clássica divisão historicamente 
consagrada pela divisão social do trabalho entre os trabalhadores 
comprometidos com a ação de executar e aqueles comprometidos com 
a ação de pensar e dirigir ou planejar e controlar a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos à sociedade. (Brasil, 2012, p. 8) 

Nesse parecer, fica esclarecido o conceito de trabalho de que as diretrizes tratam, ou seja, 

o trabalho concebido em sua dimensão ontológica, histórica para além do que é 

estruturado na ideologia do capital. E, com esse conceito de trabalho, deve ser ofertada 

aos estudantes uma formação integrada que supere a divisão e escala de valor entre 

trabalho manual e intelectual. Com base nessas referências, deveriam ser concebidos os 

currículos e embasadas as práticas em todas os saberes, contemplando a arte. 

Indica-se que, sendo este um tema de importância para a formação integrada de nível 

médio técnico, dos 48 textos relacionados à prática em sala de aula de artes visuais, 

somente 13 tocam parcialmente ou especificamente sobre o tema. Desse modo, existe 

uma demanda para que os docentes de artes visuais dos IFs conheçam melhor as diretrizes 

que regem as instituições em que trabalham e as tenha como base para a elaboração 

curricular e suas práticas em sala de aula. 

 

 

3.5.2 Formação integrada e currículo integrado no ensino/aprendizagem das artes visuais 

Ao retomar a investigação nos 48 trabalhos selecionados sobre o ensino de artes visuais 

expostos nos Anais de todas as edições do ENPAIF, agora se procurou compreender qual 
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ou quais seriam os significados sobre formação integrada e currículo integrado e como 

aparecem conceitualmente nos escritos docentes. Desse modo, verifica-se a necessidade 

de enfatizar que, mediante uma concepção de trabalho e formação integrada, se pensa um 

currículo integrado e a formação integrada é o fundamento para uma prática de currículo 

integrado. No tocante aos docentes de arte, como esse fundamento se apresenta e como é 

aplicado ao currículo de arte? 

Dentro dos trabalhos, são poucos os que observam explicitamente ou apontam o que é 

compreendido como formação integrada. Os relatos das práticas se centram muito na 

explicação das atividades propostas em sala com os estudantes, sem necessariamente 

explicar o que fundamentou tal prática e se foi pensada com base em uma concepção de 

formação integrada. Nos que indicam ou fazem alguma consideração nesse domínio, os 

professores Bacildo (2018) e Arruda (2019) assim se referem à formação integrada: 

(...) é necessário possibilitar ao aluno uma formação integral, 
proporcionado a humanização efetiva para torna-lo um cidadão sensível 
com capacidade de exercer sua cidadania de maneira fraterna, 
responsável, autônoma e crítica. (COELHO, 2009). (Arruda, 2019, p. 
2) 
As ações aqui relatadas, em sua grande maioria, fazem parte de um 
processo de caráter integrador, que favorece a interação entre o saber e 
o fazer, de forma multidisciplinar, na busca por valorizar além da 
formação técnica, a sensibilidade, o senso crítico e o de participação. 
(Bacildo, 2018, p. 1) 

 

A caracterização ocorre pela valorização em estabelecer relações entre a formação 

intelectual e a formação técnica, que, de acordo com Gramsci, é uma formação que não 

separa éthos, logos, técnos – elementos que contemplam o trabalho, a ciência e a cultura 

de forma entrelaçada em permanente relação paritária e unificada. No primeiro exemplo, 

considera-se que a formação integrada deve contemplar características de uma 

sensibilidade estética que em geral não está diretamente relacionada a uma formação 

técnica. No que concerne à sensibilidade, criatividade, criticidade, incentivo à 

participação e formação de um cidadão mais fraterno e responsável, a  

formação integrada é este senso de formar na completude, de tratar a 
educação como uma totalidade social (...). Nos casos de formação 
integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos 
que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional 
em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho (...) 
(Ciavatta, 2010, p. 84). 

Há de se lembrar que, quando a política pública da educação técnica de 1996 a 2004 

separou, em 2004, o ensino médio do técnico mediante a Lei nº 5.154/2004, foi retomada 
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a possibilidade de integração curricular. Muitos pesquisadores que se aproximavam da 

proposta de formação integrada, tendo esta como mais assertiva, publicaram livros, teses, 

pesquisas em defesa do ensino médio integrado, principalmente com a oferta gratuita, 

pública e de qualidade nos IFs. 

Na Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, não se explicita uma definição do que 

seria uma formação integral e/ou integrada que sirva de base para a compreensão dos 

docentes sobre o tema. A resolução indica somente que o curso de nível médio integrado 

ao técnico deve ser realizado na mesma unidade escolar concomitantemente. 

Já o Parecer nº 11/2012 traz indicações do que a formação integrada é aquela que “consiga 

superar a dicotomia historicamente cristalizada da divisão social do trabalho entre a ação 

de executar e as ações de pensar, planejar, dirigir, supervisionar ou controlar a qualidade 

dos produtos ou serviços” (Brasil, 2012, p. 6). Segue outra importante indicação do 

parecer sobre formação integral: 

Uma formação integral, portanto, não somente possibilita o acesso a 
conhecimentos científicos, mas também promove a reflexão crítica 
sobre os padrões culturais que se constituem normas de conduta de um 
grupo social, assim como a apropriação de referências e tendências que 
se manifestam em tempos e espaços históricos, os quais expressam 
concepções, problemas, crises e potenciais de uma sociedade, que se vê 
traduzida e/ou questionada nas suas manifestações. Assim, evidencia-
se a unicidade entre as dimensões científico-tecnológico-cultural, a 
partir da compreensão do trabalho em seu sentido ontológico. O 
princípio da unidade entre pensamento e ação é correlato à busca 
intencional da 16 convergência entre teoria e prática na ação humana. 
A relação entre teoria e prática se impõe, assim, não apenas como 
princípio metodológico inerente ao ato de planejar as ações, mas, 
fundamentalmente, como princípio epistemológico, isto é, princípio 
orientador do modo como se compreende a ação humana de conhecer 
uma determinada realidade e intervir sobre ela no sentido de 
transformá-la. (Brasil, 2012, p. 15) 

Assim sendo, o documento traz uma visão bem explícita e clara do que é a formação 

integrada pretendida para os IFs. As decorrências de confusões, contradições ou não 

aplicação dessas premissas ocorrem exclusivamente pelo desconhecimento, não pelo 

reconhecimento, ignorância e desconsideração às diretrizes vigentes.  

Algo a se destacar é uma certa confusão conceitual e mistura do que seria um currículo 

integrado, muitas vezes compreendido como a realização de atividades em uma 

perspectiva interdisciplinar, como no caso em que os docentes citam Nogueira (1998), 

que defende a interdisciplinaridade por meio da integração dos conteúdos. A professora 

Pereira (2016) ressalta: “Podemos dizer que a arte caminha na interdisciplinaridade e 

ambas estão intimamente ligadas, uma vez que a arte auxilia na integração do homem 
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com seu universo” (Pereira, 2016, p. 125). Com base nessa observação, identifica-se o 

uso do termo interdisciplinaridade para definir o que seria um currículo integrado, ou 

mesmo faz uma junção entre ambas as concepções curriculares. Contudo, é necessário 

distinguir que o currículo integrado, que se fundamenta em uma formação integrada, tem 

o trabalho como princípio educativo e imprime características da politécnica e do mundo 

do trabalho como espaço de destino dos estudantes, possui uma compreensão própria de 

currículo. Aqui é transcrita uma citação mais alongada, para ajudar a compreender essa 

distinção com base na escrita da autora: 

Por polivalência entende-se a ampliação da capacidade do trabalhador 
para aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa desta 
capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do 
desenvolvimento científico-tecnológico o trabalhador passa a 
desempenhar diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, sem 
que isto signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação 
destas práticas ou compreender a totalidade. A este comportamento no 
trabalho corresponde a interdisciplinaridade na construção do 
conhecimento, que nada mais é do que a inter-relação entre conteúdos 
fragmentados, sem superar o limite da divisão (...). Ou seja, a uma 
“juntada” de partes sem que signifique uma nova totalidade, ou mesmo 
o conhecimento da totalidade com sua rica teia de inter-relações (...). 

A politecnia significa o domínio intelectual da técnica e a possibilidade 
de exercer trabalhos flexíveis, recompondo as tarefas de forma criativa; 
supõe a superação de um conhecimento meramente empírico e de 
formação apenas técnica, através de formas de pensamento mais 
abstratas, de crítica, de criação, exigindo autonomia intelectual e ética. 
Ou seja, é mais que a soma de partes fragmentadas; supõe uma 
rearticulação do conhecimento, ultrapassando a aparência dos 
fenômenos para compreender as relações mais íntimas, a organização 
peculiar das partes, descortinando novas percepções que passam a 
configurar uma compreensão nova, e superior da totalidade, (...) 
(Kuenzer, 2005, p. 88) 

Essa totalidade para a elaboração de um currículo integrado deveria passar por cinco 

âmbitos minimamente: mundo do trabalho, conhecimentos gerais, conhecimentos 

técnicos, compreensão do estudante como um sujeito em processo de formação integrada 

e a realidade em que esse estudante está inserido. “Por isto, o currículo integrado requer 

a problematização dos fenômenos em múltiplas perspectivas, mas também uma 

abordagem metodológica que permita apreender suas determinações fundamentais.” 

(Ramos, 2010, p. 123) 

No Documento nº 06/2012, é indicada a interdisciplinaridade nos princípios norteadores: 

“VII – interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à 

superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização 

curricular” (Brasil, 2012, p. 2) 
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Essa é vista como uma modalidade que pode ser utilizada na prática docente, para que 

haja aproximação e diálogo entre os saberes existentes no currículo dos cursos de ensino 

médio integrado. Contudo, o Documento nº 11/2012 faz uma distinção sobre o currículo 

integrado e compreende-o assim: 

É pressuposto essencial do chamado “currículo integrado”, a 
organização do conhecimento e o desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem de tal maneira que os conceitos sejam 
apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que 
se pretende explicar e compreender, de sorte que o estudante 
desenvolva um crescente processo de autonomia em relação aos objetos 
do saber. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura são, desta forma, 
entendidos como dimensões indissociáveis da formação humana, 
partindo-se do conceito de trabalho, simplesmente pelo fato de ser o 
mesmo compreendido como uma mediação de primeira ordem no 
processo de produção da existência e de objetivação da vida humana. A 
dimensão ontológica do trabalho é, assim, o ponto de partida para a 
produção de conhecimentos e de cultura pelos diferentes grupos sociais. 
(Brasil, 2012, p. 29) 

Para realizar uma formação integrada por meio de um currículo integrado, os 

fundamentos são os seguintes: ter como premissas o trabalho em seu sentido ontológico, 

de transformação humana e constituição social; superar qualquer distinção de valor 

atribuído ao trabalho; e pensar os saberes como algo interligado, uma totalidade para 

poder formar integralmente sem sistemas de valoração. Em complementação, indica-se a 

necessidade de partir da realidade vivenciada, dialogando com os saberes; ter em vista a 

formação como meio de transformar os estudantes e sua realidade; educar com uma 

perspectiva crítica e criativa; e valorizar saberes produzidos por todos os seres viventes, 

independentemente de etnia, religiosidade, gênero, classe social. 

Os docentes de artes visuais em um dos artigos escrevem: 

(...) é necessário romper com a dicotomia trabalho manual x intelecto, 
integrando os conhecimentos científicos e a práxis do ofício. Nesse 
sentido, como o ensino de arte pode contribuir para o ensino integral e 
racional? Do nosso ponto de vista, o estímulo à criatividade do 
indivíduo é o ponto de partida. Estimulando a potencialidade criativa 
do/a estudante estamos possibilitando que ele/a desenvolva também a 
sua potencialidade crítica. (Tavares, et al., 2016, p. 116) 
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3.5.3 É possível exemplificar práticas integradas no componente curricular artes visuais 

no ensino médio integrado nos IFs? 

Nos documentos das diretrizes usados como referência para análise, não há citações 

específicas sobre arte no ensino técnico profissional; contudo, é citado um trecho das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, que trata da concepção 

de currículos da educação formal: 

Estes estão orientados pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o conhecimento científico, 
além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como 
a valorização da experiência extraescolar, e a vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. (Brasil, 2012, 12). 

A arte no contexto da educação básica brasileira tem grandes possibilidades para ser 

trabalhada em sala de aula. Mesmo com a restrição por vezes de materiais, infraestrutura, 

carga horária, entre outros, o documento garante a liberdade de ensino/aprendizagem, 

pesquisas e divulgação de quaisquer expressões artísticas advindas de quaisquer grupos 

sociais. O preconceito, a “estereotipação” ou qualquer forma degradante de apresentar a 

produção artística visual de um determinado grupo não devem ser aceitos ante o que a 

legislação prevê. 

Algumas práticas relatadas nos textos das professoras e professores exibem, em sua 

maioria, práticas que tendem a ser centradas na arte e seus conhecimentos e práticas, sem 

uma preocupação direta com a formação integrada e aplicação de um currículo integrado 

em que a arte se põe como promotora da integração. Mediante uma leitura geral dos 48 

textos analisados, é possível identificar alguns agrupamentos temáticos que aparecem 

com maior frequência. A inserção do contexto dos estudantes nos projetos e atividades 

de artes visuais é destaque, sendo referenciado em nove textos enfatizando o trabalho de 

Demarchi (2018), que desenvolve o Projeto Identidades por meio de fotografias poéticas 

com os estudantes. A valorização da cultura local e a inserção desses saberes em sala de 

aula foram indicadas como tema em sete textos apresentados pelos docentes, destacando 

os trabalhos do professor Calazans (2017) sobre a cerâmica do Vale do Jequitinhonha72 e 

o trabalho de Diehl (2019) também sobre cerâmica, mas produzida pelo povo guarani. Há 

descrição de mostras, semanas, feiras de artes produzidas dentro e fora dos IFs em cinco 

textos. Outros temas que aparecem nos textos são os seguintes: arte contemporânea (3), 

 
72 O Vale do Jequitinhonha é um dos municípios mais empobrecidos do estado de Minas Gerais, que possui 
uma rica produção de cerâmicas feitas por artesãs e artesãos locais, com saberes que passam por gerações 
e sustentam muitas famílias da região. 
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trabalho com releitura (2), tema do artista docente (3), debate sobre a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) de 2017 e a Reforma do Ensino Médio (3), 

interdisciplinaridade (3), artes visuais e tecnologias (2), educação estética (2), desenho 

(2), história do ensino da arte no IF do Acre e do Pará, atividades integrando as linguagens 

artísticas (2), currículo em artes (3) e valorização/desvalorização da arte nos IFs (2). 

Um aspecto observável é a perceptível influência da Proposta Triangular e dos livros 

escritos por Ana Mae Barbosa em relação à arte/educação no Brasil. A autora é grande 

referência nas licenciaturas em artes visuais e foi quem propôs um dos primeiros cursos 

de pós-graduação em arte/educação. Ela também influenciou conceitualmente a 

construção dos PCNs, além de ser uma grande defensora da arte como componente 

curricular obrigatória na educação básica desde sempre. Em 15 textos, há referências 

bibliográficas de livros escritos por Ana Mae, delimitando que ela traz contribuições para 

a docência em artes visuais nos IFs. 

Para exemplificar algumas práticas que obedecem a critérios daquilo que se compreende 

como uma formação integrada executada no currículo integrado dentro do conteúdo de 

artes visuais serão descritas, os critérios básicos para a atividade que se pretende integrada 

seriam estes: integrar educação básica com educação técnica de forma equânime, tendo a 

reflexão sobre o mundo do trabalho e o trabalho em seu sentido ontológico como 

premissa; dialogar com as vivências dos estudantes; e promover criatividade, criticidade 

e respeitar a todas as formas de expressão artísticas de todas e quaisquer comunidades e 

organização sociais. 

Um primeiro relato de prática a ser considerado é trazido pela professora Braga e pelo 

professor Guimarães (2016) do IF de Goiás (IFG) dos campi Aparecida de Goiânia e 

Inhumas, intitulado: Stêncil no câmpus: uma proposta intercâmpus no IFG. Ambos os 

docentes de artes visuais propuseram aos alunos do curso integrado a ocupação por meio 

de poéticas visuais, usando como ferramenta o estêncil e a cartografia como forma de 

apropriação, empoderamento e experimentação dos espaços pelos estudantes. A produção 

das imagens é realizada com base na reflexão dos estudantes sobre a consciência de si, 

do deslocamento no campus e de suas potências de criação. Os docentes construíram uma 

página no facebook, para que os estudantes, oriundos de campi distintos, se conhecessem 

e trocassem informação sobre a arte do grafite, do estêncil e possíveis impressões nas 

obras criadas. Uma das referências foi o artista grafiteiro Banksy, anônimo até o presente 

momento. Na reflexão dos estudantes sobre sua realidade, foram apresentadas algumas 
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problemáticas envolvendo sua vivência dentro dos campi do IFG. Uma das criações dava 

destaque aos perigos das obras inacabadas do campus, com a imagem de uma placa 

indicando CUIDADO; outro tratava da falta de acesso à internet wi-fi com a silhueta de 

um homem com o símbolo da conexão; as salas vazias sem serem utilizadas foram 

representadas com a silhueta humana grafitada, tentando abrir essas portas. Algumas 

obras exploraram o espaço de fora dos campi, com o desenho de uma garrafa de Coca-

Cola, indicando um hábito alimentar prejudicial e o excesso de propaganda, e outro trouxe 

a relação com o futuro incerto e o trabalho, desenhando um caminho de sucesso desejado 

com caderno, diploma, formatura. Dialogando com esse estêncil, outro grupo ironizou 

sua condição de estudante e esse percurso “prometido” indicando a fragilidade e 

instabilidade do futuro. Tal crítica é feita com o desenho de uma cara de palhaço com o 

texto “Somos o futuro da nação”. 

A prática relatada faz a integração com o trabalho, pois possibilita que os estudantes 

reflitam sobre a condição de futuras/os trabalhadoras/es; também promove a criatividade 

e a criticidade dos alunos com uso da linguagem visual; oportuniza que os estudantes 

expressem aquilo que vivenciam em seus campi e as dificuldades de infraestrutura 

existentes; leva ao espaço da escola uma forma de expressão visual, grafite e estêncil, 

muitas vezes marginalizada socialmente; e, mesmo não havendo um diálogo com a área 

técnica ou geral direto, acredita-se que, apresentando a reflexão e a construção poética 

visual dos alunos para fora da sala de aula e as pulverizando no espaço do campus, implica 

que os docentes olhem e sejam estimulados a se indagar e refletir sobre o que foi exposto, 

criado e questionado. A visão do estudante impressa nos espaços externos à sala de aula 

dialoga com toda a comunidade escolar dos campi que receberam as intervenções. 

Um segundo trabalho a ser considerado foi desenvolvido pela professora Souza (2019) 

do IF Rio Grande do Norte (IFRN) no campus Natal Centro com os estudantes do curso 

técnico integrado em Mecânica. O trabalho denominado Arte com Graxa teve como 

objetivo poder integrar os conhecimentos de artes visuais com os saberes da disciplina 

Manutenção Mecânica e Elementos de Máquinas, explorando possibilidades estéticas de 

arte e engenharia. Incialmente foi realizado um estudo sobre o cotidiano das oficinas 

mecânicas, as imagens contidas nesses espaços, os cartazes, banners sendo analisados 

com base em estudos da cultura visual, dando destaque à grande produção de material de 

refugo das oficinas descartado com poucos cuidados ambientais. Os estudantes foram 

incentivados a visitar as oficinas existentes em seus bairros e proceder a uma coleta de 
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imagens desses locais e compartilhá-las em sala de aula. Posteriormente foi realizada uma 

visita ao Distrito Mecânico de João Pessoa, durante a qual também foram realizadas 

coletas de imagens e audiovisual. Várias atividades foram executadas com os estudantes: 

leitura das imagens produzidas; análise do cotidiano revisitado; estudos de fotografia, 

intervenção urbana, escultura e produção de documentários; utilizando-se dos refugos 

doados e ressignificando esses materiais, os estudantes, inserindo novas atribuições 

visuais em pedaços de ferro e metais, como a fluidez e ludicidade, criaram esculturas 

feitas com peças automotivas e mecânicas. De acordo com a professora, a relação entre 

artes visuais e a mecânica promoveu, para além da integração e interação, o 

compartilhamento dos saberes entre ambos os conhecimentos que parecem “distantes” 

entre si. 

Tal relato também contempla as proposições para desenvolver uma formação integrada, 

dialogando diretamente com a área técnica e refletindo sobre a formação que os 

estudantes estão adquirindo e o universo do trabalho da profissão de mecânica/o; usa da 

criatividade e produção artístico visual dos estudantes para compor as obras e leva em 

conta a realidade local dos jovens em seus bairros; ademais, expande essa realidade com 

visita a outros locais relacionados à área de formação técnica. 

A arte é um elemento partícipe da vivência dos adolescentes cotidianamente. Jovens se 

exprimem por meio de desenhos, fotos, vídeos, entre outras formas de construção visual 

e audiovisual. Se o pensamento é realizar uma formação integrada que possibilite a 

inserção, conhecimento e experimentação dos saberes do trabalho, da cultura, da 

tecnologia, não há como realizar esse processo sem que a arte esteja presente. Pensando 

acerca de um currículo que se proponha integrado, a presença da arte torna-se 

indispensável, pois, para tentar superar a falsa separação entre trabalho intelectual e 

manual, ter acesso à arte, constitui uma prerrogativa fundamental para que adolescentes 

de distintas classes tenham acesso, produzam, questionem a produção artística ao longo 

dos tempos. 

Para além do acesso aos bens culturais e artísticos, o ensino de arte na perspectiva da 

formação integrada deve propiciar aos estudantes a possibilidade de exploração, criação 

e conhecimento acerca das linguagens artísticas e suas manifestações em todos os tipos 

de comunidades e organizações sociais. Com o ensino/aprendizagem em arte, os 

estudante aprendem a compreender a arte em seu percurso histórico; valorizar a produção 

cultural de todos os grupos étnicos nacionais, regionais e locais; analisar criticamente as 
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produções artísticas e produzir nas diversas linguagens, partindo de suas realidades e 

podendo observá-las, questioná-las e, esperançando73, transformá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 O termo esperançar foi elaborado por Paulo Freire, quando este descreve a importância de ter esperança, 
mas mantendo a ação. Esperançar é a junção do fazer com a esperança de alcançar as transformações sociais 
necessárias. 
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CAP 4 GRITOS, FRESTAS E SEMEADURAS: REFLEXÕES SOBRE A 

FUNDAMENTAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS NO 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO NOS IFs 

O ser humano, em sua relação com o mundo, constrói diversos tipos de relação entre ele 

e o espaço que o circunda, e, de acordo com Vázquez (1968), as relações prático-

utilitárias, teóricas e estéticas seriam as que perpassam os tempos históricos e sociais. 

Relações práticas-utilitárias são as que satisfazem as necessidades humanas, 

determinadas para que ele sobreviva e se mantenha, construindo objetos que tenham 

utilidade prática. A relação teórica apresenta-se também pela necessidade humana de 

satisfazer seu desejo por conhecimento, de aprender, por meio do real, uma assimilação 

teórica sobre o mundo que também serve para suprir uma necessidade humana, conhecer 

e elaborar teoricamente a fim de melhorar as condições objetivas da vida humana. A 

potência e expressão da subjetividade humana, na procura da própria superação e de 

reinvenção do mundo, expressam-se nas relações estéticas entre o ser e o mundo, na 

expressão do ser social com outros e o mundo, a qual não pode ser explicitada por meios 

teóricos nem práticos, nem utilitários. No domínio em que nenhuma de outras ciências 

(exatas, da natureza) daria forma à expressão e subjetividade, encontra-se a arte. O criar 

artístico é o espaço em que a subjetividade dos sujeitos se exterioriza sem as amarras da 

necessidade de sobrevivência ou de conhecimento teórico, científico. É a expressão de 

subjetividade que se objetiva em uma obra e possibilita o processo de humanização dos 

seres. 

Para tanto, o processo artístico compreende necessariamente uma forma tanto de reflexão 

sobre a realidade, sobre si quanto de intervenção sobre o seu tempo, sua localização 

regional e suas relações humanas. A arte é uma das formas de conhecimento e possui um 

caráter cognoscível de base estética que proporciona outras formas de compreender a 

realidade, inaugurando possibilidades de mudança para além de um saber teórico ou 

prático. Se a ciência reflete sobre a realidade criando entendimento, a arte age sobre a 

realidade criando utopia, imagens, sons, corpos que dançam e se expressam. A base de 

construção da arte está na vida humana, nos seres humanos, em sua subjetividade e na 

necessidade agonística de construção de objetos que objetivem essa subjetividade. 

A arte é tanto conhecimento quanto criação e, como criação, pode ser compreendida em 

sua potencialidade na construção de outras realidades e na transformação de uma 

determinada realidade. Representar uma realidade e replicá-la constitui um modo 
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limitador de compreender a arte e sua potencialidade, pois ela consiste em uma 

demonstração do poder de criação do ser humano. Os problemas que a realidade apresenta 

são encarados na arte na sua forma artística e criadora, sem imitar o saber científico ou a 

ele se limitar. A arte como criação é um modo outro de expressar artisticamente uma 

realidade vivenciada ou desejada, cujas respostas são a representação imagética, corporal, 

musical, teatral, entre outras. 

A arte, assim como o trabalho, possui uma característica singular, que é a expressão do 

criar humano. “Arte e trabalho se assemelham, pois, mediante sua comum ligação com a 

essência humana; isto é, por ser a atividade criadora mediante a qual o homem produz 

objetos que o expressam, que falam dele e por ele”. (Vázquez, 1968, p. 69). Tudo o que 

o humano constrói ocorre por meio do trabalho. Sendo assim, o trabalho, em sua essência, 

é potência criadora humana em que o artístico está sendo envolvido e desenvolvido. Karl 

Marx já sinalizou, em seus manuscritos de 1844, essa aproximação entre trabalho e arte 

pela singularidade que ambos apresentam na sua natureza criadora e cognoscível, 

demonstrando a potencialidade do humano em se fazer presente. Marx também 

identificou a construção de uma oposição entre arte (fonte de alegria e prazer) e trabalho 

(fonte de sofrimento e opressão), validada quando o trabalho é submetido à alienação, 

perdendo seu caráter criador e o prazer de criar que tanto a arte quanto o trabalho 

proporcionariam. Essa seria uma forma de desnaturar do trabalho o seu processo criador, 

transformando-o em mercadoria. Contudo, da mesma forma que o trabalho é afetado pelas 

demandas construídas historicamente na consolidação do capital, ele também traz 

afetações para a arte e o seu processo de criação. Da distinção entre arte e artesanato, 

passando pela consolidação de uma indústria cultural e chegando a meias com a réplica 

de quadros de Van Gogh (artista que resistiu e não alterou sua criação ao que demandava 

o mercado da arte) vendidos nas lojas de grandes museus, vê-se a implicação das relações 

econômicas e capitalistas que tentam subjugar o artístico ao utilitário, prático, vendável e 

rentável, ou seja, mais um mero produto vendido no mercado. Tanto o trabalho como a 

arte, quanto mais se aproximam das demandas do capital e da alienação, mais se afastam 

da criação. 

A divisão do trabalho, conforme já foi assinalado nesta tese, tende a segregar as atividades 

manuais das atividades intelectuais, retirando do trabalho sua relação de proximidade com 

a criação e, consequentemente, com a arte. A distinção entre técnica e estética, a atividade 

manual inferiorizada, a construção do gênio artístico, a redução da arte popular ao 
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artesanato e todas as outras formas de proceder às distinções valorativas na arte são 

formas intencionais de afastar o artístico do trabalho, da criação do trabalho e do 

conhecimento do trabalho. Desconsidera-se que a criação artística só é possível mediante 

o ato de transformação material da realidade e o exercício do trabalho. 

A arte possui compreensões distintas, polissêmicas que provocam conflitos entre o que é 

ou não considerado arte. Se a arte estaria compreendida em um modelo com base no 

romantismo ou imersa na modernidade, ou se adaptou aos meios de produção disponíveis 

pela cultura de massa, ou se transformou em suvenier nos tempos neoliberais, entre 

outros. Ter um conceito de arte unificado é algo complexo de ser pensado, pois ela está 

imersa em suas controversas e contradições que historicamente impuseram à arte diversos 

sentidos e significados. 

Ao tecer relações de aproximação entre arte e educação, têm-se as indicações de que a 

arte e as artes visuais são formas de expressão, conhecimento e criação do ser humano 

ante a realidade, transformando sua subjetividade em objetividade, sem que esta tenha 

necessariamente um valor utilitário ou científico. A objetivação da criação artística só é 

possível por meio do trabalho. Considera-se que, para o processo de ensino/aprendizagem 

da arte, tanto esta quanto o trabalho de execução são processos de criação do ser humano 

não alienado. A arte na educação pode ser considerada em sua dimensão reflexiva sobre 

a realidade e a possibilidade de criação de outras realidades para lá da que se apresenta. 

O ensino/aprendizagem das artes visuais não deveria ser limitado às suas formas 

(arquitetura, escultura, pintura, entre outros), mas visto e compreendido no sentido de 

expressão, conhecimento, criação e transformação. 

Ao partir dessas considerações sobre a arte e artes visuais se delimita que, na formação 

técnica integrada, esta deveria ser ensinada/aprendida, justamente em seu sentido de 

conhecimento humano, de irreverência crítica e potência de criação de outras realidades, 

sendo assim possível conhecer e exercitar a construção de formas outras de vida para 

além do que configura para nós no sistema hegemônico capitalista neoliberal. Conforme 

indica Martins (2011), não se dá aqui um sentido salvacionista da arte na educação, 

quando, pela educação e pela arte, se torna possível realizar alterações radicais na 

sociedade. Uma estetização da arte e seu ensino/aprendizagem também são contestados 

quando se pensa a educação artística como modo de construir pessoas dóceis, adaptáveis, 

sensíveis ao mundo, expondo os gritos de sua lama (Barbosa, 2008). O fazer artístico 

visual pelo mero fazer e um ensino de técnicas de pintura, escultura, entre outros, também 
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constituem algo a ser questionado no processo de ensino/aprendizagem. As artes visuais 

no ensino médio integrado são delimitadas como uma ação formativa que estimule e 

proporcione espaços de criação, dê aos estudantes acesso ao conhecimento da arte e do 

artístico, em suas diversas expressões visuais e prática de diversos povos, 

independentemente de gênero, classe e etnia, pondo em igualdade as produções artísticas 

visuais de norte ao sul global. A/O estudante é considerada/o como um ser que deve 

desenvolver seus conhecimentos artísticos visuais, produz artisticamente, reflete sobre a 

sua realidade e deve ser estimulada/o a intervir nela, por meio de sua atividade artística e 

de seu trabalho. O ensino/aprendizagem em artes visuais deve estar diretamente 

relacionado à vivência crítica da sua realidade local, assim como tecer relações entre o 

local, regional, nacional e global. Segundo Paiva (2017), para além de um 

ensino/aprendizagem de arte utilitário e hegemônico, é preciso pensar na urgência de ser 

e criar espaços para outras possibilidades. 

Sendo, assim, pensado o ensino/aprendizagem de artes visuais para o ensino médio 

integrado nos IFs, cabe compreender quais são os fundamentos que podem auxiliar na 

elaboração de propostas pedagógicas para esse espaço. Mesmo em meio a tempos de 

questionamentos e dificuldades para a educação brasileira de nível médio, com as 

reformas neoliberais educativas, existiriam, conforme ressalta Walsh (2017), espaços 

para os gritos, gretas e semeaduras de outras formas pedagógicas educacionais em artes 

visuais nos IFs? 

Este capítulo tem por objetivos apresentar alguns movimentos nacionais, principalmente 

relacionados aos IFs, que questionaram as imposições das reformas educacionais, 

considerados aqui como os gritos contrários a decisões autocráticas que pouco deram 

espaço às demandas populares. São identificadas algumas frestas e gretas que, mesmo em 

meio a um sistema educacional cada vez mais homogeneizador e implementado de forma 

hegemônica, insistem em criar fissuras nos grandes muros impostos. Conclui-se o 

capítulo trazendo relatos de práticas educativas em artes visuais realizadas nos IFs, que 

são consideradas semeaduras, ou seja, atividades que tentam plantar sementes de 

possibilidades para uma formação técnica integrada outra. Todos esses elementos 

assinalados são considerados como fundamentos para que se exercite nos IFs um 

ensino/aprendizagem em artes visuais que se contraponha a modelos educacionais 

classistas, racistas e discriminatórios de gênero. 
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4.1 Gritos 

Ao retomar algumas considerações apresentadas na introdução da tese sobre o período 

conturbado para a política e educação brasileira nos últimos cinco anos, em que foram 

impostas mudanças estruturais e curriculares profundas no ensino médio brasileiro, este 

capítulo pretende verificar quais seriam os gritos, frestas e semeaduras, usando os termos 

de Walsh (2017), para que se tornem aplicáveis modelos diferenciados de formação que 

se contraponham a uma lógica neoliberal imposta aos sistemas públicos educacionais de 

nível médio integrado ao técnico oferecido nos IFs, com ênfase em práticas educativas 

artísticas. Quando Walsh (2017) traz esses três eixos, delimitando elementos para o 

exercício de uma pedagogia que se proponha decolonial, a autora indica incialmente qual 

o tempo e espaço de vivência, para posteriormente tecer uma reflexão crítica sobre os 

efeitos desses momentos nas políticas públicas educacionais em diversos países na 

América Latina. O grito é a mobilização de populações, comunidades e sociedade civil 

que se veem desconsideradas e aviltadas ante o processo político que propõe mudanças 

profundas nas legislações educacionais que não comportam, nesse processo, muito do que 

é expresso pela vontade popular. São reformas impostas, pouco democráticas que tratam 

de privilegiar um determinado grupo de poder e silenciar a voz das comunidades. 

Nesta tese, já foi exposto que os embates entre as demandas dos trabalhadores, populares 

e grupos étnicos, em geral, são sobrepujados pela demanda que o mercado de trabalho e 

as classes dominantes burguesas, oriundas de um sistema escravocrata no Brasil, impõem 

à educação profissional. Parte-se da tentativa de ditar um modelo e significado único para 

o trabalho aos moldes capitalistas (livre, assalariado, mercadoria), desconsiderando 

qualquer outra forma de vivenciar o trabalho (orgânico, construtor social e ontológico) 

que já existia nas terras brasileiras realizado pelos indígenas. A formação para o trabalho 

também é submetida a tais princípios, que organizam o trabalho em seu modelo 

capitalista, com base na divisão social do trabalho, segregando artificialmente o trabalho 

manual do intelectual. Ao longo dos séculos, esse é um dos principais embates que afetam 

as políticas públicas educacionais para a formação profissional sempre associada a uma 

discriminação social de classe e manutenção de privilégios. 

O ensino/aprendizagem das artes visuais, como já foi apresentado, passa por essas 

imposições de classe, diferenciando quem teria acesso às belas artes e quem seriam os 

produtores manuais de uma arte/artesanato/produção. Na disputa pelo espaço escolar na 

educação técnica de nível médio, as artes visuais, para além das artes práticas, foram 
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implementadas somente na década de 1990, obrigatoriamente em toda a educação básica. 

E, durante esses tempos, sempre houve a necessidade de afirmar a importância do 

ensino/aprendizagem das artes visuais na educação brasileira. Por vezes, essa importância 

era, e ainda é, afirmada pelo viés do desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, 

do emocional; em outros tempos, como um conhecimento fundamental que possui 

método (principalmente a proposta triangular de Ana Mae Barbosa) e saberes específicos. 

Independentemente da via que se escolhe e da sua adequação aos tempos atuais, parecia-

me que, após quase 20 anos de artes nas escolas, uma percepção social e educacional 

positiva sobre o artístico já estaria consolidada. Contudo, sobre a necessidade de 

determinar uma reforma neoliberal mais agressiva na educação, a pedra de Sísifo 

apresenta-se em sua real instabilidade e rola abaixo. 

Ao longo de 2016 e 2017, com o debate acelerado e pouco democrático acerca da reforma 

do ensino médio, o temor inicial, que mais abalo trouxe, foi a possibilidade da retirada 

dos currículos da obrigatoriedade dos componentes curriculares de filosofia, sociologia, 

educação física e, particularmente, das artes. É importante compreender que, nesse 

momento, ainda não havia adquirido fundamentos para compreender, de forma mais 

crítica, o que havia por detrás dessa intenção de retirada dos componentes curriculares 

citados, para além de uma suposta desconsideração desses conhecimentos dentro das 

escolas e na sociedade. Essa compreensão mais empírica, com poucos fundamentos de 

embasamento teórica no momento, era verificada pela vivência. Por ter passado por cinco 

campi de IFs em dois estados distintos (Espírito Santo e São Paulo), a ladainha acerca do 

“para quê?” artes no ensino médio integrado sempre foi ouvida por mim , às vezes com 

mais veemência, e, em outros momentos, por meio de comentários sarcásticos e jocosos 

em relação às artes. Tais comentários inicialmente não eram proferidos pelos estudantes, 

em geral vinham dos docentes, da equipe de gestão ou pedagógica. Possivelmente muitos 

desses pouco contato tiveram com os saberes artísticos em seu processo formativo e, 

mesmo que tenham contato com a arte, este ocorreu por meio de filmes, quadrinhos, 

desenhos, pinturas, entre outros importados do norte global ou transformados em 

mercadoria pela indústria de cultura (conceito sistematizado por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer74). Por terem tido esse acesso limitado, alguns podem achar que não se 

ensinam as artes visuais, que arte seria um dom, que arte é algo para entretenimento e 

consumo e que arte não possui saberes específicos e mais outra quantidade de 

 
74 ADORNO. T.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. São Paulo: Zahar, 1985. 
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desconhecimentos e preconceitos. Arte nos IFs como decoração de festa, organização de 

evento, momento de apresentação, perfumaria, laisse faire, qualquer coisa para se 

divertirem em meio a tantos componentes curriculares mais difíceis, eram algumas das 

atribuições que já ouvi nos campi. 

Nos tempos dessa escuta, incomodava-me tal desvalorização da arte e, na tentativa de 

reverter as consideradas compreensões errôneas – ao meu ver – passo a trabalhar com os 

estudantes muitos aspectos da história da arte, principalmente europeia (pois o 

colonizador também está dentro de mim) tentando conciliar o conhecimento sobre arte, o 

fazer arte e fruir arte, muito com base na proposta triangular de Ana Mae Barbosa, pois 

ela era – e ainda é – uma grande referência para os docentes de artes visuais, ainda 

realizava exposições com os trabalhos dos alunos e organizava grandes mostras de arte, 

contudo, tentando sempre “educar” meus colegas docentes que artes visuais tinham 

produção, criação, conhecimento e reflexão de forma associada. 

Durante os 14 anos em que estive entre os IFs distintos, minha percepção sobre o 

ensino/aprendizagem de arte foi sendo modificada com leituras realizadas durante a 

especialização e o mestrado, tendo a compreensão de que as artes visuais na formação 

dos adolescentes podem ser muitas outras coisas, para além da historização da arte, do 

deixar fazer, das festas, do valor da produção artística, da seriedade de provas e relação 

com Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros preconceitos que também havia 

em mim. Minha prática docente foi sendo alterada, mas ainda havia sempre algo que me 

incomodava, percebia uma falta, uma necessidade de certezas que hoje vejo serem 

desnecessárias. 

Justamente nesse processo de maior amadurecimento, a prática docente e o cotidiano da 

sala de aula, da relação/escuta/parceria com os estudantes, os docentes, a gestão, e 

conhecendo melhor a estrutura dos IFs, ocorrem as profundas transformações políticas 

no Brasil e a retomada de disputas mais ferozes pela educação básica pública. 

Historicamente essas disputas sempre estiveram, como esta tese já demonstrou, com a 

formação profissional técnica de nível médio. O que havia anteriormente era meu 

desconhecimento acerca dessa problemática, dos atores em disputa e das concepções 

formativas que se confrontam há décadas no âmbito nacional. 

No mestrado, tangenciei, de forma bem branda, a questão das disputas políticas na 

formulação de propostas para a educação pública, pois esta não era um tema primordial 
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investigativo para mim. A sensação que tinha entre 2010 e 2012 (tempo de pesquisa e 

escrita da dissertação) era que o modelo de educação proposto nos IFs com a integração 

curricular, superando a fragmentação entre formação manual e intelectual, 

legislativamente estava superado (com a reintegração já implementada por lei em 2004) 

e que agora já estávamos no momento de fundamentação teórica (tanto que na dissertação 

muitos docentes entrevistados já conheciam teoricamente e defendiam o ensino médio 

técnico integrado, mesmo havendo as disputas de poder entre as formações básica e 

técnica) e o desafio era promover, cada vez mais, o currículo integrado e estabelecer 

relações entre os docentes e suas práticas. Esta era uma realidade no IFES campus Vitória. 

Quando passei a exercer a docência no interior de São Paulo, no campus Capivari, onde 

o ensino médio integrado ao técnico estava em seu primeiro ano, em 2014, senti que o 

debate sobre o currículo integrado ainda estava em conversas iniciais, diferentemente de 

outros IFs em diversos estados. 

São Paulo tem uma peculiaridade. Mesmo com a Lei nº 5.154/04 e expansão dos campi 

para o interior, o IFSP não priorizou, como era previsto na lei, a implementação dos 

cursos integrados, oferendo, em alguns campi, por mais de cinco anos, somente o ensino 

técnico concomitante ou subsequente. Essa realidade fez com que muitos campi 

localizados no interior de São Paulo, fruto da expansão, em 2013 ainda não tivessem 

cumprido a lei dos 50% de oferta de cursos integrados e estivessem conhecendo a 

proposta e elaborando seus projetos de cursos integrados. A sensação era que, em 2014, 

no campus em que atuo, o debate estava atrasado havia anos. O aspecto positivo a 

constatar foi que, durante o período inicial do curso integrado, parcela importante dos 

docentes do campus estavam empenhados em tentar implementar a integração, mesmo 

sem grande base de debates e fundamentações, e a gestão e o pedagógico sempre foram 

parceiros e incentivados de tais ações. 

As atividades de aproximação entre os saberes iniciam com diálogos muito parecidos com 

o que é concebido por interdisciplinaridade. Verificam-se conhecimentos próximos de 

um componente curricular a outro e se tenta promover atividades e aulas conjuntas. Os 

docentes da área básica são os que mais se predispõem a fazer essas aproximações, 

contudo, posteriormente, também houve diálogos com saberes das áreas técnicas. Uma 

das atividades que promoveram essa aproximação foi a visita à 32º Bienal de Arte de São 

Paulo – Incerteza Viva, que debatia artisticamente muitas questões no tocante à ecologia, 

biodiversidade e cuidados necessários com a proteção da mãe Terra. Os discentes com 
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docentes de biologia, artes, matemática, educação física, língua inglesa, área técnica de 

química, sociologia, entre outros, visitaram a exposição e, em retorno ao campus, foi 

realizada uma série de trabalhos. Isso aconteceu justamente em 2016, momento em que a 

instabilidade política estava em seu auge no Brasil – instabilidade já iniciada pelas 

jornadas de julho de 201375. 

As implicações para a educação pública de nível médio brasileira, com o início do 

governo de Michael Temer, são muitas e já foram tratadas no segundo capítulo desta tese. 

A inquietação e lutas para a permanência das artes de forma obrigatória no currículo da 

educação básica também já foram indicadas. Hoje vejo a não obrigatoriedade dos 

componentes curriculares mais como um jogo de dissuasão do que uma proposta que iria 

ser viabilizada em si. O que estava sendo estabelecido como projeto educacional é o que 

Freitas (2018) descreve como uma reforma empresarial da educação em que o 

neoliberalismo insere nas políticas públicas a sua concepção de educação como 

mercadoria em que todos os cidadãos devem entrar em disputa e arcar com os custos para 

adquirir o melhor diploma. O ideal para esse modelo de reforma empresarial educativa é 

sempre manter a necessidade de constantes mudanças, estabelecer metas, impor 

padronizações curriculares para serem mais bem avaliadas em testes também 

padronizados, pensar a escola como uma empresa que deve concorrer pelos seus clientes 

(estudantes) em um livre mercado. Retiram-se da educação seus laços com a sociedade, 

com a comunidade, com a realidade dos estudantes; não que isso já estivesse sendo 

desenvolvido no padrão organizacional escolar brasileiro. Contudo, a visão neoliberal 

investe nessa desvinculação de forma programada. 

Sabidamente esse movimento neoliberal com a educação pública não é algo circunscrito 

ao Brasil; é algo que está sendo desenvolvido globalmente por meio de reformas que têm 

como finalidade a 

padronização da educação; b) ênfase no ensino de “conhecimentos e 
habilidades básicas dos alunos em Leitura, Matemática e Ciências 
Naturais, tomados como principais alvos e índices de reformas 
educacionais”; c) ensino voltado para “resultados predeterminados, ou 
seja, para a busca de formas seguras e de baixo risco para atingir metas 
de aprendizagem”, o que afeta a criatividade das crianças e a autonomia 
dos professores; d) “transferência de inovação do mundo empresarial 

 
75 Movimento que inicialmente eram protestos de rua contra o aumento das passagens do transporte público 
em São Paulo e depois foi expandido nacionalmente, adquirindo pautas muito difusas, sendo contaminado 
por movimentos de direita, black blocs, incitado pela mídia, e posteriormente se convertendo em um 
movimento a favor do impeachment de Dilma Roussef. Para outras considerações, ver documentário: O 
mês que não terminou, de Francisco Bosco e Raul Mourão. 
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para o mundo educacional como principal fonte de mudança”; e) 
“políticas de responsabilização baseadas em testes “que envolvem 
“processos de credenciamento, promoção, inspeção e, ainda, 
recompensa ou punição de escolas e professores”; e finalmente f) um 
“maior controle da escola com uma ideologia baseada no livre 
mercado” (...) (Freitas, 2018, p. 38) 

Tais reformas educacionais, como foi a Reforma do Ensino Médio no Brasil (Lei nº 

13.415/17), têm como fundamentos: conseguir que a educação garanta a aquisição de 

competências e habilidades demandadas pelo mercado; instaurar a concorrência entre 

escolas e entre os estudantes; propiciar uma visão de mundo mediante o mercado; retirar 

o caráter de direito e transformar a educação em mais uma mercadoria; promover a 

privatização dos sistemas públicos educacionais; reduzir a carga horária do tempo 

dedicado aos conhecimentos básicos; e elaborar leis que permitam drenar os recursos 

públicos educacionais para o setor privado ou estabelecer parcerias público-privadas. 

Com a Reforma do Ensino Médio, o projeto da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é aliado à reforma empresarial educativa, propondo um conjunto de habilidades 

e competências a serem adquiridas e alinhadas com as demandas dos testes padronizados 

nacionais e internacionais, incentivo à educação à distância, pautadas em conhecimentos 

mínimos, retirando a descrição de conhecimentos a serem ofertados pelas artes e 

incentivando que o estudante crie um projeto de vida sem dar bases para que ele reflita 

criticamente o porquê das dificuldades encontradas em tentar estabelecer uma vida digna. 

Se ambas as propostas acima já incentivavam a transformação da escola em uma empresa, 

formando uma mão de obra flexível, competitiva e acrítica, o projeto “Escola sem 

Partido” seria uma proposição de controle ideológico e patrulhamento educacional em 

todas as escolas. Tal projeto indica que o debate de ideias na escola deveria ser 

praticamente criminalizado, incentivando os estudantes a filmar professores que tocassem 

em qualquer tema considerado como doutrinação de esquerda, comunista ou ideologia de 

gênero76. A questão religiosa e familiar foi apresentada como contra-argumento ante a 

ciência e os saberes da pesquisa, inserindo debates obscurantistas e desnecessários para o 

contexto educacional (terra redonda / terra plana; criacionismo / darwinismo). Paulo 

Freire, uma das maiores referências educacionais brasileiras, serviu de grande alvo para 

os ataques desse movimento que compreende sua prática educacional como subversiva e 

 
76 Termo pejorativo utilizado para caracterizar debates sobre gênero, em que, na perspectiva dos 
organizadores do projeto, estariam doutrinando as crianças e jovens para serem gays, com uso do kit gay 
(falso material didático divulgado por Jair Bolsonaro durante sua campanha presidencial) e outras formas 
de “corromper” os estudantes. 
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doutrinadora esquerdista. A ação mais contundente dos defensores da “Escola sem 

Partido” foi a tentativa de retirar o título de patrono da educação brasileira de Paulo Freire 

em 2017, com a proposta de um projeto de lei que seria levado à câmara dos deputados77. 

A tentativa de retirada do título se relaciona diretamente com ações de linchamento e 

apagamento de histórias, pessoas e movimentos que ousam em contrariar o que é 

hegemonicamente imposto na educação e na cultura dos países do sul global. 

Em relação às artes visuais, um dos reflexos desse movimento ocorreu nos espaços de 

exposições, mostras e apresentação de trabalhos que refletissem principalmente sobre a 

temática de gênero. Algumas dessas atividades sofreram com depredações ou foram 

contestadas, denunciadas e por vezes proibidas.78 

A redução de verbas para a educação básica pública brasileira foi outro profundo ataque 

às instituições federais. Além de contingenciamento de verbas por que elas já vinham 

passando, a proposta de emenda constitucional (PEC nº 95) de 2016, aprovada no mesmo 

ano, delimitou um teto para as contas públicas, congelando, assim, os investimentos do 

setor público durante 20 anos. Nessa ação, as verbas que seriam destinadas à educação 

pública também foram afetadas, fazendo com que os investimentos nesse setor também 

obtivessem prejuízos diante de um contexto atribulado de mudanças radicais perante o 

governo, com a inserção de um choque profundo de base neoliberal em que ocorrem 

protestos e as ocupações dos IFs em vários municípios e estados. 

O movimento da ocupação de escolas do Brasil tem como referência a Marcha dos 

Pinguins (ou Revolta dos Pinguins), ocorrida no Chile em 2006, em que estudantes 

secundaristas se mobilizaram contra as leis educacionais do país, usando como estratégia 

a ocupação das escolas. Em 2015, o governo do estado de São Paulo apresentou a proposta 

de uma reorganização escolar que iria fechar algumas salas de aula do ensino médio, 

impondo que estudantes de determinadas escolas tivessem de se deslocar para outras, em 

bairros distintos, e, por vezes, distantes de suas casas. Essa proposta de reorganização fez 

com que mais de 200 escolas estaduais fossem ocupadas em São Paulo79 por estudantes 

secundaristas que pensaram e concretizaram coletivamente essa ação. Nas ocupações, 

 
77 Reportagem sobre o tema disponível em: https://www.cartacapital.com.br/educacao/proposta-quer-
retirar-o-titulo-de-patrono-da-educacao-de-paulo-freire/ 
78 Para citar o caso da Exposição Queermuseu, que foi vetada, em 2017, pela prefeitura do Rio de Janeiro. 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/10/prefeitura-do-rio-veta-exposicao-queermuseu-no-
mar.html 
79 Para maior conhecimento sobre o movimento de ocupação nas escolas do estado de São Paulo, indica-
se: CAMPOS, A. J. M; MEDEIROS, J.; RIBEIRO, M. Escolas de luta. São Paulo: Veneta, 2016. 
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via-se uma forma organizativa própria dos jovens, muitas atividades, oficinas e palestras, 

atividades sendo propostas com base em conhecimentos artísticos em teatro, artes visuais, 

música, dança, audiovisual. É importante destacar o papel de muitas meninas na liderança 

desses movimentos de ocupação que foram registrados no documentário “Lute como uma 

menina”80, de Beatriz Alonso e Flávio Colombini. 

Especificamente as ocupações realizadas em campi distintos dos IFs foram motivadas 

pela contrariedade à Reforma do Ensino Médio e ao projeto “Escola sem Partido”. Não é 

possível afirmar um número correto de quantidade de campi ocupados dos IFs, pois as 

reportagens da época indicavam disparidades quantitativas e o site do Conselho Nacional 

das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(CONIF) não informava dados sobre o tema, assim como a página do Sindicato Nacional 

dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE)81 

também não contavam essa informação exata. Havia somente menções de apoio a 

ocupações realizadas em alguns campi. 

As ocupações nos IFs foram iniciadas, em setembro de 2016, por estudantes, em sua 

maioria, do ensino médio técnico integrado, cursos superiores, e pelos membros dos 

grêmios estudantis, com a ajuda de entidades, como a União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas (UBES). O movimento foi denominado OcupaIF, e, seguindo os moldes 

dos estudantes secundaristas de São Paulo, também foram feitas palestras, oficinas e 

atividades artísticas nos campi ocupados. Durante esse período, tive a oportunidade de 

visitar a ocupação realizada na reitoria do IFSP campus São Paulo. Em conversa com os 

estudantes, uma das reclamações relacionava-se justamente à retirada dos componentes 

curriculares do currículo do ensino médio. Os jovens consideravam que os cursos técnicos 

integrados já teriam muitos componentes curriculares técnicos e poucos estimulavam o 

pensamento e a criatividade. E, justamente os conhecimentos que traziam uma outra 

perspectiva de questionamento, eram os que o projeto “Escola sem Partido” queria que 

fossem eliminados e/ou amordaçados. A reivindicação consistia na necessidade de ter 

uma escola que desenvolvesse a formação profissional e que a formação humana, crítica 

e criadora não ficasse mais limitada do que era (devido à pequena carga horária dos 

componentes curriculares que estavam na linha de corte) ou fosse retirada. A questão da 

 
80 Disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8OCUMGHm2oA 
81 As consultas forma realizadas em 13 de julho de 2020, nos sites: CONIF: http://portal.conif.org.br/br/; 
SINASEFE: http://sinasefe.org.br/site/ 
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mordaça, do cerceamento do debate sobre os temas de gênero e política também constituía 

algumas contestações. Esses jovens já se consideravam maduros e não submissos a 

nenhum tipo de doutrinação partidária para que se manifestassem, nem de esquerda nem 

de direita. Os ocupantes disseram que não gostariam que os campi fossem um lugar de 

falsa neutralidade de ideias ou sem espaço para debater. 

Todo ato de educação e formação é político, como Paulo Freire já indicava, e corresponde 

a tendências e compreensões de mundo que estão em disputas constantes, como esta tese 

exemplificou em vários momentos da construção de projetos para a educação pública 

brasileira. O espaço para debater a formação do ser político e cidadão, como estabelece a 

Constituição Brasileira de 1988, é justamente o espaço das escolas. 

Mesmo com a luta sendo perdida em parte (porque a reforma foi aprovada, mas os 

componentes curriculares permaneceram mesmo com a redução da carga horária dos 

cursos) na Reforma do Ensino Médio, ainda ganha em relação ao projeto “Escola sem 

Partido” (permanecem tramitando em alguns municípios projetos parecidos com títulos 

diferenciados, contudo não foram aplicados a nenhum campus dos IFs até o presente 

momento). Em 2018, houve disputa eleitoral que estimulou ainda mais a divisão da 

sociedade (entre extrema direita e centro esquerda) e trouxe a presidência de Jair Messias 

Bolsonaro. Seu governo já inicia sob muitos questionamentos referentes ao processo 

eleitoral e com a proposição de corte de despesas de aproximadamente 30% para as 

universidades e institutos federais. Em 15 de maio de 2019, ocorreu uma grande 

manifestação nacional em defesa da educação em diversos municípios e capitais no Brasil 

em que a participação dos IFs foi muito significância. Com a expansão dos IFs, muitos 

campi foram abertos no interior dos estados, e cidades que nunca antes haviam visto 

protestos de rua pela educação puderam presenciar esses atos. 

Fazendo aproximações com o exposto por Walsh (2017), entre 2016 e 2019, foram 

tempos de muitos gritos contra as políticas públicas educacionais e econômicas de base 

neoliberal que assolaram grande parte da América Latina, colocando o ensino público 

gratuito em maior fragilidade ante o que foi visto na última década. É identificada a 

grande influência de órgãos internacionais (BM, OCDE) que basearam as propostas 

latino-americanas educacionais, implementando o discurso da austeridade e da educação 

como mercadoria já aplicada em outros países do norte global (como Grécia e Portugal), 

com efeito de prejuízos diretos ao direito à educação pública gratuita e de qualidade. 
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Essas leis são elaboradas sem a participação efetiva da população e aprovadas mesmo em 

contrariedade à vontade popular, compreendendo, assim, que o nível de democracia 

nesses países está cada vez mais rebaixado, sendo executada uma pedagogia da crueldade, 

de acordo com Walsh, com grande nível de violência e imposições à sociedade. Os gritos 

lançados nas manifestações, nas escritas críticas, nas imagens, nas canções, nos vídeos e 

nas demais plataformas e expressões artísticas e culturais são sinalizações e registros dos 

desafios e lutas apresentados no tempo atual. 

Los gritos no son racciones y expresiones de susto. Son también 
mecanismos, estrategias y accionoes de lucha, rebeldía, resistencia, 
desobediencia, insurgencia, ruptura y transgresión ante la condición 
impuesta de silenciamiento, ante los intentos de silenciar y ante los 
silencios – impuestos y estratégicos – acumulados. Los gritos reúnen 
silencios y reclaman – se apoderan de nuevas – voces secuestradas (...), 
subjetividades negadas, cuerpos, naturaliza y territorios violados y 
despojados. (Walsh, 2017, p. 25) 

Todos os gritos presentes nestes últimos anos são gritos contra todo um sistema neoliberal 

capitalista, neocolonial, patriarcal e racista que se usa de instrumentos legislativos para 

impor à educação seus preceitos e a defesa de uma sociedade formulada somente aos seus 

moldes, em que o diferente, o não cooptável e o insubmisso não podem ser aceitos. 

Vozes e gritos de vindos de várias partes do mundo insurgem contra as práticas violentas 

de cerceamento da participação popular e são proferidos por marginalizados, pessoas 

consideradas descartáveis, povos da floresta, a própria fauna e flora e todo o sistema 

ambiental exprimem sua contrariedade. Muito utilizada a palavra resistência para 

compreender esses movimentos de grupos excluídos ante os desmandos neoliberais 

predadores. Contudo, torna-se importante gritar pela vida, por modos diversos de 

existência, resistência e convivência entre os seres viventes no planeta Terra. Verificar 

práticas que atuem e expressem esses movimentos que seguem resistindo e compreender 

seus processos metodológicos e formas de funcionamento para que outras formas de vida 

sejam conhecidas. 

O espaço da escola e dos currículos escolares, como salienta Arroyo (2013), é aquele em 

constante disputa que não é apaziguada ou interrompida pela imposição legislativa 

nacional. Tais legislações trazem implicações aos espaços escolares, contudo não limitam 

totalmente as resistências ante esses projetos legais. O ensino médio técnico integrado 

configura-se como um espaço em permanente disputa histórica no Brasil e verifica-se o 

componente de resistências e outras formas de existências sendo compartilhado dentro 

dos IFs. Observam-se gretas nos campi, em atividades no ensino de artes visuais e 
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também nas legislações brasileiras que permitem disputar o conhecimento para além de 

um neocolonialismo epistemológico. 

Seguindo na escrita da tese e levando em conta a problemática de investigação abordada, 

serão, em seguida, elencadas gretas que poderiam ser encontradas tanto na legislação para 

a educação de nível médio técnica integrada cooptável quanto nas práticas docentes em 

artes visuais realizadas nos IFs que apresentam, para além de resistências, existências que 

questionam um modelo educacional que prioriza a formação para o trabalho com base no 

mercado, em uma educação burguesa, branca, colonizadora e voltada para a aceitação e 

acomodação com os princípios neoliberais de disputa, concorrência e empresarial. 

Serão analisados documentos que continuam em vigência no Brasil e legalmente 

instituem que a educação de nível médio trate das relações étnico-raciais e dos saberes 

indígenas nas escolas, assim como se verificará que não existem proibições diretas 

legislativas para tratar sobre gênero, processos decoloniais educativos e para atuar a 

educação com base na prática libertadora de Paulo Freire. Ou seja, as frestas para a 

inserção de uma concepção educativa que conteste e proporcione reflexões críticas em 

relação ao modelo empresarial educativo ainda são existentes nas políticas públicas 

educacionais brasileiras mesmo após as reformas realizadas. Tais frestas podem ser 

aproveitadas pelos docentes de artes visuais nos IFs, para que se proponha um 

ensino/aprendizagem outro: integrado, criativo, crítico que comporte a pluralidade de 

formas de vida e lutas existentes. 

 

 

4.2 Frestas: possibilidades para a fundamentação do ensino/aprendizagem de artes 

visuais no ensino médio integrado nos IFs 

Os movimentos que questionavam e rejeitavam a proposta de reformulação das 

legislações em relação ao ensino médio no Brasil obtiveram uma derrota em 2017, devido 

à aprovação da Lei 13.415/17 e da constitucionalização do teto de gastos, o que já está 

trazendo implicações profundas para o financiamento da educação pública gratuita de 

estados e municípios, assim como para os IFs. A reforma empresarial da educação de 

cunho neoliberal atua, fragilizando e precarizando os serviços públicos, fazendo com que 

estes sejam criticados, de forma árdua pela população, que é cada vez mais influenciada 
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por um determinado ideal: a desvalorização dos serviços públicos ante a valorização dos 

serviços privados. 

No modelo de sociedade capitalista neoliberal, em que tudo é possível de ser 

transformado em mercadoria (saúde, educação, segurança, água, terra), a pressão sobre 

os serviços públicos é redobrada, assim como sua precarização. Tal estratagema 

corrobora os mecanismos de privatização, do mesmo modo que os acelera implementando 

na educação, por exemplo, estratégias de voucher´s, gestão eficiente da escola empresa, 

desvio de verbas públicas para o setor privado, venda de pacotes e programas de 

“melhoria “ da educação de setores privados (fundações, ONGs, ...) para o setor público; 

a grande indústria de venda de apostilas e material didático e, em tempos de pandemia, 

pacotes de educação remota e a distância. Estudos como os feitos por Ravitch (2011) e 

Teodoro (2011) trazem contribuições significativas para compreender como esse 

processo é executado e quais as ferramentas, estratégias e bases ideológicas presentes. 

O processo de desmonte da educação pública gratuita não é algo que se limita ao Brasil, 

ele se concretiza em diversos países sempre seguindo a mesma lógica neoliberal e de 

mercado e usando os fundamentos dos órgãos internacionais (FMI, Banco Mundial, entre 

outros) como base de validação. A era da globalização não somente fortaleceu um 

mercado global de mercadorias, mas também expandiu os processos de interferências nas 

políticas públicas – principalmente a atuação impositiva do norte para o sul global. 

Soberanias nacionais e o direito de as populações poderem decidir sobre seus destinos 

são tão cercados, que beiram o limite impositivo do imobilismo e de uma resignação que 

deveria ser cada vez mais pacífica. Contudo, os gritos permanecem sendo proferidos, 

tentando abrir possiblidades de frestas para que construções contra-hegemônicas de 

sociedades e, nestas, de formas educativas sejam viabilizadas. 

Retomando o que é considerado por Walsh (2017), para além dos gritos de contestação 

contrários ao que é imposto, faz-se necessário investigar onde estariam as grietas (frestas) 

para que estas sirvam de formas de semeadura para a elaboração de pedagogias 

desruptivas, decoloniais, desobedientes, anti-hegemônicas que questionem os sistemas 

vigentes e proponham modelos outros. Torna-se cada vez mais difícil verificar algumas 

frestas deixadas em meio à escrita de grandes propostas de reformas educacionais que 

tenham, em seus fundamentos, o que o neoliberalismo global impõe, principalmente em 

relação ao dinheiro público sendo gasto nos sistemas privados de ensino. As poucas 

brechas legislativas que são deixadas advêm de lutas e pressões civis existentes nesse 
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jogo de tensões entre o capital e a vontade popular. Historicamente o capital dominado 

pela classe burguesa possui maior poderio de força e, em geral, consegue ganhos maiores 

ante as demandas populares. Entretanto, também existem as pequenas frestas, ou as 

pequenas esperanças, como cita Walsh (2017), que insistem em criticar, transgredir e criar 

as fissuras no sistema hegemônico educacional de cunho neoliberal exercido na 

atualidade. 

 
IMAGEM 04 – MENDEZ, Jorge. Blake. 2016. 

 

A criação realizada por Jorge Mandez Blake, artista mexicano, retrata uma compreensão 

do efeito que um livro traz para que um pesado muro sofra um pequeno desnivelamento 

desde sua base até o topo. Tal instalação, The castle de 2016, pode ser associada com 

processos e alguns microprocessos, que podem parecer insignificantes ou quase 

imperceptíveis, mas que produzem um movimento disruptivo ante o massivo peso das 

estruturas hegemônicas que se tenta erguer em todos os espaços de vida. As políticas 

públicas educacionais brasileiras historicamente tentam implementar a construção de 

muros, de distanciamentos sociais, econômicos, culturais, enfatizando as distinções de 

classe; entretanto, alguns livros, frestas e disputas são implementados para que o muro 

tenha, mesmo que pequenas, algumas ondulações. 

Considera-se que elementos existentes nessa investigação podem ser considerado como 

possibilidades de criação de fissuras, tais como: trazer reflexões sobre a necessidade de 

desconstruir uma concepção hegemônica sobre o trabalho, que o associa somente ao 
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emprego, salário ou venda de mercadorias e está enraizada nas bases da estruturação de 

uma formação profissional a ser ofertada para os/as trabalhadores/as; pôr em disputa, no 

âmbito da educação profissional, um sentido de trabalho mais ampliado que abarque os 

modos existentes do trabalhar, presentes desde os povos originários até as tentativas 

atuais de cooperativas, economia solidária, ocupações etc. (todos os modos que 

questionam a hegemonia capitalista); compreender historicamente como a burguesia tenta 

estruturar a formação profissional por meio de um viés classista, racista e sexista; verificar 

que trabalhadoras e trabalhadores lutaram historicamente para que outros modelos de 

formação e educação fossem oferecidos; auxiliar no desvelamento e na compreensão de 

que a separação entre trabalho manual e intelectual é um modo farsesco de hierarquizar 

os saberes/trabalhos com o intuito de valorização econômica, social e cultural de um 

grupo de pessoas, um ante o outro; entender que o apagamento de determinadas lutas e 

culturas são propositais para que haja uma dominação mais permanente e ampliada; saber 

que a dominação econômica neoliberal traz fortes implicações para os sistemas 

educacionais impondo reformas pouco democráticas e participativas; entender que a 

construção de políticas públicas educacionais não são espaços isentos de disputas; saber 

que existem gritos sendo proferidos historicamente por coletividades e pessoas que 

questionam e criticam com profundidade tais ideologias hegemônicas e 

homogeneizadoras para a educação; e compreender, principalmente, que o 

ensino/aprendizagem das artes visuais nos cursos técnicos integrados dos IFs não se isenta 

dos efeitos de todos essas estruturas, ideologias, políticas e construções hegemônicas 

citadas e pode constituir um lugar de liberdade formativa, crítica e interventiva para os/as 

alunos/as. 

No espaço de disputa pela política pública educacional do ensino médio integrado nos 

IFs, realizando uma leitura sobre a legislação que sofreu com o processo de reforma 

implementado pela Lei nº 13.415/17, uma das fissuras encontradas é a não proibição de 

que o ensino médio seja realizado de forma integrada. Diferentemente do que foi proposto 

pela Lei nº 2.208/97, a Lei nº 13.415 não veta a possibilidade de a modalidade de ensino 

médio integrado ser executada pelos IFs. As legislações que tratam da educação 

profissional de nível médio ainda estão em vigência, podendo, assim, ser utilizadas para 

a viabilização do ensino médio integrado. Até o presente momento, de acordo com o 

CONIF, não há indicações para que os IFs ofereçam somente os percursos formativos 

implementados pela reforma ou deem destaque ao itinerário formativo da educação 
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profissional. Haverá permanentemente pressões, como houve durante as décadas de 1990 

e 2000, para que os IFs abram mais cursos que estejam ligados somente ao itinerário 

formativo técnico e profissional, todavia este ainda não se tornou um processo 

consolidado. Assim sendo, a formação integrada, que, para esta tese, é considerada uma 

boa forma de viabilizar uma formação que supere a separação entre trabalho manual e 

intelectual e ajude a formar pessoas que sejam 

trabalhador/cientista/artista/técnico/cidadão e outras tantas possibilidades que lhe 

apeteçam ser, ainda se encontra na arena de disputa. O funcionamento dessa formação 

integrada em sua complexa concretude permanece ainda um desafio a ser realizado dentro 

dos IFs, mas, ao menos, não foi considerada como impossibilidade legislativa. 

O componente curricular arte com as novas legislações e a BNCC passou impactos já 

relatos anteriormente, sendo o principal a dubiedade legislativa que deixa a critério de 

interpretação do legislador se o componente deve ser ofertado em toda a educação básica 

ou não. A Lei nº 13.415/17 e a BNCC, quando foram sancionadas, trouxeram uma 

sensação de terra arrasada, como se não houvesse mais possibilidades de confrontação. 

De fato, as políticas públicas elaboradas sem amplo debate são impositivas e tentam calar 

manifestações contrárias. Faz-se importante desvelar os verdadeiros fundamentos de tais 

políticas, questioná-las e manter-se em movimento contrário a elas. Assim sendo, a 

permanência do componente arte, mesmo de forma ainda mais precarizada, pode ser 

enxergada como mais uma fresta. A depender do modo como o componente vai ser 

desenvolvido no ensino médio integrado dentro dos IFs, os saberes da arte e a potência 

do artístico podem ser fator de contribuição para a inserção de uma ranhura a mais nos 

sistemas homogeneizadores e hegemônicos de formação profissional. 

Para tanto, torna-se necessário que se compreenda quais poderiam ser os fundamentos de 

uma prática no componente curricular de arte, em artes visuais, que auxilie na construção 

dessas pequenas fretas. 

Las grietas dan luz a esperanzas pequeñas. Pienso em la flor que 
apareció de un día al otro en uma pequeña rendija de las gradas 
exteriores de piedra y cemento de mi casa, también em las dos hojas 
verdes que brotaron ante mis ojos desde el asfalto de una cereda en 
plena ciudad. Las grietas que pienso revelan la existencia de lo muy 
otro que hace vida a pesar de –y agrietando- las condiciones mismas 
de su negación. Para muchxs, estas grietas pasan inadvertidas, 
despercibidas e invisibles, fuera de las esferas de percepición, atención 
y visión. Esto se debe, em gran medida, a la naturalización míope de la 
vida y el vivir contemporáneo, pero también se debe a la inhabilidad – 
(...) – de imaginar y comprender los modos-otros que existen y podrían 
existir em los bordes y quiebres. Las grietas así requieren um 
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refinamiento del ojo, de los sentidos y de la sensibilidad para poder ver, 
oír, escuchar y sentir lo muy outro deviniendo y siendo, y para 
reconocer em ello la esperanza pequeña que no solo grita, sino também 
afirma y camina vida. (Walsh, 2017, p. 32) 

Analisando de legislações nacionais para a educação básica brasileira, as Leis nos 

10.639/2003 e 11.645/2008, que implementam nos currículos da educação básica o ensino 

obrigatório da cultura e história afro-brasileira e indígena, trouxeram contributos 

significativos para que outros saberes e visões de mundo fossem implementados nas 

escolas públicas e privadas brasileiras. Durante o debate sobre as reformas educacionais 

em 2016, houve também um temor de que os saberes afro-brasileiros e indígenas também 

fossem retirados de pauta, tornando o currículo cada vez mais influenciado por uma visão 

europeia e norte-americana. O debate sobre a questão de gênero foi um dos mais 

acalorados, principalmente pelo projeto “Escola sem Partido”, que traz consigo 

fundamentos discriminatórios, homofóbicos e religiosos neopentecostais/cristãos. 

Legislativamente não foi possível concretizar uma proibição para que tais conhecimentos 

deixem de ser abordados dentro das escolas, mas, em algumas instituições, criou-se um 

patrulhamento ideológico realizado por grupos conservadores, pais, docentes, estudantes, 

o que construiu um clima persecutório em sala de aula. Todas essas tentativas de 

cerceamento são consideradas modos de estabelecimento de uma perspectiva hegemônica 

e sem espaço para debates na educação básica brasileira. De encontro a elas, estabelecem-

se os gritos e constroem-se as frestas questionando tais modelos classistas, 

discriminatórios de gênero e racistas de tratar a educação e a formação profissional. 

Em pensar e delimitar fundamentos para um ensino/aprendizagem em artes visuais que 

se contraponha a essas delimitações excludentes, chega-se à conclusão de que, mediante 

a compreensão histórica sobre os modos de ação que tentam manter uma formação 

profissional segregada, classista, racista e diferenciada em relação a gênero, as 

professoras e professores de artes visuais devem seguir um caminho diametralmente 

oposto ao que é implementado hegemonicamente pelos sistemas. Se a sociedade 

neoliberal solicita que se forme para a competitividade, então implementemos práticas 

educacionais em artes visuais que estimulem a coletividade, a empatia entre uns e outros. 

Se demandam de nós que formemos para o mercado e a execução de um trabalho 

assalariado, que se implemente o debate sobre os porquês desse modelo formativo, a 

maneira como se estrutura o mercado e também o mercado das artes visuais, quem os 

comanda e como outros tantos questionamentos auxiliam na estruturação de um processo 

formativo critico, reflexivo e criativo. 
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Com base nos estudos realizados nesta tese sobre as formas educacionais contra-

hegemônicas explicitadas por Paulo Freire, pode-se retirar uma estrutura que auxilie na 

fundamentação da prática educacional para as artes visuais. Pensando em cada um dos 

movimentos contra-hegemônicos educacionais estudados, serão destacados, em seguida, 

alguns princípios e concepções que serviram de base para estruturar tal fundamentação 

do ensino de artes visuais no ensino médio integrado à educação técnica nos IFs. A 

contribuição que se pretende trazer é a implementação de uma fresta a mais nos muros 

que são impostos. 

 

 

4.2.1 Frestas ensinadas por Freire 

Conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente, Paulo Freire deixa contribuições 

importantes para a educação que, entretanto, por vezes, são mais conhecidas na sua teoria 

do que implementadas praticamente. Em relação às artes visuais pensando a realidade do 

ensino médio integrado, podem-se utilizar as contribuições freirianas para a 

implementação de um ensino/aprendizagem de artes visuais outro. A junção das palavras 

ensino/aprendizagem é uma das lições empregadas por Freire que delimita que não há 

ensino sem aprendizagem, do mesmo modo que não há aprendizagem sem ensino. Em 

tempos atuais, quando se tenta implementar uma visão educacional do aprender a 

aprender, ou seja, de um protagonismo e autonomia individualista dos discentes, 

desconsiderando a importante relação que a educação proporciona entre o ser e os outros, 

torna-se necessário refletir sobre o processo de coletividade que o ensinar/aprender 

proporciona. A máxima de que se aprende/ensina junto, como um processo unificado, 

necessita ser enfatizada para que o domínio das pedagogias individualistas seja criticado 

e questionado. A formação dos indivíduos não deve salientar uma formação 

individualista, e sim o aprender a ser em relação ao outro, ao diverso e às distintas formas 

de ser/estar no mundo. Uma educação que pense com base em processos de libertação de 

cada um, sem que isso signifique a exclusão ou valoração de um em detrimentos a outros. 

Para a realização na concretude desta prática educacional libertadora, são vistos como 

processos pedagógicos alguns tópicos82, tais como: 

 
82 A escolha por trazer alguns indicativos de processos pedagógicos, partindo de uma síntese em tópicos, 
justifica-se como meio facilitador para posteriormente elaborar compreensões do que seria um 
ensino/aprendizagem de arte contra-hegemônico nos cursos de ensino médio integrado no IFSP. 
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Prática problematizadora — Compreendida como uma forma de atuar por meio da 

problematização e reflexão crítica sobre a realidade vigente em detrimento a uma prática 

pedagógica voltada para a memorização dos conteúdos (decorar o nome dos artistas e 

movimentos artísticos, suas datas e períodos históricos, decalcar os processos do fazer 

artístico). Num primeiro momento, o processo volta-se para o desvelamento da realidade 

por meio da práxis (reflexão e ação) para posteriormente a alteração da realidade 

opressora e hegemônica. O que se pretende é estimular a criticidade e a criatividade tanto 

do educador como do educando, voltadas para uma ação questionadora da realidade com 

vistas a possíveis alterações. 

(...) o papel do educador problematizador é proporcionar, com os 
educandos, as condições em que se dê a superação do conhecimento no 
nível da doxa pelo verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do 
logos. 

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica 
uma espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a 
educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, 
implica um constante ato de desvelamento da realidade. A primeira 
pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão 
das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. 
(Freire, 2005, p. 80) 

Diálogo — Ato de respeito e de amor ao outro por meio da escuta e fala atentas e 

disponibilidade dialógica sem preconceitos ou inferiorização e desconsideração ante o 

outro. Para que haja diálogo, é necessário equalizar relações de poder, reconhecendo que 

não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, 

buscam saber mais. (2005, p. 93). Poder falar sobre o mundo não é dádivas de alguns 

poucos escolhidos que tiveram acesso à educação (professores mestres e doutores com 

grandes currículos que se impõem, perante alunos do ensino médio, como detentores do 

saber). Diálogo parte da crença de que as pessoas são propensas a serem mais e que a 

esperança move os seres em seu quefazer. 

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 
homens. Não é possível a pronuncia do mundo, que é um ato de 
criação, se não há amor que a infunda. 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja 
essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na 
relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo 
em quem domina; masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque é 
um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os 
homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está 
em comprometer-se com a causa. A causa de sua libertação. Mas, este 
compromisso, porque é amoroso, é dialógico. (Freire, 2005, p. 92) 
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Conteúdo programático com base no diálogo — Por meio do diálogo entre educadores e 

educandos, torna-se possível identificar os conhecimentos já existentes (o que os alunos 

transportam no seu corpo em potência expressiva e comunicacional, o que trazem de 

conhecimento sobre cultura e arte, que expressões culturais artísticas existem na 

localidade) e outros que podem ser complementados. O que se pretende é construir COM 

o educando, por meio do diálogo, a delimitação dos saberes e conhecimentos a serem 

trocados. O conteúdo não seguiria algo já pré-formatado (crítica aos currículos que 

delimitam conteúdos de referência, compondo uma base comum nacional sem levar em 

conta as especificidades locais, ou seja, uma determinação do que se deve aprender e do 

que não é necessário aprender), algo impositivo partindo de uma visão de mundo 

hegemônica. 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. (Freire, 2005, 
p. 96) 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, 
educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da 
educação. (Freire, 2005, p. 101) 

Uso de temas geradores — Chega-se à delimitação dos temas geradores por meio do 

diálogo, não somente compreendendo uma visão existencial do educando, senão 

complementando-a com a reflexão e criticidade sobre a relação dos homens-mundo e 

homens-homens. As denominadas situações-limite (dimensões desafiadoras de uma dada 

realidade que pode ser superada) servem de base para auxiliar na delimitação dos temas 

geradores. O tema gerador não sendo visto como uma hipótese a ser comprovada por 

meio de uma pesquisa que depois será arquivada. O uso do tema gerador é um processo 

de análise de uma situação concreta codificada que implica uma descodificação 

(movimento de ida e vinda do concreto ao abstrato) para superar uma percepção abstrata 

(mitificada – se as artes visuais seriam um luxo ou uma necessidade nos processos 

educacionais considerados por Louis Porcher, 1982) e indagar, de forma crítica, a 

realidade concreta (se o ensino/aprendizagem de artes visuais deveria ser para todos e por 

que não é). 

Investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens 
referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua 
práxis. (Freire, 2005, p. 114) 

Os temas, em verdade, existem nos homens, em sua relação com o 
mundo, referidos a fatos concretos. (...) 
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Do ponto de vista do investigador importa, na análise que faz no 
processo de investigação, detectar o ponto de parida dos homens no seu 
modo de visualizar a objetividade, verificando se, durante o processo, 
se observou ou não alguma transformação no seu modo de perceber a 
realidade. (Freire, 2005, p. 115) 

Investigação temática — Neste procedimento, tem-se a compreensão de que o objeto da 

investigação são as próprias conexões entre homens-homens e homens-mundo, estando 

localizada no domínio do humano, e não das coisas, como um meio de rastrear as 

problemáticas e usar da criticidade e da aquisição de conhecimentos para analisá-las e da 

criatividade para transformá-las. Pretende-se investigar a forma de pensar do povo sobre 

a sua realidade e compreender se seu pensar é mágico ou ingênuo ou se elementos de 

criticidade já o compõem (alunos do ensino médio que, em sua maioria, dizem não saber 

desenhar porque não conseguem fazer uma cópia “perfeita” de um ser humano, paisagem 

– pensar mítico e ingênua de que arte se relaciona somente ao “belo”). 

A investigação temática se faz, assim, um esforço comum de 
consciência da realidade e de autoconsciência, que a inscreve como 
ponto de partida do processo educativo, ou da ação cultural de caráter 
libertador. (Freire, 2005, p. 155) 

A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe 
interdisciplinar este universo temático recolhido na investigação, 
devolvê-lo, como problema, não como dissertação, aos homens de 
quem recebeu. (Freire, 2005, p. 119) 

Postura educador-educando — Um contínuo investigador do comportamento e forma de 

ser do povo que registra as expressões, linguagem, sínteses e palavras para posteriormente 

construir seu pensamento e delimitar os elementos que vão compor sua prática. Conhecer 

a realidade em que está inserido é prerrogativa inicial (na cidade em que se insere meu 

campus, quais são as expressões culturais e artísticas existentes?) para o desenvolvimento 

do trabalho educativo que o auxiliará no processo de codificação e descodificação da 

realidade. Por meio de seminários avaliativos e críticos compostos pelos envolvidos no 

processo educacional, são apresentadas as situações verificadas pelo educador-educando 

que posteriormente se organizará em conteúdos temáticos e temas geradores. Esta seria 

uma segunda etapa, de verificar as contradições e situações-limite existentes e 

transformá-las em codificações (que podem ser expostas por imagens, textos, filmes) que 

posteriormente serão descodificadas. Os círculos de investigação temática são os espaços 

de apresentação das decodificações em que se expõe o que se alcançou como consciência 

real, o que se percebe mais além das situações-limite e se inaugura o tempo do inédito-

viável, viabilizando formas de transformação. 
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É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: 
não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas 
educador-educando com educando-educador. 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo 
em que crescem juntos e em que os “argumentos da autoridade” já não 
valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita 
de estar sendo com as liberdades e não contra elas. (Freire, 2005, p. 78) 

Tais fundamentos podem ser exemplificados por meio de uma observação prática da 

realidade enfrentada pelos docentes de artes visuais em vários campi dos IFs. Muitos 

estudantes, principalmente que estudam em campus nas cidades interioranas brasileiras, 

trazem uma vivência escolar de ensino/aprendizagem em artes visuais por vezes limitada 

a atividades de cópias de desenhos, produções de atividades para datas comemorativas, 

pintura de desenhos copiados, cópia de textos afixadas no quadro pelos docentes, entre 

outras atividades reducionistas e sem proposição reflexiva em artes visuais. 

A atividade inicial que pode ser realizada são as conversas diagnósticas que abrem 

espaços de diálogo entre os estudantes em si e com os docentes, tentando compreender 

quais são os conhecimentos que os adolescentes do ensino médio integrado trazem sobre 

artes visuais, o que vivenciaram, quais críticas apresentam, quais experiências 

consideram positivas, quais referências possuem, quais gostariam de conhecer, entre 

outros questionamentos que forem pertinentes para pensar a elaboração dos conteúdos a 

serem tratados. 

Nessas conversas diagnósticas, por meio do diálogo respeitoso, iniciam-se processos de 

questionamento e da construção de uma postura crítica e reflexiva sobre a realidade em 

que os/as estudantes estão inseridos e têm a oportunidade de refletir sobre alguns pontos: 

por que o ensino/aprendizagem de artes visuais ao qual tive acesso foi realizado de um 

modo, e não de outro; o que na minha comunidade e família consideramos como artes 

visuais e por que isso aparece, ou não, nas escolas; de onde vêm as obras de arte com que 

tive contato; se conheço uns artistas e outros não, por que isso acontece; em minha cidade 

quais expressões de artes visuais existem; por que elas estão ou não inseridas dentro das 

escolas; o que produzo em artes visuais é considerado, ou não nas escolas, por que isso 

acontece? 

Esses questionamentos que problematizam a realidade vivenciada nas escolas pelas/os 

estudantes no componente curricular de artes visuais servem de base para a delimitação 

dos temas geradores que surgem dessa reflexão propiciada nas conversas diagnósticas. 
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Um tema gerador pode ser a reflexão sobre o que se considera como exemplos de artes 

visuais nas escola e quais são as representações artísticas visuais que os/as estudantes 

possuem em casa ou verificam em seus bairros, comunidades, municípios; se existem 

aproximações ou se existem segregações; se o que é visto como artes para alguns pode 

não ser considerado para outros; quem legitima um tipo de arte ante outro. Os conteúdos 

são elencados coletivamente entre docentes e as/os estudantes, identificando que 

gostaríamos de aprender com base nesses questionamentos elencados pelo tema gerador. 

Para que esses conteúdos sejam elencados, o uso da investigação é compreendido como 

uma metodologia a ser utilizada. Buscar, em livros, internet, pesquisas de campo, artigos, 

revistas, filmes, imagens, entre outros materiais que sirvam de base auxilia na aquisição 

de conhecimentos sobre o tema delimitado. 

Questionando a realidade, observando-a em seus diversos aspectos e utilizando-se de 

conhecimentos e saberes já estruturados para entendê-la, parte-se para um dos 

procedimentos que Freire considera como fundamental para uma prática educacional 

libertadora, que é a tentativa de alterar a realidade vigente, de expor, interna e 

externamente, os problemas diagnosticados, o que se aprendeu sobre estes e quais seriam 

as possibilidades de ação. Ser interferidor no mundo é uma ação que constrói relações de 

pertencimento e de potencialidade dos/as estudantes, em que estes conseguem se ver 

como protagonistas, e não somente espectadores da realidade existente. Tal elemento de 

transformação da realidade e todos os outros elencados por Freire devem servir-nos de 

fundamentos principais e nortear as práticas educativas em artes visuais nos IFs. 

 

 

4.2.2 Frestas decoloniais 

Tendo por fundamento os conhecimentos produzidos pelas escritoras e escritores 

referenciados no segundo capítulo desta tese, é possível indicar que, no pensamento 

latino-americano, que questiona a colonialidade e suas relações de poder e imposições, a 

educação tem uma importância destacada para realizar uma aprendizagem decolonial. 

Para que se fundamente uma prática de ensino/aprendizagem em artes visuais com os/as 

estudantes do ensino médio integrado nos IFs, é necessário que se constitua um olhar 

decolonial sobre a arte e suas práticas. Currículos, atividades propostas, visitas técnicas a 

museus, uso do cinema e de outras formas artísticas visuais em sala de aula devem passar 
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por uma curadoria docente e discente que dialogue com os saberes juvenis e, ao mesmo 

tempo, faça uma reflexão crítica acerca do que é apresentado. 

Também se faz necessário fundamentar a prática educativa em artes visuais com base no 

questionamento de todos modelos e sistemas que tentem perpetuar juízos de valores no 

tocante à produção artística visual. Um debate muito suscitado na valoração das belas 

artes, da arte burguesa e reconhecida como a “verdadeira” arte ante a produção popular, 

artesanato, algo caricato e de pouco valor cultural, econômico e social se coloca em uma 

balança com pesos distintos, o que é criado por classes distintas, favorecendo uma em 

detrimento de outra. Para que se desenvolva um ensino/aprendizagem de arte decolonial, 

é importante incentivar a superação de um sistema de classificação e distinção classista, 

racista e de discriminação de gênero que perpetua relações de poder assimétricas em que 

a arte do norte global é tomada como norma em relação ao artesanato produzido no sul 

global. Modos de perpetuação de escalas de valores e diferenciações entre as produções 

artísticas visuais, em que uma deve se sobrepujar a outra, mantendo a relação de 

colonizado e colonizador, devem ser questionados nos espaços dos IFs. 

Outro elemento trazido pelo pensamento decolonial é a necessidade de educar para o 

respeito, a diversidade e pluralidade de vozes existentes que possuem o mesmo valor entre 

si – mulheres, negros, indígenas, estrangeiros, refugiados, oprimidos, trabalhadores, 

pessoas LGBTQI+ entre outros, elaborando, assim, propostas que promovam ruptura com 

um sistema hegemônico cultural e epistemológico, baseado na Europa ou América do 

Norte. Um contradiscurso periférico que considera os saberes e conhecimentos existentes 

e Abya Yala83 e insira nos espaços educacionais outras vozes, produções artísticas visuais 

que reflitam criticamente sobre o diverso existente. 

Questionar um ensino/aprendizagem de artes visuais que se volte para afirmar uma 

subjetividade neoliberal e estimule o individualismo, a competitividade, a obediência e a 

falta de criticidade também se considera como elemento fundamental para conceber as 

práticas educacionais. Tais elementos ajudam a formar um ser humano manipulável e 

crente no que manda o capitalismo em seu modelo neoliberal, sem haver nenhum tipo de 

questionamento. As atividades realizadas em artes visuais devem incentivar o 

questionamento, a reflexão e a criticidade ante a realidade vigente, tentando compreender 

 
83 Termo usado pelo povo indígena tule-kuna para nomear suas terras antes dos europeus. Tem como 
significado terra madura/maturidade ou terra de sangue viva. Nas regiões andinas, usa-se esse termo em 
detrimento do nome que o colonizador deu às terras indígenas. 
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por que, como e por quais formas alterar os sistemas hegemônicos. Também se deve 

destacar quais são as relações que se estabelecem no momento de incentivar a prática em 

artes visuais das/os estudantes, se estimulam práticas colaborativas ou de 

competitividade. 

Ao realizar uma análise do processo educacional que venho aplicando nos últimos anos 

como docente, verifico uma mudança de postura diante dessas questões, anteriormente 

também utilizava da competitividade para estimular uma produção mais qualitativa dos/as 

estudantes em relação às atividades em artes visuais e audiovisual. Anualmente (2015-

2017), no campus Capivari, promovíamos atividades em sala de aula que tinham como 

base reflexões sobre a educação para os direitos humanos. Existe um grupo de pesquisa 

em direitos humanos e juventude, bem como um projeto de extensão denominado 

Cineclube Federal: aprendendo, filmando e ensinando produções audiovisuais sobre 

direitos humanos. Esse projeto realizava algumas atividades, tais como: 

reflexão/estudo/produção de curtas metragens feitos pelos/as alunos/as em sala de aula 

sobre o tema direitos humanos; exibição para a comunidade interna e externa de curtas e 

longas sobre direitos humanos, seguida de uma roda de conversa para debate; realização 

de oficinas de audiovisual por alunas bolsistas do IFSP com a comunidade externa do 

campus, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social de Capivari 

(CRAS) e outras entidades; produção de pesquisa realizada por aluna bolsista com 

apresentação de artigos em congressos científicos; e realização de festival competitivo 

com a exibição dos curtas metragens produzidos pelos/as estudantes no cinema Vera 

Cruz84 (único cinema da cidade, localizado na praça central). 

O festival tinha como característica, entre 2015 e 2016, ser realizado de forma 

competitiva, entregando troféus e presentes aos/às criadores/as dos curtas vencedores e 

nas categorias de melhor atriz, ator, roteiro e filme. Tínhamos inspiração no padrão 

Hollywood de festival, tentando colocar o tapete vermelho, local para fotos, passar a 

sensação glamurisada e colonizada norte-americana de festivais de cinema. No último 

ano em que conduzi o festival, 2017, em conversa com outros docentes que ajudavam na 

organização, refletimos que, se nossa vontade era tentar tratar com os/as estudantes sobre 

processos discriminatórios, da falta de direitos em que muitas pessoas se encontram e 

tentar promover outro tipo de interação mais empática e respeitosa entre as pessoas, 

 
84 Um vídeo produzido sobre o primeiro festival pode ser visto em 
https://www.youtube.com/watch?v=065fBXz0KjM 
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realizar um festival competitivo não seria o melhor caminho. Propusemos continuar 

fazendo o festival, mas este com um caráter de mostra exibindo todas produções feitas 

pelos/as estudantes. Alguns discentes não gostaram dessa proposição, pois queriam ser 

valorizados pelo seu fazer por meio de premiações, principalmente competindo e 

ganhando de outras/as colegas. A lógica competitiva, meritocrática está bem instaurada e 

de forma hegemônica na sociedade neoliberal contemporânea, sendo importante colocá-

la em questão a todo momento. Mesmo sem a competividade, todos/as produziram seus 

trabalhos com resultados satisfatórios e todos os curtas foram exibidos no cinema Vera 

Cruz durante o festival, sendo bem recebido pela comunidade interna e externa do 

campus. 

Nessa vivência relatada, pode-se perceber que o colonizador também está em nós 

docentes, instigando, em vários tempos, que nossa prática seja permeada por modelos e 

estrangeirismos aceitos como o habitual. Praticar uma educação decolonial tem como 

ponto principiador reconhecer em si as estruturas colonizantes, mantendo um exercício 

constante de análise sobre as práticas educativas em artes visuais que levamos para sala 

de aula e investigando o que fundamenta esta prática caminha num sentido hegemônico, 

homogeneizador artístico ou ajuda na abertura de fissuras contra-hegemônicas. Outro 

elemento de importância fundamental é conhecer e conseguir distinguir como funcionam 

as estruturas coloniais, aprender sobre elas, para que seja possível questionar, desaprendê-

las e abrir espaços para concepções outras de mundo e vida. Criar, inventar para que seja 

possível desconstruir no educador e no educando preceitos coloniais enraizados em suas 

mentalidades, corpos e subjetividades. 

Compreendendo a existência desses sistemas hegemônicos que também afetam a 

produção em artes visuais e, consequentemente, seu ensino/aprendizagem nos espaços 

dos IFs, pode-se fundamentar a prática educativa por meio da valorização das memórias 

rasuradas, esmaecidas ou apagadas; educar para que a memória seja preservada e 

valorizada, a memória de todos os povos submetidos e oprimidos, assim como a memória 

de tempos de luta e enfrentamentos, de dores, perdas e também conquistas; e trabalhar, 

no processo educacional, sempre com a verdade histórica, sem ideias pré-construídas e 

sem distorções. Nesse sentido, é importante a aproximação entre a escola e a comunidade, 

a escola e o que é produzido artística e culturalmente na localidade dos campi. Muitos 

docentes de artes visuais dos IFs são oriundos de municípios e até estados distintos 

daqueles em que atuam, por isso desconhecem o que é realizado artisticamente na 
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realidade na qual atuam. Vivenciei essa experiência quando iniciei minhas atividades no 

interior do estado de São Paulo, sendo nascida e criada nos estados do Espírito Santo e 

Minas Gerais. A cultura do interior paulistano tem suas especificidades. Capivari é a 

cidade natal da artista modernista Tarsila do Amaral e também um forte reduto do 

Batuque de Umbigada. Uma cidade que possui uma praça dividida ao meio em que 

historicamente um lado era destinado aos negros e o outro aos brancos, segregando 

socialmente no espaço urbano as pessoas de forma racista e classista. Muitos desenhos se 

veem pela cidade, reproduzindo as obras de Tarsila do Amaral (branca, burguesa, 

questionada à época somente por ser mulher e separada) enquanto o espaço do Batuque 

de Umbigada, expressão artística preta, periférica e popular ainda (re)existente85, é 

apresentado somente na Festa de São Benedito e em outras poucas oportunidades. O 

Batuque de Umbigada de Capivari possui um diferencial, pois as letras e o canto são 

realizados por Anicide Toledo86, uma das poucas cantoras de batuque reconhecida em 

âmbito nacional. Uma das atividades promovidas em 2015, no campus do IFSP Capivari, 

foi justamente colocar simbolicamente juntas Tarsila do Amaral e Anicide Toledo no 

mesmo nível de igualdade de criação e expressão artística e cultural para a comunidade 

do município. Durante todo um bimestre, as atividades em sala de aula nos componentes 

de arte, educação física, língua portuguesa, inglês, sociologia e filosofia envolveram 

debates sobre a cultura local e os preconceitos existentes na cidade, utilizando essas duas 

mulheres como referencial. As atividades em sala culminaram na festa “junina87” cultural, 

maior evento produzido na instituição, onde pais e amigos das(os) estudantes visitam e 

festejam no campus, com apresentação do Batuque de Umbigada. 

 
85 A palavra (re)existência tem como sentido a criação de formas outras de existência para além daquilo 
que se estabelece. 
86 Partes do CD de Anicide Toledo podem ser escutadas em: 
https://www.youtube.com/watch?v=b3E8jUfoYb8 
87 A Festa no campus Capivari não se caracteriza pela relação religiosa existente nas festas realizadas em 
junho, contudo manteve o termo junina devido à tradição já criada pela comunidade interna do campus. 
Desde 2015 até 2019, a festa tem tomado uma característica cada vez mais cultural, abordando temas 
distintos. 
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IMAGEM 05 - Mural Encontros Tarsila e Anicide. IFSP, campus Capivari, 2015. 

 

 

 
IMAGEM 06 - Aula integrada sobre Batuque de Umbigada. IFSP campus Capivari, 2015. 

 

Nesse sentido, o que se pretende em artes visuais é o estabelecimento de relações de 

educação e formação que estimulem a práxis, a solidariedade e o diálogo respeitoso com 

o outro, como Freire já indicava. Mediante uma escuta da voz-do-outro, encontrando e 

debatendo todos os modos de opressão colocados que, por vezes, silenciam o que está 

sujeito à violência. Essa escuta parte do respeito à cultura, história, memória e artes que 

o outro carrega, novamente refutando relações de valoração ou subjugo de qualquer um 

em relação a qualquer outro. Ao entender que a educação está no mundo e nas relações 
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criadas entre as gentes e a escola não é detentora total do conhecimento, faz-se necessário 

levar educadores e educandos a aprender de forma coletiva com o mundo. 

Defender uma educação popular que seja para TODOS.  

Aprender/ensinar com a participação de TODOS sempre valorizando os conhecimentos 

de TODOS sem distinção, descriminação ou classificação.  

Durante o processo de curadoria de materiais que o docente realiza para planejar suas 

atividades pensar de forma mais ampla e global, abarcando expressões artísticas e 

culturais de TODOS os povos, classes, etnias e lugares. 

Essa ação não é algo simplório de se fazer. Existe desconhecimentos que são fruto de 

apagamentos históricos de várias expressões artísticas e culturais historicamente 

dominadas e, consequentemente, retiradas da memória. Os livros de artes visuais em que 

os docentes, para sua formação, pesquisaram e estão nas bibliotecas e os livros didáticos 

em geral tratam, em sua maioria, de uma história da arte europeia e norte-americana, 

desconsiderando o que foi produzido em outros países. Devido à legislação sobre a 

inserção da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de educação básica brasileiras, 

os livros didáticos começam a fazer uma adaptação de seus conteúdos, todavia ainda 

faltam adaptações e processos de descolonização para que exista uma equidade entre os 

saberes nos livros didáticos de artes visuais. 

Pensar um ensino/aprendizagem em artes visuais que seja combativo a quaisquer tipos de 

discriminação passa por aprender, dialogar, compreender, pesquisar, criar junto com 

TODOS, usando a potência criadora de TODOS – antepassados e atuais pensadores – 

sobre a educação. Uma educação que segregue e estimule a permanência de uma 

estruturação desigual da sociedade levou-nos e leva-nos ao mundo existente. 

INVENTAMOS OU ERRAMOS – Simón Rodriguez 

 

 

 

4.1.3 Frestas nos saberes negros 

No âmbito da legislação nacional para a educação básica brasileira, a Lei nº 10.639/03, 

complementada posteriormente pela lei nº 11.645/08, inclui nos currículos a 
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obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Tais 

legislações, vigentes há mais de uma década, ainda encontram dificuldades para serem 

implementadas de forma assertiva nas escolas. Elementos caricaturais, que relacionam os 

povos negros somente à sua condição imposta de escravizado, o uso folclórico da cultura 

negra ou a rejeição de suas crenças, mitos e rituais são elementos que compõem algumas 

práticas educacionais preconceituosas e discriminatórias. Grande parte do currículo 

escolar no Brasil é eurocentrada, e, em artes visuais, essa constatação também é 

observada. 

As leis, pelo caráter da obrigatoriedade, conseguiram inserir na elaboração da escrita dos 

currículos dos IFs dos cursos médios integrados a história, cultura e artes afro-brasileiras 

em âmbito nacional. Considera-se importante a inserção dos saberes afro-brasileiros no 

currículo de artes, entretanto é necessário que haja fundamentos que ajudem a alicerçar 

uma prática educativa em artes visuais que seja antirracista, não caricata e isonômica ante 

os demais conhecimentos de matriz europeia e norte-americana. Um dos pontos iniciais 

para esse proceder é o conhecer, aprender, estudar sobre a África e os desdobramentos, 

influências, legados e (re)construções culturais e artísticas que ocorreram por meio de 

uma relação inicialmente imposta entre os continentes americanos e africanos. O 

apagamento histórico e contínuo dos saberes e conhecimentos trazidos pelos africanos 

para o Brasil configura-se como um dos desafios a serem superados para que, nas escolas, 

africanos e afro-brasileiros não liguem sua historicidade somente à escravidão. 

A exposição “Rosana Paulino88: A costura da memória”, realizada em 2019, no Museu 

de Arte do Rio, reinsere o debate acerca da necessidade de retirar do apagamento as 

memórias, vivências, produções e formas de vida que os/as afro-brasileiros/as elaboraram 

estando no Brasil. Uma de suas obras, intitulada “Parede da Memória”, é composta por 

mais de 1.500 patuás com fotos de seus familiares, fazendo um resgate genealógico de 

sua linhagem iniciada na África e continuada no Brasil. O patuá são pequenos recortes de 

tecido em que se colocavam imagens, sementes, pedras, entre outros elementos que 

poderiam simbolizar a proteção para as religiões de matriz africana. 

 
88 Mais obras da exposição Rosana Paulino: Costura da Memória podem ser vistas no catálogo da exposição 
realizada na Pinacoteca de São Paulo disponível em : http://pinacoteca.org.br/wp-
content/uploads/2019/07/AF_ROSANAPAULINO_18.pdf 
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IMAGEM 07 - PAULINO, Rosana. Parede da Memória, 1994. 

 

 

Nesse sentido, as obras de Rosana Paulino auxiliam na compreensão da cultura como 

elemento que se insere nos processos históricos pelos quais perpassa, tendo sua dimensão 

simbólica, de força e ancestralidade para um povo e, assim, construindo a sua identidade. 

Tal identidade, retirada dos escravizados, será continuamente perpetuada se os espaços 

escolares mantiverem uma postura de reforço de apagamento em relação ao tema. Nas 

aulas de artes visuais, faz-se necessário inserir tais temáticas e negritar os padrões e 

modelos artísticos apresentados em sala de aula. 

Como assinala Abdias do Nascimentos e Amílcar Cabral, a valorização da produção 

cultural de um povo e de sua arte, em todas as modalidades, deve superar, nos espaços 

escolares, qualquer tipo de hierarquização e reforço discriminatório, classificando o que 

vem do Norte como arte e o que seria produzido no Sul como artesanato. Tratando da 

localidade em que o campus dos IFs está inserido, essa relação hierarquizada também 

deve ser desconstruída ante a cultura local. Amílcar Cabral nos ensina que o processo de 

aprendizagem não se deriva de uma rejeição completa pelo que foi realizado por outras 

populações, mas também não deve rechaçar o que foi realizado por nós em nossas 

comunidades. Um movimento de trocas de saberes e conhecimentos deve ser mantido, 

contudo sem haver hierarquização qualitativa entre uma forma de arte e a outra. 

Os saberes sistematizados nas ciências, matemática, artes, humanidades devem ser 

utilizados tendo como base a realidade e as necessidades expostas, no intuito de elaborar 

soluções adequadas para o povo e seus problemas concretos. Assim sendo, os saberes das 

artes visuais podem seguir esse tipo de reflexão, tecendo contatos e proximidades entre o 
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que é verificado na vivência das/os estudantes com as construções e representações 

artísticas visuais realizadas. 

O ensino/aprendizagem em artes visuais com o ensino médio integrado deve valer-se da 

crítica e do combate a qualquer forma social que perpetue a dominação do homem sobre 

o homem, de uma cultura sobre a outra, de uma arte em relação a outra; partir de um 

trabalho que ajude a tecer a crítica sobre os modelos impostos na arte e apresentar outras 

tantas formas de conceber as artes visuais; introduzir nas atividades de artes visuais as 

epistemes negras em seu processo de ensino/aprendizagem, construindo um olhar outro 

sobre a cultura, a ciência, artes africanas e diaspóricas e rejeitando preconceitos e 

qualquer tipo de reforço do discurso sobre superioridade e inferioridade cultural. 

Nos IFs foram constituídos os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), 

que trabalham no intuito de promover ações com a comunidade interna e externa dos IFs, 

combatendo e superando distintas formas de preconceito étnico-racial. Os NEABIs 

realizam ações de formação, pesquisa e extensão voltadas para a divulgação e 

(re)conhecimento das culturas africana, afro-brasileira e indígena, tais como: produção 

de materiais, realização de encontros, suporte a projetos relacionados à temática, subsídio 

às políticas públicas, observação e combate a quaisquer tipos de discriminação racista que 

existam nos IFs, entre outros. 

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, é 

inserido no calendário letivo escolar brasileiro, e, em geral, nessa data, são promovidos 

pelos NEABIs e a comunidade interna dos campi encontros, exposições, colóquios, entre 

outras atividades voltadas para debater a questão afro-brasileira e africana em seus 

diversos aspectos (cultural, artístico, social, econômico, político). Essa data estipulada e 

obrigatória em calendário é considerada em seu aspecto positivo, quando esse momento 

é utilizado para estimular práticas reflexivas combatendo distintas formas de racismo e 

preconceito nas escolas. Entretanto, o tema não deve ficar circundado somente a essa 

data, e sim deve permear as ações e práticas educativas no contínuo do trabalho da/o 

docente em artes visuais, saindo de um lócus enclausurado para pautar toda uma ação 

educativa. 

Trazer o quilombismo e as formas quilombistas de educar que partem de princípios de 

solidariedade, da igualdade, do comunalismo, voltados para formar uma sociedade livre, 

justa, igualitária, anticapitalista, anticolonialista, soberana e feliz. Partir de Abdias do 



263 
 

Nascimento e sua dimensão educativa do quilombismo, na promoção de um 

ensino/aprendizagem em artes visuais para além daquilo que é delimitado por um sistema 

hegemônico educacional: classista, racista e misógino. Ter espaço de aquilombamento 

nas escolas em que se criem saberes, conhecimentos com base na epistemologia preta e 

propiciar pesquisas, atividades de extensão, trabalhos de campo e formas outras de ter 

acesso à cultura negra. 

Trazendo uma sistematização do que poderia ser considerado um ensino/aprendizagem 

em artes visuais que tenha como fundamentação premissas quilombistas, indica-se: 

realizar movimentos de contestação acerca da ideologia hierárquica nas artes visuais, 

equalizando a produção artística de distintos povos localizados em regiões distintas; 

elaborar um currículo de artes visuais que possuam mais de 50% de conteúdos com base 

europeia e norte-americana deve ser reavaliado; negritar o currículo trazendo referências 

de artistas afro-brasileiros/as e africanos/as para a sala de aula. 

A criação de um espaço de aula quilombista também se fundamenta, como fez Paulo 

Freire, no estabelecimento de práticas educativas que se associem à libertação, à 

fraternidade, à reunião, ao diálogo, à reflexão coletiva, ao respeito e à convivência dos 

diversos. Ser um/a professor/a de artes visuais quilombista é libertar-se de amarras e 

preconceitos implantados por sistemas hegemônicos de um belo modelo europeu e norte-

americano; é desconstruir paradigmas do que é bonito ou feito, do que é arte e do que é 

artesanato; é estimular a criação, contestar a cópia de obras de arte ou releituras sem 

leitura/entendimento; é combater quaisquer ações racistas em sala de aula e no campus; 

é promover o respeito, a igualdade e a liberdade de expressão e criação. Quilombo é lugar 

de paz e de troca de saberes na tentativa de construir um mundo outro. 

 

 

4.2.4 Frestas nos saberes indígenas 

A inserção dos saberes e conhecimentos indígenas nas escolas de ensino médio passa pelo 

mesmo desafio encontrado pelos saberes africanos e afro-brasileiros: a necessidade de 

descolonizar os processos de ensino/aprendizagem das artes visuais. O modo de 

perpetuação de uma educação colonizada é viabilizado habitualmente pela apagamento e 

desconsideração de outras culturas e povos. Os povos originários do Brasil vivenciam 

esse processo desde o início da chegada do colonizador em suas terras. Lutas e disputas 



264 
 

por terra e vida material perpassam também outras lutas e disputas pela sobrevivência 

cultural, simbólica, ritual e artística. A Lei nº 11.645/08 tenta trazer algum tipo de 

reparação ante o apagamento, preconceito e discriminação relacionados à história e 

cultura indígena, demandando que as escolas insiram nos currículos esses conhecimentos, 

povos e saberes considerados como marginalizados. 

É necessário que a inserção nos espaços escolares de conhecimentos e saberes indígenas, 

assim como os africanos e afro-brasileiros, não se circunscrevam somente ao processo de 

dominação dos indígenas enfatizada pela história contada pelo colonizador. Os 

conhecimentos são expostos sem preconcepções quando esses trazem o contraponto, a 

reflexão crítica sobre as lutas efetivadas pelos indígenas para a manutenção de suas terras, 

sua vida, cultura, arte, religiosidade, mística e ancestralidade. O espaço de 

ensino/aprendizagem de artes visuais indica a necessidade de questionar todos os tipos de 

conhecimentos que reforcem nas escolas paradigmas assimilacionistas, exterminicistas e 

integracionistas, contestando esses modelos aplicados historicamente que já foram 

explicitados por Daniel Munduruku (2012). 

Outra perspectiva equivocada sobre a abordagem dos conhecimentos e saberes indígenas 

nas escolas é a forma representativa como esses são exemplificados e caracterizados, em 

geral pessoas nuas, não “civilizadas”, que se enfeitam com cocares e plumas, 

antropófagos, falam outra língua e seriam grupos sociais atrasados. A alteração de uma 

mentalidade construída secularmente de forma preconceituosa sobre os povos originários 

não se descontrói somente com uma legislação. Portanto, o espaço das aulas de artes 

visuais pode ser local de questionamento e contraposição a esses pensamentos e 

imaginários colonizados. 

O artista Denilson Baniwa, em sua obra “Enfim, civilização”, 2019, contrapõe a 

característica do índio identificado à do não civilizado, com a imagem do que seria o 

padrão civilizacional de morte e destruição trazido pelos conquistadores. O uso do mapa, 

como base para sua obra, questiona o poder da construção de uma identidade territorial 

que essas representações imagéticas inseriam na mentalidade do colonizador e do 

colonizado circulando o norte global. A imagem do indígena desnudado, deitado em 

redes, cortando árvores, próximo aos animais, constrói uma caricatura do que seria a não 

civilização ante a potência marítima e pirata do navegador, cientista e conquistador. 

Contudo, Baniwa, quando aproxima as imagens do mapa com a outra imagem em preto 

e branco de um grande cemitério, com as cruzes impostas pelo cristianismo, questiona o 
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que pode ser considerado como civilizado ou não. Enfim, com a colonização haveria 

chegada, de fato, daquilo que constitui um padrão “civilizado”. Este padrão que traz a 

morte teria trazido a “civilização”, e civilização é morte para alguns e lucro para outros? 

São indagações que podem ser elaboradas com base nessa obra debatida com os 

estudantes, promovendo, assim, uma reflexão crítica sobre a temática. 

 

 
IMAGEM 08 - BANIWA, Denilson. Enfim, civilização, 2019. 

 

Desconstruir visões estereotipadas sobre os indígenas que se perpetuam em livros, 

atividades, imagens, pinturas, esculturas e outras formas de visuais de arte torna-se 

elemento de importância significativa para a fundamentação de um ensino/aprendizagem 

em artes visuais no ensino médio integrado. O Dia do Índio, 19 de abril, é marcado, em 

muitas escolas, como o momento único para tratar dos temas indígenas que, em geral, são 

abordados de forma estereotipada e muito superficial ante a grandeza e diversidade das 

culturas dos povos originários brasileiros. Fantasiar estudantes de índios, pintar os corpos 

com temas indígenas, fazer danças ou utilizar-se de rituais indígenas de forma caricata 

não favorece o fortalecimento e promoção dessas culturas diante de outras; ao contrário, 

reforça estereótipos que já permeiam o imaginário dos/as estudantes. Sabendo que os 
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conhecimentos e saberes indígenas têm como um dos seus elementos a perpetuação de 

uma cultura ancestral, que deve ser preservada e respeitada. Dentro do espaço escolar, é 

fundamental instalar o debate respeitoso sobre o tema, demonstrando as diversas formas 

culturais existentes que compõem a sociedade brasileira. 

Alguns IFs foram implementados próximos a aldeias indígenas, fazendo com o que 

determinados campi recebam adolescentes e jovens provenientes dessas comunidades, os 

quais vão receber a formação básica integrada à formação técnica, em geral, não 

relacionada a sua vivência nas aldeias. Outro ensinamento que a educação indígena nos 

traz é a necessidade de questionar o modo educacional que se utiliza de um viés 

individualista ante a compreensão do ser imerso em um todo, pertencente a um lugar, a 

um coletivo, à floresta, entendendo que a vida se desenvolve na coletividade, na 

con/vivência entre humanos, bichos, plantas, flores, frutas, frutos, entre outros. Nesse 

sentido, os IFs, mesmo não promovendo uma educação escolar indígena (concebida e 

realizada pelos pertencentes às aldeias), podem ofertar uma educação com a cultura dos 

povos indígenas que estão próximos, trocando saberes entre formação técnica, básica, 

“florestania”, aldeia, cidade, acolher, nos campi e nas aulas de artes visuais, a cultura e 

produção artística já existentes na região e manter a parceria entre comunidade e campus, 

promovendo a troca de saberes de forma equânime e respeitosa. 

Um ensino/aprendizagem em artes visuais que tem como fundamento premissas 

encontradas na educação realizada pelos povos indígenas se relaciona com uma forma 

outra de pensar a sociedade e a socialização entre as pessoas. Na educação indígena, 

aprende-se que a angústia provocada pelas incertezas do futuro poderá ser amenizada se 

pensarmos o presente como UM PRESENTE de fato. Ou seja, muitos docentes de artes 

visuais se utilizam da prerrogativa das questões de artes que constam no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), avaliação que possibilita aos/as estudantes acesso às 

universidades públicas e particulares, como forma de valorizar os conteúdos de artes 

visuais, tornando, por vezes, as aulas mais conteudistas, com base na história da arte 

ocidental, e decorando nome de artistas e de movimentos artísticos (em sua maioria 

europeus). Parte-se da premissa equivocada de que, se conteúdos de artes visuais são 

cobrados pelo ENEM, eles devem ser estudados com mais seriedade, voltando a atenção 

para acertar as perguntas da prova e aumentando a preocupação dos/as estudantes com o 

decorar saberes de mais uma disciplina. Rebaixam-se conhecimento e saberes em artes 

visuais a conteúdos a serem testados. Partindo da lógica da educação indígena, essa 
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consideração não deve ser a premissa educacional e formativa, pois não se educa para 

passar em provas, para aumentar as angústias sobre o que você será quando crescer; 

educa-se para a vida do presente, para as demandas do presente, valorizando, sim, os 

saberes e conhecimentos em artes visuais (históricos, imagéticos, políticos, sociais, 

filosóficos, práticos, estéticos, entre outros), mas não os transformando somente em 

conteúdos. 

A educação promovida pelos povos indígenas perpassa o uso da oralidade, do contar 

estórias, do mágico como modos de fortalecimento de uma memória, não somente 

histórica, mas comunitária. O ato de ensinar perpassa pela realidade concreta vigente, 

associado ao mágico, ao criativo, ao sonho; algo que, por vezes, se torna impossibilitado 

nas escolas por uma fundamentação educativa pautada nas premissas burguesas e no 

determinismo. Nas escolas, com os adolescentes e jovens, deve-se inserir o valor do 

humano em sua totalidade corpo/mente/espírito, viabilizando ações educativas que 

perpassam necessariamente pelo respeito de si e do outro que viabilize um diálogo 

circular entre sentir/viver/aprender/sonhar na educação. Muito se diz que o espaço do 

componente artes visuais dentro dos IFs no ensino médio integrado seria um espaço de 

perfumaria, da brincadeira, do lúdico, do “fazer nada”, inserindo nessas atribuições um 

sentido pejorativo e redutor da importância das artes visuais na formação dos/as 

estudantes. Em contrarresposta, tentando impor certa seriedade às artes visuais e 

transformando essa em disciplina com muitos conteúdos a serem abordados, alguns 

docentes se voltam para o erro do conteudismo exacerbado, da historicidade cronológica 

das artes visuais e do apego aos livros didáticos que devem ser utilizados do início ao fim. 

Os processos educacionais em artes visuais que apontam extremos na aula que fica 

somente no laisse faire, no desenho livre, ou no conteudismo exacerbado e historicidade 

e no decorar dos movimentos artísticos das artes visuais incorrem em um erro. O espaço 

de ensino/aprendizagem em artes visuais se compreende num equilíbrio entre criar, sentir, 

viver, refletir, conhecer, criticar, ser, contemplando amplos espectros de ações e 

conhecimentos existentes. 

Contudo, a maior contribuição que a educação indígena pode trazer para que se 

fundamente um ensino de artes visuais é o RESPEITO a toda e qualquer cultura e 

produção artístico-visuais produzidas, sejam provenientes dos povos da floresta, dos 

quilombos, sejam europeias, norte-americanas, africanas, asiáticas, latino-americanas, 

entre outras. A relação que se estabelece no ensino/aprendizagem dessas artes se molda 
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mediante o respeito, a equidade e a valorização de todos os modos, formas e 

representações visuais existentes. 

 

 

4.3 Semeaduras 

Siembras, semeaduras, partindo de Walsh (2017), são as formas concretas de observar e 

conhecer experiências pedagógicas que partem dos gritos para criar as frestas. São ações 

de (re)existência e de rebeldia que trazem memórias e histórias, coletivas e individuais, 

ilustrando formas de se contrapor ao sistema hegemônico imposto que, em geral, se 

apresenta como algo que seria impossível de ser rompido e/ou subvertido. Todo um 

discurso ideológico é montado para que aqueles/as que desafiem interromper os processos 

homogeneizadores sociais, econômicos, culturais, artísticos, entre outros, se sintam pouco 

motivados e, ao fim, descrentes de que ações de transformação sejam realizadas. Retoma-

se aqui a instalação artística de Jorge Mendez Blake, “The castle”, em que o muro se 

apresenta como uma massa sólida, como uma barreira “inquebrantável”, porém um 

conteúdo e um simples livro operam na criação de desníveis. 

En este contexto y frente a esta realidad, e lacto de sembrar – la siembra 
– es un ato insurgente. Insurgente por su insurgir e incidir; por hacer-
nacer, renacer, resurgir, crear y construir posibilidades, esperanzas y 
pericias de vida y vivir que no solo afrontan la lógica-sistema 
dominante, sino que también contribuyen a su agrietamineto, 
debilitamiento, desmantelamiento y destrucción eventual, y al 
crecimiento de algo radicalmente distinto. (Walsh, 2017, p. 40) 

Localizando o olhar para a sala de aula, as semeaduras são aqui consideradas, no contexto 

do componente curricular artes visuais nos IFs, algumas práticas que tentam promover 

justamente essa debilitação, desmantelamento e talvez a destruição do que sistemas 

hegemônicos educacionais e formativos tentam promover como principal modelo a ser 

implementado nas políticas educacionais. 

No conteúdo explicitado pelos quatro anais dos Encontros Nacionais de Professores de 

Arte dos IFs (ENPAIF), é possível verificar práticas educativas que já demonstram 

algumas considerações acerca dos fundamentos (frestas) explicitados para o 

ensino/aprendizagem de artes visuais que seriam os seguintes: relação de igualdade entre 

as produções artísticas visuais de diversos povos em tempos e localizações distintos; 

ruptura com quaisquer tipos de preconceito de gênero, racista ou classista; inserção dos 
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saberes dos povos indígenas, afro-brasileiros e africanos; compreensão de que, nas artes 

visuais, também existem processos de colonização, desmitificá-los e tecer considerações 

críticas sobre estes; promoção de práticas pedagógicas em artes visuais que partam da 

realidade e da vivência do/a estudante e auxiliem na reflexão sobre seus contexto e criem 

oportunidades para se construírem formas mais colaborativas de interferência, 

comunitárias e respeitosas de viver; incentivo à criatividade, à criticidade, ao sonho, à 

alegria, à reflexão em relação às artes visuais; valorização das artes visuais produzidas 

local, regional e nacionalmente; questionamento de currículos colonizados e 

colonizadores; crítica à colonização da subjetividade, da estética e das obras visuais; 

consideração de arte e trabalho mediante suas relações de proximidade; e 

estabelecimento, nas aulas de artes visuais, de vivências quilombistas, indígenas, 

anticlassistas e de acolhimento a todos/as, independentemente de sua classe, etnia ou 

gênero. 

Alguns artigos e pôsteres apresentados no ENPAIF, na linguagem de artes visuais, que se 

consideram mais próximos dessas fundamentações acima listadas, serão descritos como 

modelos de semeaduras já existentes e sendo praticados nos campi dos IFs. Serão 

relatadas três práticas realizadas que contemplam maior número de fundamentos listados; 

contudo, nos anais do ENPAIF, podem ser encontradas outras práticas em artes visuais e 

em outras linguagens artísticas, que poderiam ser apreciadas e similarmente identificadas 

como ações pedagógicas contra-hegemônicas. 

Uma das práticas pedagógicas identificadas, inscrita nos I Anais do Encontro de 

Arte/Educadores dos IFs, foi realizada por Lucena; Serra (2016) e aborda a questão de 

gênero e formas de desconstrução de relações misóginas em sala de aula com estudantes 

do ensino médio integrado no Instituto Federal do Piauí (IFPI) e no Maranhão (IFMA). 

“Sofrida... mas não me Kahlo: discutindo arte, gênero e sexualidade nas aulas de arte” foi 

um projeto que inseriu o debate sobre a presença da mulher nas artes visuais e a 

desigualdade de gênero apresentada na história da arte ocidental e realizou estudos sobre 

a vida e obra da artista Frida Kahlo. 

O projeto realizado pelas professoras partiu de uma demanda apresentada em sala de aula 

pelos/as estudantes. Em classes de cursos integrados em mecatrônica, eletrônica e 

administração, compostas maioritariamente por estudantes do sexo masculino, iniciou-se 

um debate sobre o “travestimento” que os homens no período do carnaval exercem. O 

carnaval, compreendido como um tempo de suspensão de critérios morais, sociais e 
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econômicos, momento de prazer e diversão da carne, quando ricos e pobres brincam pelas 

ruas e alguns homens se travestem de mulher, foi o mote para o debate e reflexão crítica 

sobre o tema de gênero. 

Estávamos no período pós-carnaval e pouco antes de iniciarmos a 
abordagem do livro didático (...) em uma turma do curso de mecânica 
do IFPI – campus teresina Central, surge entre os alunos, uma discussão 
relacionada à “pseudo” mudança de gênero durante o carnaval através 
do “travestimento” – uso de roupa socialmente femininas. Percebemos 
que antes mesmo de iniciar a aula algumas fotos de alunos fantasiados 
como mulheres já estavam sendo compartilhadas através de grupos 
fechados em redes sociais. O que poderia parecer apenas uma 
brincadeira comum em turmas de adolescentes aos poucos começou a 
se transformar em ofensas aos alunos de orientação sexual homoafetiva 
e principalmente às meninas. (Lucena ; Serra, 2015, p. 5) 

As imagens que serviram de estopim para o debate mostravam, em geral, que, na visão 

dos meninos que se travestiam de mulher no carnaval, a figura feminina estava 

representada em posições caricatas, rebaixadas, sexualizadas e inferiorizadas em relação 

aos homens. O que se inicia como uma brincadeira, que posteriormente vira uma troca de 

ofensas com a intervenção das docentes, modifica-se para um debate e estudos sobre as 

relações de gênero na sociedade e nas artes visuais. 

As atividades desenvolvidas pelas docentes começam com uma pesquisa em grupos sobre 

a presença da mulher ao longo do percurso e contexto histórico das artes visuais, como 

determinada realidade cultural e artística retirava a possibilidade de as mulheres serem 

artistas e/ou se produzirem artisticamente. Essa pesquisa foi apresentada pelos/as 

alunos/as por meio de seminários que, de acordo com o relato, trouxeram à tona 

sentimento de indignação ante a desigualdade de gênero existente historicamente nas 

artes visuais. 

No decorrer das aulas, a pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) foi escolhida como 

artista mulher a ser estudada. Na atualidade Frida Kahlo, por ter sido uma das poucas 

artistas mulheres latino-americanas de sua época que conseguiram atingir sucesso e 

reconhecimento como pintora, hoje é conhecida e reconhecida mundialmente por meio 

de camisetas, pôsteres, grandes exposições individuais e outras tantas mercadorias que 

estampam sua obra, configurando-se como um ícone pop. Seus autorretratos 

possibilitaram um link com a realidade juvenil das selfies, fotografias que pessoas de 

todas as idades fazem de si mesmas para, em geral, postar nas redes sociais. 

Durante a apresentação do filme “Frida” de Julie Taymor, os/as estudantes observaram 

as relações entre a obra e a vida de Frida Kahlo, alguém que passou por muitas dores 
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físicas (Frida sofreu um acidente automobilístico, tinha poliomielite e não pôde ter filhos) 

e emocionais (casamento com Diego Rivera e as disputas emocionais e artísticas do casal) 

que se transmutaram para seus quadros e, principalmente, em seus autorretratos. A 

proposta apresentada pelas docentes incentivou os/as estudantes a fazer selfies, com base 

na releitura das obras de Kahlo. 

Alguns alunos tiveram certa resistência inicial por medo de comentários 
que pudessem colocar em dúvida sua orientação sexual, outros 
colocaram que seus pais não aceitariam se eles se caracterizassem de 
um gênero diferente, porém, a grande maioria aceitou e produziu selfies. 
Dessa forma, para que todos tivessem a oportunidade de participar da 
atividade, dividimos os trabalhos em duplas, possibilitando a um desses 
alunos a tarefa de caracterizar e fotografar o outro. (Lucena; Serra, 
2015, p. 5) 

Verifica-se que o preconceito relacionado às questões de gênero, à homofobia, ao 

machismo e à misoginia são aspectos culturais que possuem raízes profundas na 

sociedade brasileira, sendo necessário inserir esse debate nos espaços escolares para que 

seja possível construir relações de respeito entre as pessoas, independentemente de sua 

orientação sexual. Como indicado anteriormente nesta tese, o projeto “Escola sem 

Partido” faz um extensivo combate à ideologia de gênero, que seria uma tentativa de 

transformar todos/as os/as adolescentes e jovens em gays (como se a homossexualidade 

fosse uma opção, e não uma orientação sexual). Tais considerações preconceituosas 

fazem com que, no Brasil, a cada 16 horas89 se registre um caso de morte por homofobia 

e o país também esteja em primeiro lugar no ranking de mortes de travestis e transexuais 

no mundo, de acordo com a Transgender Europe (TGEu)90. 

A constituição brasileira prevê, em seu art. 3º, um dos objetivos fundamentais da 

República: “IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Brasil, 1988, p. 1). Assim sendo, em 

respeito à constituição, os IFs como espaços formativos técnicos integrados devem ser 

orientados em suas práticas no combate a qualquer tipo de descriminação. As aulas de 

artes visuais que fundamentam sua prática em uma educação não hegemônica que não 

ajude a perpetuar discriminações e desigualdades é, sim, um local para o debate respeitoso 

sobre gênero. 

 
89 Informações disponíveis em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/20/brasil-
matou-8-mil-lgbt-desde-1963-governo-dificulta-divulgacao-de-dados.htm 
90 Informações disponíveis em: http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-ranking-mundial-
de-assassinatos-de-transexuais 
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No seguir da atividade, a última etapa foi a realização de exposições divididas em dois 

momentos: exposições nos campi em que o público podia fazer fotointervenções, 

caracterizando-se de Frida Kahlo; e troca entre as fotos tiradas pelos/as estudantes em 

uma exposição virtual. A avaliação final apresentada pelas docentes indica que o projeto 

foi realizado com conflitos, avanços e desafios, por se tratar do tema da educação sexual 

no campus. Contudo, os IFs não estão apartados dos debates levados à sociedade e, como 

local de aprendizagem, têm a responsabilidade de promover atividades e reflexões, 

partindo do que os adolescentes e jovens trazem para os campi e estimulando o diálogo 

sem preconceitos nem discriminações. 

A segunda prática, realizada por Bezerra (2016)91, trata de “Exposições de arte no IFRN: 

um processo democrático, uma prática inclusiva”, em que o professor promove um 

diálogo entre a produção artística e a cultural nas comunidades próximas ao campus. Os 

dois pontos de partida dessas exposições são a sala de aula e a organização das mostras 

sobre artistas potiguares92 provenientes das comunidades externas aos campi. A 

metodologia adotada para a sala de aula aproxima-se da proposta triangular trazida por 

Ana Mae Barbosa (fazer, contextualizar e apreciação) e insere a perspectiva multicultural 

que não colabora para a repetição ou maior valorização de padrões estéticos hegemônicos. 

Nesse sentido, as exposições organizadas por Bezerra (2016) no IFRN voltam-se para a 

equalização entre os saberes dos artistas potiguares e os saberes das artes visuais nacionais 

e internacionais, reagindo aos educacionais artísticos que tendem a se manter 

colonizados. 

A organização das exposições também foi conduzida pelos/as estudantes que, em grupos, 

ajudaram na curadoria, planejamento e avaliação do processo e da exposição em si, 

fazendo com que esses não se sentissem somente expositores/as ou organizadores/as de 

eventos sem que suas obras também estivessem expostas. O segundo ponto da inserção 

dos artistas potiguares na exposição foi realizado não por meio de uma seleção, e sim por 

um processo de acolhida das indicações das/os estudantes de pessoas por eles 

consideradas artistas visuais. São pessoas que estão próximas, estão na comunidade, 

produzem visual e artisticamente, por vezes não reconhecidas, mas são consideradas 

pelas/os estudantes como artistas. Alguns dos artistas potiguares que participaram das 

 
91 O professor Nilton Bezerra também ajudou na pesquisa do “Guia Cultural Indígena do Rio Grande do 
Norte” disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/29373/1/-
%20Guia%20Indigena_ebook.pdf 
92 Pessoas que nascem no Rio Grande do Norte. 
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exposições foram José Pinheiro Neto93 (Dedé das Malas) da cidade de Apodi, Wagner 

Oliveira de Assu e Demétrius Montenegro de Nova Cruz e o fotógrafo Abílio Alves de 

Lima da região agreste de Santo Antônio. O processo de organização da exposição 

também abriu espaço para docentes de outros componentes curriculares que quisessem 

participar, técnicos/as-administrativos/as e pessoal terceirizado. 

Todas essas exposições foram idealizadas conforme a concepção de que 
a educação através da arte interfere diretamente na capacidade de 
imaginar, de ampliar a percepção da realidade através da simbolização. 
Dessa maneira, elas principiam, para estudantes, servidores e visitantes 
externos, um prazeroso caminho rumo ao conhecimento artístico, 
estimulando a percepção da arte no cotidiano e, especialmente, 
incentivando a expressão criativa de todos, tornando-os protagonistas e 
conhecedores da identidade de seu povo. (Bezerra, 2016, p. 19) 

O relato da prática educativa realizado por Lemos; Lopes (2019), “Narrativas de revolta 

e afeto: práticas libertárias e artográficas no ensino de artes visuais no IFPI”, é mais um 

exemplo considerado como semeadura possibilitada dentro dos IFs com as/os estudantes 

do ensino médio integrado. A prática pedagógica libertária, tendo por referencial 

Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909), que fundou, em Barcelona, a Escola Moderna, 

parte de princípios antiautoritários, respeito ao educando e considerações desse/a 

aprendiz como ser crítico e ativo nos processos de ensino/aprendizagem. A educação 

integrada também está compreendida nas pedagogias libertárias, em que se pretende 

oportunizar espaços para que as potencialidades humanas floresçam, combatendo 

também a divisão artificial entre o trabalho manual e o intelectual. 

A metodologia aplicada na realização das atividades foi a artografia, tendo por referencial 

Rita L. Irwin (1999), que delimita a/r/tografia como um atravessamento entre as 

identidades de artista (A) + pesquisador (research R) + professor/a (teacher T). Essa 

metodologia tem como aspecto principal o processo, sua relação com o contexto social, 

a experimentação coletiva, abertura do diálogo, confiança recíproca e as possibilidades 

de alteração do contexto vigente. A artografia, se tomada mediante essas fundamentações, 

traz proximidades com o que se pretende para a realização de um ensino/aprendizagem 

em artes visuais nos IFs que oportunize processos contra-hegemônicos de formação. 

O relato da prática volta-se para a atividade sobre arte e produção de sentidos, realizada 

em 2019, no campus Oeiras do IFPI, que teve como objetivo ativar a memória, estabelecer 

 
93 Informações sobre o artista disponíveis em: https://portal.ifrn.edu.br/campus/apodi/noticias/as-malas-
bordadas-de-apodi 
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conexões afetivas entre as/os estudantes consigo, com os outros e com o campus e 

entender a arte em seu diálogo social com a memória e produção de sentidos. 

Os alunos foram levados a sair da sala em deriva pelo campus, buscando 
“algo que fizesse sentido ou ativasse alguma memória”. Os objetos 
colhidos foram deixados no centro da sala. Solicitamos que 
escrevessem, de forma breve, sobre o sentido encontrado no objeto e 
sobre as motivações e memórias que foram ativadas. A produção foi 
recolhida e depois distribuída para que todos pudessem acessar e ler a 
maior quantidade de textos possível. Foi um momento de muita reflexão 
e energia, ao mesmo tempo que perceberam a força das diferenças, um 
começo a se encontrar nas memórias do outro, percebendo o afeto 
guardado nessa congruência, nesse encontro. Foi quando passaram a 
entender um pouco a ideia de memória social e comunidade. 

O próximo passo foi a constituição de uma obra coletiva com os 
fragmentos de sentido (objetos deixados no centro da sala), buscando e 
costurando os conceitos mais recorrentes, as vontades guardadas na 
memória, e a percepção de comunidade, tempo, diversidade. (Lemos; 
Lopes, 2019, p. 8) 

As criações coletivas, partindo de elaborações realizadas pelos/as estudantes, 

demonstraram algumas impressões sobre a carga social, problemas políticos, exclusões 

sociais, angústias, medos e tensões do ser adolescente em meio a uma sociedade permeada 

por desigualdades e pouco compreendida e/ou ensinada por/para eles/as. Essa atividade 

propôs-se acolher os questionamentos e indagações dos/as adolescentes que 

corriqueiramente tendem a ser desconsiderados/as na formação profissional. Considera-

se o/a estudante como protagonista de um processo mediado de criação visual, sem que 

esse/a tenha de fazer cópias ou somente decorar nome de artistas famosos, valorizando o 

estabelecimento de contatos, diálogos e respeito entre os/as colegas e ativando a memória 

e os sentidos individuais e coletivos. 

 

IMAGEM 09 - COLETIVO ESTUNDANTES, Chão e equilíbrio. IFPI, 2019. Foto: Fábio Lopes. 
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Ao concluir essa descrição de alguns exemplos considerados como semeaduras, faço um 

relato pessoal de mudanças de postura que a investigação propiciou. Ao longo do 

doutoramento, mantive-me afastada de minhas atividades docentes entre 2017 e 2020. 

Contudo, apesar da distância atlântica, mantive-me em contato com o campus Capivari, 

travando alguns embates em defesa do componente curricular arte. Após a Portaria nº 25, 

de 13 de agosto de 2015, ficou estabelecida a limitação de uma carga horária total de até 

3.200 horas para o recebimento de proventos públicos para os cursos de ensino médio 

integrado nos IFs. Se algum instituto quisesse realizar cursos com maior carga horária, o 

valor a mais deveria ser custeado pela instituição com recursos próprios. Ou seja, a partir 

de 2017, iniciou-se também um debate de redução de carga horária dos cursos técnicos 

integrados que foi reforçado com a Lei nº 13.415/17. Mesmo longe do campus, 

acompanhei reuniões e delas participei, nas quais a necessidade de redução de carga 

horária foi explicitada e instaurado um embate com relação aos componentes curriculares 

que perderiam tempo de sala de aula. 

No campus do IFSP Capivari, temos uma gestão democrática em que, mesmo havendo 

atribuições de valores hierárquicos entre os componentes curriculares, foi debatida, de 

forma equânime, a polêmica de reduzir os cursos. O curso técnico integrado em 

Química94, que hoje possui 3.767 horas, teve de se adequar às 3.200 horas máximas, ou 

seja, a carga horária dos componentes curriculares tiveram de ser reduzidas. Contudo, no 

campus Capivari, foi possível estabelecer negociações com os/as docentes da área de 

linguagens, para que os componentes da área (língua portuguesa, artes, educação física, 

inglês e espanhol optativo) pudessem ter carga horária menos díspar. Assim sendo, o 

componente arte conseguiu mais uma aula (duas aulas no primeiro ano e duas aulas no 

segundo, anteriormente o segundo ano tinha somente uma aula de arte), e estão sendo 

propostos projetos integradores e atividades para aproximar os saberes dos componentes 

em suas áreas e para além delas (integração entre arte, sociologia, informática e química). 

O IFSP, por meio de sua Pró-Reitoria de Ensino, estabeleceu a construção de diretrizes 

para a elaboração dos currículos de referência dos cursos de educação básica: a Instrução 

Normativa nº 002, de 14 de maio de 201995. Nesse processo, estão sendo delimitadas as 

diretrizes para a construção dos currículos e projetos político-pedagógicos dos cursos 

integrados, delimitando os conhecimentos mínimos necessários para cada componente 

 
94 Projeto político-pedagógico do curso disponível em: 
http://www.ifspcapivari.com.br/documentos/ppc/plano-curso-integrado-quimica.pdf 
95 Documento disponível em: https://drive.ifsp.edu.br/s/G1cbBgWN0J8HoYz#pdfviewer 
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curricular em cada curso integrado. O componente arte também passa por essa avaliação 

e ficou demandado que cada docente de arte, dos 36 campi, trouxessem suas contribuições 

sobre o que seria possível delimitar como saberes necessários de artes. Houve discussões 

em nosso grupo de docentes de arte e uma proposta coletiva foi iniciada, mas não 

concluída nem enviada aos avaliadores, quando cada docente, ao fim, estabeleceu seus 

saberes e conhecimentos e submeteu a proposta ao seu campus. 

Nesse sentido, as investigações realizadas para esta tese trouxeram contribuições 

significativas para a fundamentação da proposta por mim apresentada aos cursos 

integrados no campus Capivari. Além de trabalhar de forma mais integrada com os 

docentes da área de linguagens, algo que a pesquisa sobre a integração curricular muito 

contribuiu, a delimitação dos saberes e objetivos do componente curricular arte já teve 

por base alguns fundamentos que a tese traz como formas de um ensino/aprendizagem 

outro em artes visuais. 

Como considerações para a área de linguagens: 

• Organizar as atividades didáticas e pedagógicas, tendo como viés a 

problematização e a reflexão crítica sobre a realidade vigente em que os alunos 

estão inseridos, usando como método o diálogo e compreendendo que, nas 

atividades em sala de aula, é necessário promover a consideração acerca de todos 

os saberes, sem hierarquização. 

• Oportunizar a realização de práticas educacionais que estimulem no educando a 

aquisição de conhecimentos que o auxiliam na compreensão de sua realidade, na 

criticidade ante o conhecimento e a criatividade para transformar. 

• Educar partindo da premissa de valorização da diversidade e pluralidade de vozes 

e compreendendo que elas possuem mesma relação de valor entre si: mulheres, 

negros, indígenas, estrangeiros, oprimidos, trabalhadores, pessoas LGBTQI+, 

entre outros. 

• Partir de um pensamento educacional que questione práticas voltadas para o 

individualismo, a competitividade, a obediência e a falta de criticidade e valorize 

relações de solidariedade, do bem comum, da empatia e do respeito à diversidade. 

• Utilizar, de forma equânime, referências teóricas, imagéticos, audiovisual, 

musical, literários que contemplem a diversidade e pluralidade de vozes. 
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• Estabelecer relações entre a área de linguagens com o mundo do trabalho e suas 

considerações históricas e contemporâneas. 

• Ter como fundamento o desenvolvimento da leitura e da escrita, em seus diversos 

meios, nas disciplinas que compõem a área. 

Como considerações para a elaboração do currículo de arte: 

• Praticar uma educação decolonial que tenha por ponto inicial conhecer como 

funcionam as estruturas coloniais, aprender sobre elas para poder desaprendê-las. 

Criar, inventar para que seja possível desconstruir no educador e no educando 

preceitos coloniais enraizados em suas mentalidades, corpos e subjetividades. 

• Respeitar as expressões artísticas e culturais juvenis e adultas, promovendo um 

diálogo entre os saberes dos educandos e os conhecimentos estruturados em arte 

em seu percurso histórico. 

• Conhecer, valorizar e participar das expressões artístico-culturais realizadas na 

região de Capivari. 

• Realizar ações que promovam o contato dos educandos com a comunidade e da 

comunidade com as linguagens artísticas. 

• Conhecer, por meio da história, movimentos artísticos e artistas de diferentes 

nacionalidades. 

• Realizar práticas artísticas nas diferentes linguagens da arte. 

• Analisar criticamente a produção artística e cultural de diferentes nacionalidades. 

• Acessar, por meio de visitas, diversos exemplos de produções artísticas e culturais 

em âmbito regional e nacional. 

• Compreender que a arte é uma área de conhecimento que possui suas linguagens 

(teatro, dança, artes visuais, música e audiovisual) expressas por meio de diversas 

criações culturais e artísticas. 

• Estabelecer relações entre a arte e o mundo do trabalho, considerando que o artista 

é um trabalhador que desenvolve seus trabalhos por meio das linguagens 

artísticas. 

Também se elaborou uma descrição inicial de como pode ser organizado o currículo de 

arte para os cursos integrados: 
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Componente curricular arte 

Cursos técnicos integrados em Química e Informática 
IFSP- campus Capivari 

1º ano – 2 aulas 

1º bimestre 

Expressões culturais e artísticas juvenis: reflexão crítica sobre os conhecimentos de arte e 
cultura trazido pelos alunos. 

Diálogos entre as expressões artísticas e culturais juvenis com os movimentos existentes ao 
longo da história da arte nas suas distintas linguagens: artes visuais, música, dança, 
audiovisual e teatro. 

Exercícios de criação. 

Integração com a área de linguagens. 

 

2º bimestre 

Expressões culturais e artísticas regionais: processo investigativo, catalográfico e criativo. 

Diálogos entre as expressões artísticas e culturais regionais com os movimentos existentes 
ao longo da história da arte nas suas distintas: artes visuais, música, dança, audiovisual e 
teatro. 

Conceitos sobre cultura – cultura popular e cultura erudita. 

Conceitos sobre arte. 

Definições conceituais acerca das linguagens artísticas – artes visuais, dança, música, teatro 
e audiovisual. 

Integração curricular com sociologia e filosofia. 

3º bimestre 

Linguagens artísticas e suas expressões no percurso histórico brasileiro: reflexões críticas e 
criativas sobre os movimentos artísticos. 

Artes visuais 

Arte Rupestre – Arte Pré-cabralina e Indígena - Arte Africana e Afro Brasileira - Arte 
Europeia no Brasil - Arte Colonial – Barroco - Neoclassicismo - Missão Artística Francesa 
- Maneirismo – Rococó - Academia de Belas Artes - Romantismo - Realismo - Naturalismo 
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– Modernismo – Semana de Arte Moderna - Concretismo - Arte Popular - Arte 
Contemporânea. 

Teatro 

Representações Indígenas - Teatro Religioso Jesuíta - Teatro Corte - Patriotismo - Comédia 
de costumes brasileiros - Dramas de Casaca - Romantismo - Teatro de Revista - Comédia 
anos 1920 - Teatro anos 1950 - Teatro Experimental do Negro - Teatro de Arena - Teatro 
besteirol - Musicais. 

Música 

Música Indígena - Samba - Marchinhas - Música sertaneja - Música popular brasileira - 
Tropicália - Bossa Nova - Rock de Brasília - POP - Black Music - Rap 

Dança 

Danças indígenas - Dança clássica - Danças afro-brasileiras - Danças populares - Dança 
moderna - Dança contemporânea. 

Integração curricular com História e Língua Portuguesa. 

4º bimestre 

Práticas e trocas artísticas culturais em arte nas suas distintas linguagens: artes visuais, 
dança, teatro, música e audiovisual. 

Artes visuais - pintura, escultura, fotografia, objetos, instalação, gravura, videoarte, 
arquitetura, design, desenho, artes gráficas, história em quadrinhos, artes gráficas, grafite. 

Música - sons vocais e instrumentais, objetos sonoros, silêncio, vocal (canção, modinha, 
ária, recitativo, ópera, oratório, cantata...), instrumental (eletrônica, instrumental, 
improviso, sinfonia, danças de corte e de salão, tocata, sonata...). 

Teatro - iluminação, cenografia, formação do ator, sonoplastia, maquiagem cênica, 
figurino, texto, jogos teatrais, improvisação. 

Dança - integração com a Educação Física. 

Audiovisual - cinema, vídeo, videoarte, televisão, mídias sociais, animação, videoclips. 

2º ano – 2 aulas 

1º bimestre 

Expressões latino-americanas culturais e artísticas produzidas ao longo do processo 
histórico. 

Arte Pré-colombiana - Período Colonial - Arte Acadêmica - Artistas Viajantes Século XIX 
- Costumbrimos - Muralismo - Pintura Heróis Nacionais - Arte Popular - Vanguardas 
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Século XX - Modernismo - Nova Figuração - Novo Modernismo 1920 - Construtivismo - 
Geometrismo Argentino - Arte Cinética - Informalismo. 

Integração com espanhol. 

2º bimestre 

Expressões culturais e artísticas nas margens: reflexões críticas sobre a produção artística 
contra-hegemônica em relação ao domínio da cultura erudita. 

Diálogos entre as expressões artísticas e culturais produzidas ao longo da história, em suas 
distintas linguagens, por grupos culturalmente marginalizados: arte periférica, mulheres 
artistas, pessoas portadoras de deficiência, comunidade LGBTQI+, migrantes, pessoas em 
situação carcerária, comunidades populares, entre outros. 

Integração com sociologia e filosofia. 

3º bimestre 

O ofício artístico: possibilidades das atividades artísticas como profissão. 

Arte e trabalho – artista/trabalhador antes da colonização - o artista do período colonial - 
artista autônomo - artista autodidata - artista naif - artista amador - indústria cultural - 
artista profissional - projetos artísticos e culturais - locais de trabalho em arte. 

Integração com matérias técnicas. 

4º bimestre 

Apresentação do Projeto Comunidade em criação. 

Projeto Comunidade em criação. 

Realização de um projeto de ensino, pesquisa e extensão, proposto pela turma que tenho 
como princípios: interação com a comunidade interna e externa; construção de propostas 
relacionadas à promoção da arte em âmbito municipal e apresentação de produção artística 
à comunidade interna e externa. 

1º ano – Objetivos 

Investigar junto à comunidade interna e externa a produção artística regional. 

Delimitar possíveis ações a serem realizadas. 

Escrever o projeto. 

Delimitar as etapas do projeto. 

Definir cronograma. 

Apresentação e avaliação da comunidade interna e externa. 
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2º ano – Objetivos 

Executar as etapas do projeto. 

Apresentação e avaliação da comunidade interna e externa sobre os resultados do projeto. 

 

Este currículo proposto ainda não foi posto em prática devido aos trâmites de aprovação 

de novos cursos que foram adiados nas atuais condições da pandemia da covid-19. A 

situação presente é do ensino remoto, com atividades sendo realizadas por meio de 

plataformas digitais e distanciamento social, elementos que trazem prejuízos ao processo 

educacional e provavelmente vão impor outras demandas à educação. 

Retomando as considerações trazidas por Walsh (2017), os gritos, as frestas e as 

semeaduras são movimentos que coexistem em um mesmo espaço e tempo, não sendo 

necessário que haja uma etapa anterior ou a outra, mas que se construam movimentos de 

antissubordinação e contestação constantes no espaço dos IFs, compreendidos como 

locais onde a disputa por compreensões e fundamentações sobre o ensino/aprendizagem 

de artes visuais vivem agonisticamente (Laclau; Mouffe, 2015) em conflitos, tendo por 

bases as concepções mais distintas, como a de Read (2013), Dewey (2010), Barbosa 

(2010), Arnheim (1997), Dondis (2007), entre outros(as). 

Essas disputas não estão acalmadas e permanecem sendo observadas quando são 

realizados os encontros virtuais denominados Arte pró Nóbis96 com os/as docentes de 

artes dos IFs, organizados pela Associação Nacional de Professores de Arte dos Institutos 

Federais (ANPAIF). Nesses encontros virtuais, verifica-se que ainda são múltiplas, 

consonantes e dissonantes as concepções das/os docentes sobre quais seriam os princípios 

para fundamentar as práticas de ensino/aprendizagem em artes visuais, que se entende 

por trabalho, e como tentar promover uma formação factivelmente integrada, e não 

somente interdisciplinar. 

A contribuição desta tese seria no intuito de tentar auxiliar os/as professores/as dos IFs a 

pensar um ensino/aprendizagem em artes visuais menos colonizado, hierarquizado, 

adaptável, historicizado, menos utilitário (base no design somente), hegemônico e 

homogêneo. Pensar e elaborar fundamentos coletivos OUTROS para as artes visuais, seu 

 
96 Canal no youtube com os programas disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCArsP8TLx-
eh16XGmQTN1fQ 
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ensino/aprendizagem sendo realizado de forma integrada, com base na realidade e capaz 

de auxiliar na construção de espaços de confrontação com o que aí está e de poder 

construir um OUTRO. 
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CONCLUSÃO 

Por meio das leituras e investigações realizadas, conforme se apresentou no primeiro 

capítulo, foi possível compreender que o trabalho, em seu sentido ontológico, está para 

além do que determina o capitalismo. Esse sentido ontológico do trabalho traz 

aproximações com a criação, com a transformação do humano sobre o mundo e, de forma 

associada, destaca que o ato do trabalho fez com que as relações sociais se 

estabelecessem. Por meio do trabalho, o ser humaniza-se e elabora formas distintas de 

viver e conviver com outros seres, animais, plantas, terra, água, fogo, ar, entre outros. 

Considerando-se o trabalho nesse sentido ontológico, ele aproxima-se da criação artística. 

Arte é meio de criar, transformar e transmutar a realidade mediante um decurso relacional 

da subjetividade à objetividade, ou seja, a arte concretiza o subjetivo em objetivo por 

meio do trabalho. Partindo dessa premissa, a formação profissional e a criação artística, 

se ensino/aprendizagem, não teriam de possuir um caráter dicotômico, em que arte é 

criação e trabalho (no sentido de emprego) é subjugo. As duas ações de criar, que 

fortalecem continuações para o crescimento humano humanizado, são parceiras nesse 

processo. 

Porém, se a concepção de trabalho é tomada em sua perspectiva relacional com o 

DES/envolvimento propiciado pelos processos capitalistas, de fato, o ato de trabalhar vai 

sendo, artificial e intencionalmente, apartado de suas características ontológicas de 

criação, transformação e humanização. Historicamente já existem teses, teorias, 

referenciais que trazem considerações acerca dessa temática em várias áreas de 

conhecimento. O que ainda se torna necessário investigar e trazer à superfície, retirando 

os apagamentos intencionais, são os modelos outros de estruturação social que, em parte 

significativa, foram sucumbindo ante a violência dos sistemas de colonização e 

homogeneização “civilizacional” impostas pelo norte global. 

Nesse sentido, a investigação desta tese tentou trazer esse outro ponto de análise (e não 

contraponto). Aqui se considera OUTRO tudo aquilo que questiona, refuta, combate e 

cria novas possibilidades, para além do modelo “civilizacional” implementado 

forçadamente pelos processos coloniais nas diversos dimensões do viver: cultural, social, 

econômico, artístico, político, educacional, alimentar, entre outros. Tratando-se do Brasil, 

as ideias trazidas pelas caravelas de sociedade e civilidade utilizaram-se de determinados 

saberes dos povos nativos para sobreviver, contudo tentaram exterminar grande parte das 
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heranças culturais, artísticas, econômicas e sociais, suas cosmovisões e seu modo de 

trabalhar, transformar e criar o mundo. Talvez os povos originários não tivessem 

descoberto a felicidade, como sugeriu Oswald de Andrade em sua concepção 

antropofágica, mas haviam estruturado um modelo distinto de organização social que, por 

entrar em conflito com as concepções colonizadoras (da fé, da lei e do rei), tiveram poucas 

possibilidades de permanecer e desenvolver as próprias continuidades. O corte radical da 

colonização impôs a desestruturação de um modo organizativo social que, mesmo 

havendo permanências, passou profundas transformações em consequência desse 

encontro ou DES/encontro entre povos nativos e colonizadores. Está no espaço do incerto 

como teriam seguido esses povos na história, se iriam aproximar-se das ideias das grandes 

civilizações Maias, Astecas e Incas ou se criariam outro modelo de organização social, 

econômica e de trabalho. Desses povos, podem-se verificar as permanências e as 

estruturações que ainda são existentes. Uma configuração de trabalho em relação ao 

gênero, idade, capacidades, afinidades e contribuições para seus povos era o modelo 

utilizado por alguns povos indígenas. Em meio a uma diversidade de modelos 

organizativos sociais (alguns que possivelmente nunca conheceremos por terem sido 

exterminados ou alterados radicalmente), tais povos deixaram essa compreensão distinta 

de mundo que permanece, há mais de 500 anos, disputando e lutando por seu espaço. 

Do mesmo modo, os saberes trazidos pelos africanos para o Brasil também foram sendo 

apropriados pelos colonizadores, e algumas formas culturais e sociais que confrontavam 

a ordem colonial sofreram tentativas sumárias de apagamento e extermínio. Tenta-se, mas 

o quilombo resiste, (re)existe e existe até a atualidade, como é exemplo o Quilombo de 

Conceição das Crioulas, lugar de mulheres fortes que mantiveram suas raízes culturais 

por meio da luta e da conquista da sua terra. Também se aprende com os quilombos outras 

práticas do trabalho mais colaborativas e voltadas para o viver comum unitário. Não se 

podem desconsiderar as implicações de todo o processo colonizador que traz ao Brasil 

modelos de trabalho pré-capitalistas e impõe uma dependência econômica das colônias 

ante a metrópole. Sistema que remodela/destrói/reconstrói as formas organizativas de 

vida existentes e/ou (re)existentes, como os quilombos e os povos indígenas. Esta tese 

não faz um exercício de saudosismo ou resgate ufanista desses povos, e sim tenta 

compreender os modos de vida que existiram e (re)existiram ante o sistema hegemônico 

do capitalismo. Tais conhecimentos são considerados de relevância extrema para que, no 

espaço formativo profissional, em que o trabalho é um dos elementos centrais, também 
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se oportunize o conhecimento de modelos organizativos e societais outros de trabalho, 

insira nos fundamentos para uma prática educativa outra o conceito de trabalho 

ontológico, as experiências vivenciadas e vivas dessas relações de trabalho e propicie que 

os/as estudantes conheçam o trabalho em seu sentido não somente de emprego, de 

subjugo, de dominação, de necessidade entre outras distorções que o capitalismo impõe. 

Ademais, é preciso desaprender o que já é difundido sistematicamente e aprender modos 

outros do trabalho e sua relação de criação e transformação humanizado sobre o mundo. 

Se o trabalho sob o domínio do capital passa por um processo de construção determinista 

entre trabalho, salário, mercadoria e mercado, a formação profissional não seria isentada 

dessas implicações. Relações entre trabalho e educação também são historicamente 

constatadas e estudadas por meio de diversas vertentes e olhares. Nesta tese, 

investigaram-se os sentidos hegemônicos e contra-hegemônicos entre a educação e o 

trabalho, no intuito de poder compreender ambos os lados desse processo, a maneira como 

eles ocorrem e disputam seus espaços. A educação de base burguesa, defendida como 

padrão a ser universalizado, promove um modelo determinista, frio, instrucional, 

coercitivo, massificador de formação para o trabalho, algo que vem de cima para baixo, 

sem a participação de seus/as principais interessados/as – os/as trabalhadores/as – nesse 

processo. São várias as lutas enfrentadas pelos/as trabalhadores/as para que fosse possível 

alterar esse modelo formativo profissional, que, ao fim, era e ainda é considerado algo a 

ser perpetuado. Essas lutas seculares auxiliaram na construção de teorias e pedagogias 

contra-hegemônicas que são contrárias ao sistema e deixam seus ensinamentos. No 

Brasil, Paulo Freire foi tomado como um exemplo, mesmo sendo mais contemporâneo, 

de pensador que lutava e defendia uma educação não bancária, sendo considerado um dos 

exemplos de modelo pedagógico contra hegemônico. O que o pensamento freiriano, 

grosso modo, defende é a possibilidade de construir um processo educacional junto 

dos/com os/para os oprimidos, perpassando por relações de diálogo, respeito, pensamento 

crítico e construção de forças coletivas, para que fosse possível alterar a realidade 

opressiva vigente. Os/As pensadores/as latino-americanos/as também trazem 

contribuições significativas para que os processos educacionais sejam pensados com base 

na realidade existente, nas demandas e desafios da realidade latino-americana, 

aprendendo com o estrangeiro, mas não sendo estrangeirista, não importando fórmulas 

prontas, mas olhando especificamente para a Pátria grande, nossa Pátria. Na atualidade, 

o neoliberalismo tenta, de forma impositiva, implementar seu modelo educacional 
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padronizado, que entende a educação como mercadoria e a escola como uma empresa. 

Sabendo disso, o pensamento latino-americano para a educação deve voltar-se para 

modos de libertação tanto do pensamento colonizador quanto dos novos modos 

neocoloniais de educação que se vão apresentando também no continente sul-americano. 

Esses ensinamentos críticos, freirianos e latino-americanos dialogam com o que os povos 

africanos, afrodescendentes e indígenas defendem para a educação de seus povos. A 

defesa está em uma educação não colonizada que não tenha o norte global como único 

norte; que se atenha às realidades existentes para organizar o seu modelo próprio de 

educação; que aprenda com os outros, mas não se deixe ser submetido a eles; que valorize 

sua cultura, suas gentes, seus saberes, suas lutas; e que possua políticas educacionais que 

sejam construídas com a participação dos/as trabalhadores/as. 

Configura-se como um desafio investigativo o possível conhecimento de exemplos 

educacionais que tenham por princípio esse combate aos sistemas hegemônicos que 

dominam as políticas públicas e as escolas. Nesta tese, foi possível apresentar alguns 

exemplos (FRELIMO, Escola de Chuquisaca, Escolas Indígenas, Conceição das 

Crioulas), contudo tantos outros são desconhecidos e/ou apagados devido a um 

intencional processo de homogeneização do que deve ser realizado na educação. O 

aprendizado trazido por esta pesquisa relaciona-se a esse desafio, para além de 

compreender o sentido ontológico do trabalho, verificar experiências outras para a 

formação dos/as trabalhadores/as, que já foram realizadas, para que novamente seja 

possível ter embasamentos para disputar e inserir uma compreensão outra sobre a 

formação profissional. 

Todos os estudos anteriores sobre trabalho e educação se realizaram devido ao lócus da 

investigação e espaço em que atuo como docente, os IFs. O desafio formativo percebido 

ao longo da história dessas instituições encontra-se na base de fundamentação a ser 

utilizada, aplicando princípios de uma formação integrada ou não. A formação integrada, 

conforme se explicitou nesta tese, seria a junção da formação intelectual com a formação 

da manualidade, ou seja, compreender o/a trabalhador/a como um ser uno, que não 

trabalharia com as mãos sem pensar, ou que trabalharia somente com o cérebro sem usar 

suas mãos. Destaca-se aqui que tal separação foi construída de forma artificial pela 

divisão social do trabalho e serve, até a atualidade, para manter status, ganhos econômicos 

e sociais de um determinado grupo perante o outro e estabelecer hierarquia entre os 
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saberes, entre as formações profissionais e, consequentemente, manter a sociedade 

dividida mediante preceitos econômicos, culturais, sociais, entre outros. No estudo 

realizado sobre o processo histórico da educação profissional no Brasil, a base de 

discussão desde os períodos escravocratas está na determinação tanto do tipo de trabalho 

que deve ser ofertado a qual tipo de gente quanto do tipo de formação oferecida. Também 

se verificou que para algumas gentes nem trabalho nem formação eram ofertados. Ou 

seja, uma discussão de base classista, racista e diferenciadora entre gênero em que 

formação a intelectual (para exercício de trabalhos com maiores rendimentos, atividades 

de mando, gerenciamento, medicina, entre outros) ficaria para os homens, brancos e das 

classes mais abastadas, enquanto a formação manual (para trabalhos que encovem força 

física com menores rendimentos, atividades subalternizadas, trabalhos domésticos, 

trabalhos no campo) ficaria com os homens e mulheres negros, mestiços, indígenas e 

empobrecidos. No decorrer histórico, existem processos de alteração, metamorfoses, 

contradições e acomodações ante o modelo formativo profissional, em que é possível 

verificar disputas entre formações de base integrada ou não. Alguns períodos têm como 

base a segregação formativa (Ditadura Militar, FHC), outros tentam reaproximar e 

integrar a formação profissional (Lula), outros tentam acomodar ambas as possibilidades 

(Lula e Dilma), e o jogo de disputa é alterado de acordo com a politicagem de cada época. 

Ou seja, a política pública educacional brasileira para a formação profissional dentro dos 

IFs, em sua trajetória centenária, com os/as estudantes do ensino médio não se configura 

como uma política pública, e sim varia de acordo com as mudanças governamentais, 

pressões sociais e pressões do mercado existentes. 

Nesse ínterim, o componente curricular arte baila de acordo com a música tocada, também 

sendo configurado como um terreno movediço que permanece em sua instabilidade 

constante. A depender também das correlações de força entre sociedade, política e 

mercado, o ensino/aprendizagem de artes visuais tem seu lugar ou não. Esses embates 

têm sua historicidade, como é apresentada na tese, que também sofrem influências por 

distinções de classe, racismo e gênero. A escultura elaborada por Aleijadinho, artista 

mulato, questionado ante um modelo de escultura europeu, as cestarias feitas pelos povos 

indígenas consideradas como utilitárias, o enfrentamento entre arte e artesanato, a mão 

popular que cria, tudo não se criaria necessariamente de forma artística, ou seja, dilemas 

artificiais que somente colaboram para os que querem elevar e separar da arte, do seu 

sentido de arte, criação, trabalho, transformação. Esses elementos estão em disputa dentro 
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do componente arte, na forma como se elaboram as propostas curriculares e os 

documentos nacionais para o ensino médio. Também se verifica que, na prática educativa 

docente, essas disputas tornam-se conflitivas no ensino médio integrado. Quando não se 

tem um fundamento para compreender o trabalho, a formação profissional, além da arte 

que se pensa para os espaços dos IFs, as falas e atitudes se tornam truncadas, em que, ao 

mesmo tempo, um docente defende o combate à discriminação de gênero, mas somente 

usa artistas homens como exemplos em sala; defende o trabalho para além do emprego, 

mas se apresentam em sala somente as possibilidades de ser design e viver de atividades 

esporádicas; questiona relações ao problema do empobrecimento e da distinção de classes 

sociais, mas em sala de aula esquece de tocar no inúmero quantitativo de artistas que 

viveram na pobreza; questiona uma exclusão de diversos artistas de uma “história das 

artes visuais”, mas não tece críticas sobre um mercado da artes visuais que não trabalha 

de forma neutra ou imparcial; cita o valor monetário ou inestimável das obras, mas 

desconhece o processo de lavagem de dinheiro pelo qual as obras de artes servem de 

moeda; entre outros tantos exemplos que podem ser apresentados. 

Nesta tese são trazidas as contradições, fazendo uma reflexão crítica sobre o 

ensino/aprendizagem das artes visuais no ensino médio integrado nos IFs, verificando-se 

que, mesmo que haja uma certa possibilidade para que modelos contra-hegemônicos 

educacionais sejam implementados, isso se torna mais complexo quando os docentes de 

artes visuais não possuem uma compreensão sobre os sentidos do trabalho, da formação 

profissional, do ensino integrado e das artes visuais nesse espaço. A defesa não seria por 

uma unificação e homogeneização de pensamento, mas uma necessidade de poder 

conhecer mais profundamente esses temas que são essências para quem exerce funções 

docentes nos IFs. Um problema identificado é justamente o que se destacou acima: uma 

contradição de argumentos e falas truncadas e confusões conceituais que afetam 

diretamente a prática docente em artes visuais. 

Nesse sentido, retoma-se a questão levantada pela tese: ante as propostas de reformas e 

alterações legislativas brasileiras para o ensino médio, com suas implicações, ou não, 

sobre o ensino médio integrado ao técnico dos IFs, quais seriam as fundamentações para 

um ensino/aprendizagem de artes visuais que auxiliem no questionamento e processo de 

desconstrução de uma educação burguesa, hegemônica, neoliberal e voltada para o 

mercado? Compreende-se que existem implicações das reformas, alterações, alternações 
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governamentais, metamorfoses das políticas públicas para o ensino médio integrado e 

para o componente curricular arte e o ensino/aprendizagem de artes visuais nos IFs, 

entretanto tais implicações não são fatores proibitivos para que se exerça uma prática 

outra nesses espaços. As implicações trazem dificuldades, limitações, mas, até o 

momento de finalização desta tese, não se verificam proibições por meio de casos em que 

o/a docente foi proibido/a institucionalmente de fazer algo que tenha relação com 

modelos questionadores de uma educação hegemônica. Nesse sentido, verifica-se a 

existência do espaço de disputa, que vem sendo minado e deteriorado na atualidade, 

embora ainda existe. 

Os últimos anos, de 2016 a 2019, foram tempos de grandes disputas pelas políticas 

públicas educacionais relacionadas ao ensino médio, com muitos gritos sendo proferidos, 

mas tendo muitas perdas para o campo de defesa da educação, composto pelas 

organizações docentes, discentes e movimentos sociais. Para o componente curricular 

arte, a dubiedade legislativa da reforma do ensino médio põe o componente em risco na 

educação básica. Em risco, mas ainda não riscado, como se tentou no primeiro momento. 

Assim sendo, para além da resistência, é necessário pensar uma (re)existência, outra 

existência para o ensino/aprendizagem em artes visuais no ensino médio integrado nos 

IFs. E aqui se defende um ensino/aprendizagem de artes visuais que questione e ajude a 

desconstruir uma educação burguesa, hegemônica, neoliberal e voltada apenas para o 

mercado. 

Os fundamentos, também compreendidos como frestas, encontrados para embasar esse 

ensino/aprendizagem em artes visuais já delimitado nesta tese, seriam estes: relação de 

igualdade entre as produções artísticas visuais de diversos povos em tempos e 

localizações distintos; ruptura com quaisquer tipos de preconceito de gênero, racista ou 

classista; inserção dos saberes dos povos indígenas, afro-brasileiros e africanos; 

compreensão de que nas artes visuais também existem processos de colonização, sobre 

os quais é preciso tecer considerações críticas e desmitificá-los; promoção de práticas 

pedagógicas em artes visuais que partam da realidade e da vivência do/a estudante, 

auxiliem na reflexão sobre seus contexto e crie oportunidades para construir formas mais 

colaborativas, comunitárias e respeitosas de viver; incentivo à criatividade, à criticidade, 

ao sonho, à alegria, à reflexão no tocante às artes visuais; valorização das artes visuais 

produzidas local, regional e nacionalmente; questionamento de currículos colonizados e 
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colonizadores; crítica à colonização da subjetividade, da estética e das obras visuais; 

consideração de arte e trabalho mediante suas relações de proximidade; e 

estabelecimento, nas aulas de artes visuais, de vivencias quilombistas, indígenas, 

anticlassistas e de acolhimento a todos/as, independentemente de sua classe, etnia ou 

gênero. 

Algumas semeaduras no fim do capítulo 4 foram exemplificadas, apresentando 

indicativos de que tais fundamentações e perspectiva de construção de práticas educativas 

em artes visuais outras já estão sendo plantadas. Além da experiência dos/as docentes de 

artes visuais, indico a transformação pela qual passou a proposta de organização 

curricular de arte no campus em que atuo. Tais mudanças foram propiciadas justamente 

pelas aprendizagens obtidas nesta tese, que mudaram a perspectiva que tenho como 

docente e em relação as minhas práticas com os/as estudantes. 

Sem ter caráter de uma finalização, em que os problemas identificados se solucionam, o 

que verifico é uma necessidade de conhecer e coletar outras tantas experiências e 

vivências que ocorrem nos IFs em artes visuais, que se fundamentam nesse ensino outro. 

A expectativa é poder construir esse OUTRO, de forma coletiva, dialogada, 

questionadora, crítica. Esse OUTRO em aberto, mas que agora, para mim, já possui mais 

fundamentações e saberes diversos para se encaminhar. 
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